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A FINALIDADE DA CIÊNCIA 

Bertold Brecht 

 

Entretanto, seremos ainda cientistas, 
se nos desligarmos da multidão? 

Os movimentos dos corpos celestes 
se tornaram mais claros; 

mas os movimentos dos poderosos continuam 
imprevisíveis para os seus povos; 

A luta pela mensuração do céu 
foi ganha através da dúvida; 

 
e a credulidade da dona-de-casa romana fará que 

ela perca sempre de novo a sua luta pelo leite. 
A ciência, Sarti, está ligada às duas lutas. 

 
Enquanto tropeça dentro de sua bruma 

luminosa de superstições e afirmações antigas, 
ignorante demais para desenvolver 

plenamente as suas forças, 
a humanidade não será capaz de desenvolver 
as forças da natureza que vocês descobrem. 

 
Vocês trabalham para quê? 

Eu sustento que a única finalidade da ciência 
está em aliviar a canseira da existência humana. 

 
E se os cientistas, 

intimidados pela prepotência dos poderosos, 
acham que basta amontoar saber, 

por amor do saber, 
a ciência pode ser transformada em aleijão, 

e as suas novas máquinas serão novas aflições, 
nada mais. 

 
Com o tempo, 

é possível que vocês descubram 
tudo o que haja por descobrir, 
e ainda assim o seu avanço 
há de ser apenas um avanço 
para longe da humanidade. 

 
 

Bertold Brecht (1898-1956), Vida de Galileu Galilei. 
Escrita em 1938-39, Alemanha. 
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RESUMO  

NERI, Juliana Fonseca de Oliveira. Currículo escolar e enfrentamento à violência 
sexual intrafamiliar contra a criança e o adolescente no município de São Paulo. 
2018. 313 f. Tese (Doutorado em Educação: Currículo) – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 2018. 
 
Esta pesquisa objetiva construir conhecimentos sobre a presença da Violência Sexual 
Intrafamiliar (VSI) no âmbito da escola em suas implicações para o currículo escolar 
de modo a aprimorar o atendimento de crianças e adolescentes em situação de 
aprendizagem. Está referenciada na teoria crítica da educação e na abordagem 
multicausal e interdisciplinar do fenômeno da violência doméstica contra a criança e 
o adolescente em sua face mais silenciada: o da violência sexual intrafamiliar. A 
pesquisa foi realizada com inspiração na metodologia da Pesquisa-ação crítico-
colaborativa. Concretizou-se por meio de duas etapas de formações realizadas na 
Rede Municipal de Educação de São Paulo. A primeira etapa consistiu em uma rodada 
de encontros formativos com as equipes dos Núcleos de Apoio e Acompanhamento 
da Aprendizagem (NAAPA) de 11 regionais, alcançando, além das equipes dos 
núcleos, professores, diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos, 
supervisoras e membros da rede de proteção social, em um total aproximado de 1.970 
participantes envolvidos. A segunda etapa consistiu em um curso organizado em duas 
regionais, com três turmas compostas majoritariamente por professores, mas também 
por supervisoras, diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos, totalizando 
188 participantes. Os dados coletados foram agrupados em categorias utilizando-se 
da análise de conteúdo. O contexto analisado está marcado por políticas públicas 
curriculares de caráter neoliberal, que se forjam a partir de imposições internacionais, 
nacionais e locais (município de São Paulo). Essas políticas mostraram-se impeditivas 
e/ou dificultadoras para a construção de uma educação emancipatória que visa a 
qualidade social. Este trabalho aponta a busca da justiça curricular como auxílio para 
análise e possibilidade de superação das violências curriculares praticadas pelas 
propostas hegemônicas de currículo no enfrentamento da VSI. Essa busca supõe que 
o currículo inclua duas frentes de atuação no que diz respeito à temática: a das ações 
preventivas realizadas pelo ensino-aprendizagem dos direitos e a do 
encaminhamento adequado de cada caso de VSI que, por sua vez, exige formação 
adequada dos trabalhadores da escola e de todos os agentes da rede de proteção da 
criança e do adolescente. Como resultado do percurso, observou-se maior 
sensibilidade dos trabalhadores para detectar sinais de violência, a ampliação da 
visibilidade do problema e da compreensão acerca da complexidade e da 
multicausalidade da VSI, assim como das possibilidades de construção de ações de 
enfrentamento por meio do currículo escolar. Aponta-se, ainda, a socialização dos 
saberes construídos nas formações com todos os trabalhadores da escola e o 
planejamento de ações.  
 
Palavras-chave: Justiça curricular. Violência sexual intrafamiliar (VSI). Prevenção e 
enfrentamento. Pesquisa-ação crítico-colaborativa. Currículo da Rede Municipal de 
Educação de São Paulo. 
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ABSTRACT 

 

NERI, Juliana Fonseca de Oliveira. School curriculum and coping with intrafamily 
sexual violence against children and adolescents in the city of São Paulo. 2018. 
313p. Dissertation (Doctoral in Education: Curriculum) – Pontifical Catholic University 
of Sao Paulo, São Paulo, 2018. 
 
This research aims to build knowledge about the presence of Intrafamily Sexual 
Violence (ISV) within the school in its implications for the school curriculum in order to 
improve the care of children and adolescents in learning situations. It is referenced in 
the critical theory of education and in the multicausal and interdisciplinary approach of 
the phenomenon of domestic violence against the child and the adolescent in its most 
silenced profile: the intrafamily sexual violence. The research was carried out with 
inspiration in the methodology of the critical-collaborative action research. It was 
accomplished through two stages of training conducted in the Municipal Network of 
Education of São Paulo. The first stage consisted of a round of training meetings with 
the teams of the Núcleos de Apoio e Acompanhamento da Aprendizagem (NAAPA) - 
Support and Learning Monitoring Centers - of 11 regional groups, reaching, in addition 
to the center teams, teachers, principals, assistant principals, pedagogical 
coordinators, supervisors and members of the social protection network, in a total of 
approximately 1,970 participants involved. The second stage consisted of a course 
organized in two regionals, with three groups composed mainly of teachers, but also 
of supervisors, principals, assistant principals and pedagogical coordinators, totaling 
188 participants. The collected data were grouped into categories using content 
analysis. The analyzed context is marked by curricular public policies of neoliberal 
character, which are forged from international, national and local impositions (city of 
São Paulo). These policies proved to be prohibitive and/or cause difficulties in the 
construction of an emancipatory education aimed to social quality. This work points to 
the pursuit of curricular justice as an aid to the analysis and possibility of overcoming 
the curricular violence practiced by the hegemonic proposals of curriculum in coping 
with ISV. This search presupposes that the curriculum includes two fronts of action 
with regard to the theme: the preventive actions carried out by the teaching and 
learning of the rights and the proper referral of each case of ISV, which in turn requires 
adequate training of school staff and of all the agents of the network for the protection 
of children and adolescents. As a result of this trajectory, it was observed that the 
school staff are more sensitive to detect signs of violence, to increase the visibility of 
the problem and to understand the complexity and multi-causality of ISV, as well as 
the possibilities of constructing coping actions through the school curriculum. It is also 
pointed out the socialization of the knowledge built in the training process with all the 
school staff and the planning of actions. 
 
Keywords: Curricular justice. Intrafamily sexual violence (ISV). Prevention and coping. 
Critical-collaborative action research. Curriculum of the Municipal Education Network 
of São Paulo. 
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INTRODUÇÃO  

A trajetória desta tese foi longa. Foi anterior aos corridos 48 meses do 

Doutorado. Antecede, também, os 22 meses de Mestrado. Construiu-se por toda uma 

vida de magistério. Iniciou-se antes dela, em tudo o que me formou alguém que não 

se conforma. Começo, até mesmo, antes de mim. É resultado de um percurso 

percorrido por muitas histórias que me tocaram, me trouxeram o sofrimento da 

impotência e me ensinaram a vivenciar a freiriana esperança sem espera. 

Constituíram-me como sujeito histórico que luta contra a opressão. Luta que se dá 

inserida na busca por construir conhecimentos significativos com sujeitos que tiveram 

sua dignidade suprimida. Luta para amenizar o sentimento de impotência de colegas 

educadores, sinalizando o que cabe a nós na área da educação fazermos e o que 

não.  

Muitas foram as experiências que me inquietaram e me levaram a pesquisar a 

violência contra a criança e o adolescente. Ao longo de minha trajetória profissional, 

em todos os trabalhos que desenvolvi (na sala de aula, na coordenação pedagógica, 

com educandos da rede pública ou privada, na formação de educadores, gestores, 

supervisores de ensino), deparei-me com casos de crianças vítimas da violência 

estrutural, da violência doméstica ou violência sexual intrafamiliar e suas dificuldades 

no processo de escolarização (cuja causa apresentava relação estreita com os efeitos 

da violência sofrida). Aprendi com os encaminhamentos dados pelas instituições, com 

o desdobramento dos casos na articulação com o Sistema de Garantia de Direitos, 

com a dificuldade de abordar tal temática com crianças e familiares, e de incluir a 

violência doméstica e a violência sexual no currículo da escola, comprometendo-me 

com o enfrentamento. 

O problema da invisibilidade da violência sexual no currículo e do 

desconhecimento, por parte de trabalhadores da educação, sobre formas adequadas 

de agir, saber o que a escola pode fazer e como fazer; enfim, de tudo o que envolve 

a função da escola no enfrentamento, foi se intensificando na divulgação da pesquisa 

de Mestrado3 em congressos e encontros de pesquisa. Acentuou-se durante a busca 

de dados oficiais referentes ao quantitativo de casos de violência doméstica no 

                                                        
3  A dissertação de Mestrado intitula-se Possibilidades e limites do currículo escolar frente a situações 

de violência doméstica contra crianças e adolescentes: um estudo no Ensino Fundamental I da rede 
municipal de Osasco (SP) e foi defendida em 2013. Abarcou todos os tipos de violência doméstica 
conjuntamente, mas não tratava das especificidades da violência sexual.  
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município de São Paulo, quando passei a frequentar as reuniões mensais da 

Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual contra 

Crianças e Adolescentes (CMESCA). Nessas reuniões, o grupo de militantes 

participantes destacou as dificuldades notórias da escola ao lidar com o tema da 

violência sexual4. Foi unanimidade entre os participantes da comissão que, ao abordar 

o tema da violência sexual, todos os outros tipos de violência emergem. A violência 

sexual é vista pela comissão como a culminância da coisificação máxima do outro, em 

um processo que envolve violência psicológica, de negligência e física. No início da 

participação nas reuniões da CMESCA, a intenção era de pesquisar, no Doutorado, 

as contribuições do currículo no enfrentamento da VSI na região do município de São 

Paulo, onde havia o registro de maior número de denúncias.  

Em diálogo na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP), a 

coordenadora do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem 

(NAAPA)5 relatou a dificuldade consideravelmente maior de lidar com a violência 

sexual intrafamiliar em comparação com os outros tipos de violência, constatada em 

consulta aos núcleos de todas as regiões. Confirmou-se a hipótese de que a escola 

tem dificuldade de lidar com a VSI em todos os seus aspectos: para compreender os 

sinais dos educandos, o conceito e o contexto que envolve o fenômeno, atuar na 

prevenção, o que fazer em casos de suspeita, como agir, quais procedimentos e 

encaminhamentos são adequados, qual a função da escola na rede de proteção 

social, quais as possibilidades e quais as dificuldades para que o currículo contribua 

no enfrentamento. Assim, não seria interessante para a RMESP uma pesquisa que 

priorizasse apenas uma região. Iniciada a pesquisa com os NAAPAs de cada Diretoria 

Regional de Educação (DRE), confirmou-se a necessidade de priorizar formações 

específicas sobre violência sexual intrafamiliar. Evidenciou-se a necessidade de 

esclarecer que o problema da VSI é abrangente e que o currículo escolar tem 

contribuições significativas a dar, principalmente nos aspectos culturais para ajudar a 

evitar que o problema aconteça.   

Antes da primeira incursão em campo, a revisão de literatura foi iniciada com o 

                                                        
4  Na ocasião, o grupo da CMESCA elaborou um curso de formação de professores possibilitando-

lhes montar sequências didáticas com o objetivo de desenvolver a temática com os alunos do Ensino 
Fundamental II, estimulando a produção de desenhos para serem expostos nas escolas, em locais 
públicos de grande circulação como também para ilustrar os materiais de divulgação das 
campanhas municipais de prevenção da violência sexual contra a criança e o adolescente. 

5  NAAPA foi o núcleo da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo que acolheu a pesquisa, 
conforme abordado no Capítulo 3 desta tese.  
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levantamento de avanços na ciência surgidos a partir de 2013, ano de defesa da 

dissertação de Mestrado. Com isso, delimitou-se a busca em periódicos, teses e 

dissertações publicados entre 2013 e 2017. A revisão bibliográfica contribuiu para 

amparar as formações realizadas na pesquisa de campo, respondendo 

questionamentos e subsidiando reflexões sobre assuntos que os trabalhadores 

almejavam aprofundamento. Parte dessa revisão está incorporada ao longo de todo 

este texto; no entanto, os destaques introdutórios serão discorridos a seguir.   

A busca foi realizada na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

do Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia (BDTD/IBICT), na Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), na Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), no portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal do Nível Superior (CAPES) e no banco de teses e dissertações da CAPES. 

As palavras-chave utilizadas foram: “violência sexual intrafamiliar”, “violência 

doméstica sexual”, “abuso sexual contra a criança e o adolescente” e “abuso sexual 

infantil”, combinados com os termos “currículo” e “escola”. Os resultados das buscas 

totalizaram 1.874 trabalhos para o período (2013-2017). Desse montante, a leitura de 

títulos e de resumos não selecionou para estudo mais aprofundado os trabalhos que 

tratavam de educação em espaços não formais ou em abrigos, por exemplo; de 

violência sexual ou violência doméstica contra a mulher, contra idosos, pois o foco 

aqui está direcionado para a criança e o adolescente; foram desconsiderados 

trabalhos que se repetiam como resultados em bases diferentes. Apesar disso, o 

estudo foi amplo, pois optou-se por considerar contribuições de diversas áreas, dado 

que o fenômeno é multicausal e exige uma abordagem interdisciplinar.  

O estudo deu-se, então, em 96 trabalhos nacionais e internacionais de diversas 

áreas 6 . Dentre estes, 26 abordavam diretamente contribuições da escola no 

enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, análise de políticas 

públicas implementadas para esse fim e da formação docente para atuar nessa 

questão, ou tratavam de “ferramentas” de educação sexual utilizadas na escola 

(desenhos, jogos online, conteúdos de livros intencionalmente escritos para educação 

sexual, uso dos contos de fadas na educação sexual, por exemplo).   

Na revisão bibliográfica, constatou-se ter havido modificação acerca do tema 

na produção científica entre os anos de 2013 e 2017. Na dissertação de Mestrado, 

                                                        
6  Destaca-se grande quantidade de pesquisas nas áreas de enfermagem, medicina, saúde coletiva, 

psicologia, direito, assistência social.  
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defendida em 2013, averiguou-se que as pesquisas estavam mais voltadas às teorias, 

revelavam poucas análises de práticas, de intervenções e de políticas públicas 

recentes. Constatou-se que, no período entre 2013 e 2017, as pesquisas 

apresentaram um caráter mais empírico, ancorando no plano da experiência os 

conceitos construídos teoricamente. Em se tratando de violência sexual contra a 

criança e o adolescente, é perceptível que, nos anos abarcados na pesquisa 

bibliográfica, a teoria e os conceitos foram tomados a serviço da prática, para iluminar 

a problemática de forma que fosse possível fazer intervenções para transformar essa 

triste realidade.  

A revisão bibliográfica também revelou avanços na compreensão do 

comprometimento do desenvolvimento da criança e do adolescente vítimas de 

violência sexual. Tais aspectos, muito perceptíveis nas escolas, justificam a 

necessidade de trabalho preventivo e de envolvimento da escola no enfrentamento, 

pois impactam o pleno desenvolvimento do educando, seus relacionamentos 

interpessoais e seu desenvolvimento intelectual. Abeche (2016)7 notou alterações de 

memória, significativamente menores em crianças abusadas. Prado (2016) percebeu 

alterações na reposta neuroimunoendócrina e oxidativa, o que se relaciona com 

doenças inflamatórias crônicas e transtornos de humor na idade adulta. Teixeira-Filho 

et al. (2013) alertam para o alto índice de adolescentes com ideação suicida ou 

tentativa de suicídio. Florentino (2015) demonstra a abrangência dos problemas, 

ressaltando consequências graves, extensas e diversas: comprometimento 

psicológico, físico, neurológico, psiquiátrico, distúrbios de aprendizagem e 

alimentação, problemas de comportamento social, comportamento sexual inadequado 

para a faixa etária, reprodução da agressão sexual com outras crianças, disfunções 

sexuais, transtornos de conduta. Avoglia, Frizon e Garcia (2015) detectaram 

ansiedade, descontentamento em relação ao desenvolvimento do seu corpo, 

incapacidade para compreender o excesso de excitação vivido como traumático, 

dificuldades de desenvolvimento emocional, cognitivo e social. Câmara Amaral e 

Câmara (2014) ressaltaram dificuldades escolares, agressividade, mudanças de 

humor, queixas de ansiedade, dificuldade de aceitação da realidade. Mandelbaum, 

D’Oliveira e Schraiber (2016) destacam repercussões no grupo familiar como um todo 

e não só na vítima, reforçando a abordagem multicausal do problema e a atenção 

                                                        
7 O impacto no desenvolvimento das vítimas de violência sexual está detalhado no Capítulo 2, seção 
2.3.1.4.  
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integral dos casos. Ainda que a revisão de literatura tenha sido extensa, é importante 

frisar que não foram localizados estudos que se dedicassem a investigar o 

enfrentamento da VSI atrelado ao currículo escolar no município de São Paulo.   

A partir dos resultados obtidos na revisão bibliográfica e das demandas 

apresentadas pelos trabalhadores da RMESP, já sistematizadas pela coordenação do 

NAAPA, justificou-se a necessidade de realização desta pesquisa bem como a opção 

metodológica por um processo com inspiração na pesquisa-ação crítico-colaborativa 

(PIMENTA, S.G., 2005). Firmou-se, assim, a necessidade de investigação das 

contribuições do currículo escolar no enfrentamento à VSI em um contexto formativo 

com a RMESP e a análise das intervenções dos participantes das formações, como 

desdobramento prático das reflexões sobre os conceitos aprofundados.  

A opção com inspiração nessa metodologia também se justifica porque as 

pesquisas (coletadas na revisão bibliográfica) ressaltam a necessidade de formações 

e exame de seus resultados, pois detectaram ações das escolas concentradas em 

datas comemorativas (18 de maio – Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à 

Exploração Sexual) e restritas somente nesse momento; baixo número de escolas 

que incluíram essa temática em seus currículos; dificuldades dos professores 

saberem identificar sinais de violência sexual em seus alunos e necessidade de maior 

investimento de políticas públicas municipais para se construir uma prática de 

educação emancipatória, que  supere o caráter biologista da abordagem da 

sexualidade na escola e que se construa o currículo via tema gerador, de acordo com 

as demandas dos educandos, visando à emancipação dos sujeitos.  

Este estudo insere-se na linha de pesquisa intitulada Políticas Públicas e 

Reformas Educacionais e Curriculares, que investiga políticas de currículo na 

realidade brasileira, na perspectiva de um currículo crítico participativo.   

A análise de políticas públicas construída nesta pesquisa baseia-se na 

definição de Souza, C. (2006) e Draíbe (2001), que concebem políticas públicas como 

campo de conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” 

e analisar essa ação, propondo mudanças no seu rumo. Também ressaltam uma 

intervenção na realidade social desenvolvida na esfera pública da sociedade, visando 

à solução de problemas no sentido macro.  

Os modelos de análise de políticas públicas utilizados neste estudo estão 

ancorados em Dye (2010), visando esclarecer as ideias sobre as políticas públicas, 

identificar, ajudar a focalizar características essenciais, direcionar esforços para 



24 
 
sugerir o que é importante, propondo explicações para as políticas públicas e 

prevendo suas consequências. Assim, busca-se, nesta pesquisa, expor as políticas 

públicas curriculares e as de enfrentamento à violência sexual contra a criança e o 

adolescente no município de São Paulo, em um movimento de denúncia e anúncio. 

Denúncia de consequências observáveis ao longo da pesquisa como desdobramento 

das opções de políticas públicas. Anúncio de possibilidades viáveis e exequíveis de 

mudanças necessárias de rumo das políticas públicas. O foco das ações propostas 

como anúncio de possibilidades está voltado à proteção da criança, à promoção de 

uma infância digna atrelada a uma educação emancipatória baseada na justiça 

curricular.   

Ainda sobre a análise das políticas públicas no campo educacional, também se 

marca a inspiração em Stephen Ball na perspectiva de que os textos das políticas 

resultam de disputas (BOWE; BALL; GOLD, 1992) que exprimem as lutas e as 

contradições nos contextos do ciclo de políticas (MAINARDES; MARCONDES, 2009).  

Partindo do pressuposto de que a justiça curricular se preocupa com a 

produção de aprendizagem de conhecimentos que preservem e tornem a vida mais 

digna (PONCE, 2018a), um dos desafios impostos para que ela se construa está na 

forma de lidar com a violência sexual intrafamiliar. Isso porque a VSI impacta o 

currículo escolar na sua função social. Quando a escola silencia, ignorando os sinais 

de que algo está prejudicando o desenvolvimento da criança, o currículo escolar 

desconsidera suas próprias finalidades.  

 Torres Santomé (2013) define justiça curricular atrelando as ações da escola a 

respeitar e atender as necessidades e urgências de todos os grupos sociais, tendo 

em vista um projeto de intervenção sociopolítica destinado a construir um mundo mais 

humano, justo e democrático. 

A justiça curricular é o resultado da análise do currículo que é elaborado, 
colocado em ação avaliado e investigado levando em consideração o grau 
em que tudo aquilo que é decidido e feito em sala de aula respeita e atende 
às necessidades e urgências de todos os grupos sociais; lhes ajuda a ver, 
analisar, compreender e julgar a si próprios como pessoas éticas, solidárias, 
colaborativas e corresponsáveis por um projeto de intervenção sociopolítica 
mais amplo destinado a construir um mundo mais humano, justo e 
democrático. (TORRES SANTOMÉ, 2013, p. 9). 

Um currículo escolar voltado à humanização, à justiça e à democracia inclui o 

enfrentamento à VSI. Se esse currículo se articula a políticas públicas baseadas nos 

direitos humanos, pode contribuir na produção gradativa da mudança cultural que 
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considere a criança e o adolescente sujeitos de direitos, levando à justiça curricular 

(PONCE; NERI, 2015). Nesse sentido, a justiça curricular mostra-se necessária e tem 

na prática curricular a chave do processo que se embase em três dimensões: 

construção de conhecimentos de forma que os sujeitos se instrumentalizem para 

compreender o mundo; cuidado com os sujeitos de modo a garantir que tenham 

condições dignas para desenvolver-se; e promoção de uma convivência democrática 

e solidária (PONCE; NERI, 2015) na qual a criança se afirme como sujeito histórico 

(NERI, 2018), capaz de atuar na autoproteção, na prevenção da VSI (PADILHA; 

WILLIAMS, 2011) e não como uma vítima passiva (CHAUÍ, 2006).  

Dessa forma, promover momentos de reflexão sobre o currículo e a VSI com 

educadores da RMESP denotou-se imprescindível. Freire (1996) já destacava que o 

momento fundamental da formação continuada do educador é a reflexão crítica sobre 

a prática. Por isso, pensar sobre a prática construída na escola e sobre o compromisso 

e as possibilidades do currículo escolar no enfrentamento à VSI sedimentaram a 

opção metodológica da pesquisa.  

A realização da pesquisa na Rede Municipal de Educação de São Paulo 

(RMESP) 8   agregou teoria, reflexão e formação a serviço da transformação de 

questões urgentes, relacionadas à VSI, que emergem na escola. Essa escolha 

abalizou-se em atrelar a função social da pesquisa, a interação entre universidade e 

sociedade, assim como os princípios embasados no paradigma da Educação Popular 

que inspiram o Grupo de Educação e Pesquisa em Justiça Curricular (GEPEJUC), 

coordenado pela orientadora desta tese e do qual a pesquisadora é membro.  

O GEPEJUC formalizou-se no Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) como grupo de pesquisa em 2016. Agrega 

pesquisadores que compõem a pesquisa intitulada A justiça curricular no século XXI, 

                                                        
8  A pesquisa abordará o município de São Paulo como um todo dada a sua abrangência na 1a e 2a 

etapas da pesquisa de campo, definidas em diálogo com a Coordenadora dos NAAPAs e com a 
coordenadora de Coped. Apesar disso, a cidade é muito diversa internamente em cada território dos 
96 distritos. Conforme Koga (2011) aponta, há desigualdades dentro do município e em cada território. 
Isso também se aplica em relação à VSI, cujos depoimentos dos participantes das pesquisas variaram 
em relação à concepção de infância, de proteção da criança e até na relação com o “poder paralelo”, 
que em alguns territórios protege a criança ao ponto de fazer justiça do seu próprio modo, ao passo 
que, em outros territórios, houve depoimentos de participantes da pesquisa relatando que a violência 
é cometida pelos próprios traficantes. Como exemplo dessa disparidade, em um território, o traficante 
amarrou um agressor no porta malas do carro e saiu arrastando-o, para alertar a toda a comunidade 
que, naquele local, não se tolera VSI. Em outro território, os participantes da pesquisa relataram que 
é comum os traficantes “pedirem a virgindade das meninas” em troca de favores prestados às famílias 
(como o pagamento do tratamento de saúde de um dos membros da família).   
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as políticas e os sujeitos do currículo. Tal pesquisa propõe-se a:  

 
1. atualizar a análise sobre a relação educação escolar e justiça social; 2. 
adensar o conceito de “justiça curricular” articulando teoria e prática 
curriculares; 3. realizar estudos empíricos sobre práticas curriculares em 
diálogo com os sujeitos do currículo da Educação Básica; e 4. tornar públicos 
os resultados em meios de divulgação acadêmicos conceituados, assim 
como encontrar maneiras de divulgá-los e debatê-los nas redes escolares da 
Educação Básica. (PONCE, 2016a, p. 4). 
 

Foi nesse grupo, com esses propósitos, que a pesquisa aqui descrita se 

construiu e se adensou. Foram momentos de diálogo com os membros do grupo que 

contribuíram para aprofundar a reflexão e as escolhas dos caminhos da pesquisa. O 

grupo colaborou para que este estudo estivesse em diálogo e desse voz aos sujeitos 

da Educação Básica do município de São Paulo, atrelando teoria e empiria. Além 

disso, o grupo contribuiu para que, desde a pesquisa de campo, este estudo fosse um 

aporte para as práticas curriculares, visando ao enfrentamento da VSI e reforçando o 

compromisso da ciência para “aliviar a canseira da existência humana” (BRECHT, 

1938, n.p.). Florestan Fernandes (1960), há mais de cinco décadas, enfatizava que a 

grandeza das universidades não se dá por aquilo que se faz dentro delas, mas, sim, 

o que se faz com o que elas produzem. Buscou-se, então, construir o conhecimento 

da pesquisa a partir da troca de saberes com trabalhadores da RMESP visando à 

democratização do conhecimento acadêmico e à produção científica enraizada na 

realidade.  

Optando em vincular construção de conhecimentos e práticas, foi proposto para 

a coordenação dos NAAPAs refletir com as equipes em cada DRE sobre a visibilidade 

que a VDCA tem na escola, quais seus tipos, que sinais a criança e o adolescente 

vitimado apresentam, quais as especificidades da violência sexual, o que a escola 

pode fazer no enfrentamento. Também foi proposto dialogar sobre o que a RMESP já 

tem feito para contribuir com a prevenção e o enfrentamento à questão, quais 

orientações foram construídas, quais procedimentos são indicados para o 

encaminhamento de casos, como o currículo tem contribuído ou quais entraves têm 

impedido de contribuir no enfrentamento à questão. Essa reflexão foi proposta com a 

intenção de embasar os núcleos das DREs para a construção de planos de ações que 

estivessem de acordo com as demandas percebidas no território.  

A pesquisa-ação tem o pressuposto de que todos os sujeitos nela envolvidos 

compõem um grupo com objetivos e metas comuns, interessados no mesmo 

problema, ainda que desempenhem papéis diversos: constatado o problema, o 
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pesquisador universitário ajuda o grupo a problematizar e situar a questão em um 

contexto mais amplo, possibilitando a ampliação da consciência dos envolvidos com 

vistas a planejar as formas de transformação das ações dos sujeitos e das práticas 

institucionais (PIMENTA, S. G., 2005). Com essa premissa, o foco da pesquisadora 

nas formações foi o de problematizar e contextualizar o fenômeno em sua 

complexidade multicausal e interdisciplinar, ampliando a consciência dos participantes 

para construírem planos de aula, sequências didáticas e planos de ação de 

enfrentamento da VSI.  

A inspiração na pesquisa-ação crítico-colaborativa dá-se tendo em vista que a 

função da pesquisadora é fazer parte e tornar científico um processo de mudança 

anteriormente iniciado pelos sujeitos do grupo. Sabendo que essa transformação 

decorre de um processo que valoriza a construção cognitiva da experiência 

sustentada por uma reflexão crítica coletiva com vistas à emancipação dos sujeitos e 

das condições que o coletivo considera opressivas, esta pesquisa assume o caráter 

de criticidade, para o qual tem se utilizado a conceituação de pesquisa-ação crítica 

(FRANCO, 2005). Nesse sentido, o processo de mudança na RMESP iniciou-se 

quando a necessidade de enfrentamento da VSI foi sistematizada pelo NAAPA. A 

reflexão crítica construída ao longo do processo formativo voltou-se à emancipação 

de trabalhadores da educação para poderem atuar de forma mais segura no 

enfrentamento da VSI, podendo, assim, aprimorar o atendimento de crianças e 

adolescentes em situação de aprendizagem na RMESP. Além disso, toda construção 

de saberes foi sustentada nas experiências de São Paulo.  

Para esse entrelaçamento de reflexão sobre a realidade, construção cognitiva 

e intervenções práticas, mostrou-se oportuno o desenvolvimento de um processo de 

inspiração na pesquisa-ação crítico-colaborativa, integrando a pesquisa científica ao 

comprometimento de enfrentamento à VSI na Rede Municipal de Educação de São 

Paulo. Segundo Pimenta, S. G. (2005), a pesquisa-ação crítico-colaborativa tem o 

objetivo de criar na escola uma cultura de análise das práticas que são realizadas 

para transformar suas ações e as práticas institucionais. 

A pesquisa colaborativa, por sua vez, tem por objetivo criar nas escolas uma 
cultura de análise das práticas que são realizadas, a fim de possibilitar que 
os seus professores, auxiliados pelos docentes da universidade, transformem 
suas ações e as práticas institucionais (Zeichner, 1993). A análise dos dados 
das pesquisas no campo teórico e nos contextos político-institucionais 
permitiu que a pesquisa-ação colaborativa adquirisse o adjetivo de crítica, 
conforme o pressuposto e o compromisso dos envolvidos de que a realização 
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de pesquisas em escolas investe na formação de qualidade de seus 
docentes, com vistas a possibilitar a transformação das práticas institucionais 
no sentido de que cumpram seu papel de democratização social e política da 
sociedade (Gramsci, 1968; Habermas, 1983; Kincheloe, 1997). (PIMENTA, 
S. G., 2005, p. 523). 

No processo, a pesquisadora envolveu-se na mediação de círculos de cultura, 

colocando ferramentas científicas de que dispõe (possibilidades de ação da escola no 

enfrentamento à VDCA sistematizadas na dissertação de Mestrado e o 

aprofundamento do estudo sobre violência sexual intrafamiliar no Doutorado, por meio 

de cursos e estudo de produções científicas da área) a serviço da reflexão sobre o 

currículo vivenciado na escola e as contribuições que este poderia dar na construção 

de uma práxis que visasse transformar as estruturas opressoras da infância e 

contribuir no enfrentamento à VSI. Para que os círculos de cultura fossem mais 

assertivos e respondessem às necessidades específicas de cada DRE, a 

coordenação geral do NAAPA, em diálogo com o núcleo de cada regional, optou pelo 

agendamento de um encontro formativo inicial com as equipes para que, nesse 

encontro, começassem a delinear as ações necessárias em cada DRE, detalhassem 

melhor suas necessidades e se organizassem conforme as agendas e as demandas 

de cada regional. A partir daí, desdobraram-se as participações da pesquisadora em 

formações para grupos de trabalho temáticos, jornadas pedagógicas, formações em 

escolas como parte da primeira etapa da pesquisa de campo.  

 A segunda etapa da pesquisa de campo foi delimitada para acontecer em 

formato de cursos nos quais a pesquisadora teria mais tempo com o mesmo grupo. 

Esse tempo e retorno com o mesmo grupo foi necessário para que pudesse 

acompanhar as intervenções práticas dos participantes dos cursos. Buscava-se que, 

além do diálogo e dos materiais colhidos em formações esparsas (1a etapa da 

pesquisa de campo), a pesquisadora pudesse ter um contato mais contínuo com o 

mesmo grupo de participantes das formações e pudesse analisar as intervenções 

iniciadas pelos participantes na realidade de cada escola. Para isso, o curso previu 

que os participantes planejassem e iniciassem ações na escola visando à prevenção 

do problema da violência sexual no que tange à autodefesa da criança e do 

adolescente, a sensibilização das equipes das escolas, das famílias e das 

comunidades em relação ao pleno desenvolvimento e à sexualidade da criança e à 

melhoria na articulação com a rede de proteção. 

Os participantes destacaram a relevância social do tema e da metodologia da 
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pesquisa ao longo de todo processo de formação (1a e 2a etapas da pesquisa de 

campo) por se colocar a serviço de modificar uma situação urgente como a violência 

sexual contra crianças e adolescentes. A literatura está carregada de recomendações 

que são congruentes ao processo construído nesta pesquisa, para que aconteçam 

formações nas escolas como forma de prevenção e de cuidados adequados com as 

vítimas.  

[...] também é fundamentalmente importante que todos os professores sejam 
treinados de maneira adequada quanto a um entendimento do ASC [abuso 
sexual contra crianças], não apenas em termos das complexas questões 
envolvidas, mas também no impacto que ele tem sobre a criança. Só tendo 
um adequado entendimento da criança sexualmente abusada é que os 
professores podem ter esperanças de identificar as crianças que correm risco 
ou aquelas que estão sendo abusadas. Além disso, esse conhecimento 
capacita professores a identificar aquelas crianças que podem ser 
sexualmente abusadas. Uma identificação precoce de abusadores sexuais 
adolescentes protege outras crianças, e também permite que intervenções 
apropriadas sejam feitas para ajudar as vítimas de ASC. (SANDERSON, 
2005, p. 281). 

Como resultado, observa-se, no decorrer do processo formativo da pesquisa 

de campo, uma contribuição no sentido de ampliar a visibilidade do problema da 

VDCA; uma sensibilização inicial da comunidade escolar para atuar encaminhando e 

denunciando casos; iniciativas para ampliar a articulação com a rede de proteção dos 

direitos da criança, com o sistema de garantia de direitos; melhor compreensão do 

que tange à promoção, à defesa e ao controle social de políticas públicas voltadas à 

questão e a ações embrionárias para enfatizar o currículo escolar a serviço da 

efetivação de uma infância digna que conceba a criança como sujeito histórico capaz 

de atuar na autoproteção e na prevenção do problema.  

Também se percebe como resultado indícios de que há necessidade de 

atenção e cuidados com os trabalhadores (pois emergiram relatos de educadores que 

foram abusados) e de continuidade de pesquisas e ações voltadas à criança e ao 

adolescente que reproduzem a VSI sofrida com outras crianças e adolescentes 

menores do que eles.   

A tarefa é ampla e complexa, por isso a intenção da pesquisa é contribuir com 

passos iniciais de enfrentamento à questão, cooperando para que a escola assuma o 

seu papel político progressivamente popular com condições de transformação das 

estruturas opressoras da sociedade por meio de um trabalho libertador de seus 

sujeitos (BRANDÃO, 2006). Ainda que sejam passos iniciais de uma tarefa ampla e 

complexa, o enfrentamento à VSI insere-se na função social da escola, atrelado aos 
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princípios da educação nacional previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

No 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - LDB (Artigo 2o), no ideal de solidariedade 

humana, tendo por finalidade o pleno desenvolvimento do educando.  

No caso da violência sexual intrafamiliar, o problema muitas vezes está 

relacionado a um contexto mais amplo que envolve violações de direitos das famílias 

como um todo, perpetuado por gerações de direitos violados. Nesse sentido, o 

encaminhamento para a rede de proteção ou para as políticas de assistência social 

deve contemplar a família como um todo. As condições econômicas e sociais que 

atrapalham o processo de escolarização precisam também ser contempladas pela 

escola. A citação a seguir ilustra o impacto da garantia da vida digna para que a 

criança possa aprender.     

Queria muito estudar, mas não podia porque nossa condição econômica não 
o permitia. Tentava ler ou prestar atenção na sala de aula, mas não entendia 
nada, porque a fome era grande. Não é que eu fosse burro. Não era falta de 
interesse. Minha condição social não permitia que eu tivesse educação. A 
medida que comia melhor, comecei a compreender melhor o que lia. Foi aí, 
precisamente, que comecei a estudar gramática, porque adorava os 
problemas da linguagem. Eu estudava filosofia da linguagem por conta 
própria, preparando-me, aos 18 ou 19 anos, para entender o estruturalismo 
e a linguagem. Comecei, então, a ensinar gramática portuguesa, com amor 
pela linguagem e pela filosofia, e com a intuição de que deveria compreender 
as expectativas dos estudantes e fazê-los participar do diálogo. Em algum 
momento, entre os 15 e os 23 anos, descobri o ensino como minha paixão. 
(FREIRE, 1989, p. 23). 

 Essa violência estrutural e sistêmica expressa pela falta de condições dignas 

de vida, que expõe o sujeito à violação de direitos fundamentais previstos no Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA) e na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(alimentação e educação) também se mostra no contexto do macrossistema que 

envolve todos os tipos de VDCA, inclusive a VSI. Voltar o olhar da pesquisa, das 

formações realizadas no seu contexto para sensibilizar o olhar de trabalhadores da 

educação para a amplidão, a complexidade e as conexões que envolvem a temática 

demonstra outro aspecto da relevância social do estudo. Na medida em que o 

currículo escolar se ocupa em garantir que o educando possa ter condições dignas e 

disposição física e emocional para aprender, o compromisso com o pleno 

desenvolvimento do educando materializa-se, aproxima-se da justiça curricular.   

 A possibilidade de generalização dos problemas e contextos e da viabilidade de 

transpor-se o processo aqui descrito para outras localidades também demonstram a 

relevância do estudo. Ainda que pareça óbvio, trata-se de um estudo para o 
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enfrentamento de um dos principais tabus da humanidade realizado em um município 

complexo, diverso, e com a magnitude e a amplidão peculiares da cidade mais populosa 

do Brasil, do continente americano e de todo o Hemisfério Sul. Tudo isso, em um dos 

principais campos de disputa de projeto de humanidade: o currículo escolar.  

 Este estudo pode trazer progresso científico em relação à análise das políticas 

públicas do currículo em vigência e das práticas curriculares (e o seu grau de 

contribuição ou de entrave para o enfrentamento da VSI, para a humanização, justiça 

e democracia). Também pode trazer progresso no que tange à sinalização de 

potencialidades, de possibilidades de ação diante do cenário educacional que se tem, 

visando aprimorar o atendimento de crianças e de adolescentes em situação de 

aprendizagem na RMESP.  

 Os benefícios dos resultados que esta investigação traz interessam para 

gestores públicos se verem em uma disputa de interesses que vai além dos prédios 

das secretarias, para repensarem e reorientarem a direção das políticas curriculares 

questionando-se: A que ou a quem as opções das políticas públicas educacionais 

favorecem? Diante das demandas que temos, as opções de políticas públicas em 

vigor contribuem para a justiça curricular? 

 Essa investigação interessa para trabalhadores da educação que podem se 

sentir acolhidos em suas angústias de querer construir conhecimento e resgatar a 

dignidade dos educandos, de promover o exercício da cidadania desde a infância, 

criando ambiência e provocações que instiguem os educandos a agirem como sujeitos 

históricos, na prevenção da VSI e na promoção dos direitos da infância.    

 O estudo é relevante também para trabalhadores e trabalhadoras de toda a 

rede de proteção social, que podem, a partir daqui, compreender o que cabe ou não 

à escola, no enfrentamento da VSI; podem também encontrar aqui uma síntese de um 

problema complexo como a VSI, podendo elucidar a sua atuação em outras 

instituições diferentes da escola.  

Também há uma expectativa de que o progresso científico trazido por esta tese 

possa contribuir para readequar práticas da RMESP no que tange à sensibilização em 

relação ao tema da violência contra a criança e das especificidades da VSI, ao 

aumento de formações (para docentes, discentes, trabalhadores da educação e 

comunidade em geral), à construção e à disseminação de procedimentos e de 

encaminhamentos adequados junto à rede de proteção. Espera-se poder inspirar 

novas práticas de enfrentamento à violência sexual contra a criança e o adolescente 
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tanto em São Paulo quanto em outros locais.  

Assim sendo, o objetivo geral desse trabalho é construir conhecimentos sobre 

o problema da VSI em suas implicações e responsabilidades para o currículo escolar, 

de modo a aprimorar o atendimento de crianças e adolescentes em situação de 

aprendizagem na Rede Municipal de Educação de São Paulo.  

 Como objetivos específicos, a pesquisa busca: 

a) sistematizar as implicações curriculares que envolvem a problemática da VSI 

na voz dos trabalhadores da Rede Municipal de Educação de São Paulo;  

b) construir e analisar um processo formativo que vise examinar o problema 

da VSI nas suas relações com o currículo da Rede Municipal de São Paulo 

com foco no planejamento de ações que permitam o engajamento da escola 

na prevenção do problema, efetivando, assim, a sua função social e a 

promoção de uma infância digna.   

 Para alcançar tais objetivos, a tese percorre o seguinte caminho: Inicia-se com 

um capítulo que aborda sobre currículo e justiça social no qual são evidenciadas as 

disputas e as resistências por uma infância digna, livre de violência. Em seguida, traz 

um capítulo sobre a violência sexual intrafamiliar e a escola. O terceiro capítulo 

apresenta a metodologia e o processo vivido com a RMESP ao longo da pesquisa. Na 

sequência, apresenta as análises e os resultados a partir do material coletado na 

pesquisa. Finaliza com considerações que retomam o caminho percorrido, os 

objetivos e destacam os resultados obtidos, apontam recomendações e sugestões 

para melhorias nas políticas públicas e na prática curricular, indicam as necessidades 

de continuidade e de aprofundamento de pesquisas sobre temas que emergiram nesta 

tese. Para melhor apresentação do caminho percorrido, segue-se, agora, com um 

detalhamento sobre os capítulos e subcapítulos da tese.  

 O primeiro capítulo trata das disputas (ARROYO, 2011), das contradições 

(CURY, 1986; KONDER, 2008) e do movimento dialético (GADOTTI, 2012) que 

permeiam o currículo escolar de modo a promover ou ser um entrave para a efetivação 

de uma infância digna, livre de violência. Parte de concepções de currículo de Freire 

(2001) e Gimeno Sacristán (2013). Trata das influências da globalização na educação 

de todo o mundo (BURBULES; TORRES, 2004; SALTMAN, 2011), do impacto do 

neoliberalismo globalizado (CHAUI, 2011), das avaliações em larga escala a serviço 

da privatização (FREITAS, 2012).  

O Capítulo 1 apresenta as políticas públicas educacionais brasileiras sendo 
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construídas com um Sistema Nacional de Educação (BORDIGNON, 2013) que vem 

se afastando da ideia da educação baseada em um projeto de cidadania para a nação 

(GADOTTI, 2008b) e dando cada vez mais espaço para as influências neoliberais na 

qual a preocupação com a construção da cidadania está presente apenas no discurso. 

No neoliberalismo, o cidadão é visto como consumidor, um cliente, e a educação é 

um mercado. Perpassa os estudos de Escosteguy Filho (2018) para evidenciar as 

negociações do mercado educacional e o interesse desse mercado na educação 

pública brasileira. Chizzotti e Ponce (2012) apontam para o hibridismo da atualidade, 

na qual convivem, de forma contraditória, influências da tradição republicana e 

neoliberais na educação pública brasileira. O modelo neoliberal vem “ganhando 

território” na educação pública brasileira devido à influência das avaliações de larga 

escala que construíram uma métrica de qualidade baseada em competências e 

habilidades (CHIZOTTI; CASALI, 2012) elaboradas pela Organização de Cooperação 

e de Desenvolvimento Econômico (OCDE) e União Europeia. Essa qualidade faz com 

que a escola brasileira vá aos poucos perdendo a sua autonomia e a sua capacidade 

de educar (GADOTTI, 2008b). Analisa a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 

2017b) e o Plano Nacional de Educação (2014-2024) com as fortes influências do 

interesse econômico na educação, bem como o movimento de resistência de 

instituições nacionais de pesquisa em educação. Em se tratando da BNCC, no que se 

refere ao enfrentamento da VSI, constata-se que ela representa um retrocesso e um 

desserviço. Em relação ao PNE (2014-2014), a esperança de avanço expressa na 

estratégia voltada ao enfrentamento da violência contra a criança (meta 7.23) esvai-

se devido ao corte de gastos da Emenda Constitucional No 95/2016, aprovada no 

contexto do golpe parlamentar, midiático e jurídico de 2016 (CIAVATTA, 2017; 

SOUZA, J., 2016). 

Inseridas nesse contexto, as políticas públicas educacionais do município de 

São Paulo são apresentadas como decorrência desse cenário transnacional e 

brasileiro demarcando a análise no momento que a pesquisa de campo foi realizada, 

entre a gestão Haddad (janeiro de 2013 - dezembro de 2016) do Partido dos 

Trabalhadores (PT) e a gestão João Dória (janeiro de 2017 - abril de 2018) do Partido 

da Social Democracia Brasileira (PSDB) como prefeitos. Salientam-se, na análise, as 

continuidades e as contradições entre as propostas bem como as articulações e as 

declarações que evidenciam apoio a uma visão empresarial de educação em 

detrimento da qualidade social da educação, o que prejudica a construção de uma 
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qualidade socialmente referenciada na educação municipal, dificultando a efetivação 

de ações de enfrentamento da VSI. Também são apresentadas medidas 

administrativas com visão empresarial que demonstram uma concepção de infância, 

de aprendizagem e de desenvolvimento infantil que atrapalham a construção de um 

currículo emancipatório, promotor de uma infância digna.  

 O capítulo segue com o anúncio de proposituras que abarcam a função social 

da escola, a qualidade social da educação e a justiça curricular como alternativas para 

a construção de uma educação emancipadora, viabilizando o engajamento da escola 

no enfrentamento da VSI. Ao tratar da função social da escola e da qualidade social 

da educação, retoma-se a contradição da afirmação dos direitos humanos no 

momento histórico marcado pela globalização e pelo neoliberalismo. Afirmação que 

se fortaleceu por meio de lutas e de articulações sociais mundiais visando à promoção 

de uma fraternidade global, de uma cidadania planetária (GADOTTI; SOUZA, 2011). 

Esse referencial responde às exigências de mudanças culturais impostas ao 

enfrentamento da VSI e fortalece-se na busca pela superação de toda forma de 

colonialismo, inclusive a descolonização do currículo (CASALI, 2014).  

Retoma-se, então, os estudos de Sordi et al. (2016) que apontam para 

possibilidades de construção de parâmetros de qualidade social para se avaliar as 

práticas escolares, ampliando o espectro do que é avaliado, tendo como horizonte o 

direito das crianças à aprendizagem e à formação humana. Formação para a 

humanização que já era anunciada por Freire (1977) desde a segunda metade do 

século passado, como busca de conhecer a si mesmo e ao mundo, como sujeito 

histórico que o modifica. Um currículo que esteja pautado para que as intervenções 

humanas no mundo estejam com foco na justiça social (TORRES SANTOMÉ, 2013) 

e de acordo com as demandas da realidade dos educandos, exige escuta dos 

problemas que os educandos enfrentam e inserção efetiva desses problemas na 

definição de conteúdos junto a profissionais da educação (PONCE; NERI, 2017, p. 

1224). Para concluir a reflexão sobre a função social e a qualidade social da 

educação, sugere-se a ênfase em alguns aspectos da prática pedagógica para que 

esteja comprometida com o enfrentamento da VSI.  

 O Capítulo 1 é concluído com uma reflexão sobre a busca da justiça curricular 

pautada pela análise e pela possibilidade de superação de violências curriculares 

praticadas pelas propostas hegemônicas de currículo no enfrentamento da VSI. 

Apresenta duas frentes de atuação do currículo no enfrentamento da VSI: ações 
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preventivas realizadas pelo ensino-aprendizagem dos direitos e o encaminhamento 

adequado de casos de VSI. Ambas frentes de atuação exigem formação adequada 

dos trabalhadores da educação e de todos os sujeitos da rede de proteção social. 

Perpassa as diferentes concepções de justiça para compreender a opção por atrelar 

a justiça curricular com a concepção de justiça social. Destaca a relação entre a justiça 

curricular e a VSI a partir do contraponto da violência curricular e como busca por 

reconhecimento e redistribuição para uma infância digna, livre de violência. Destaca, 

ainda, as três dimensões da justiça curricular (Conhecimento, Cuidado e Convivência 

Democrática) como inspirações para ajudar na compreensão da justiça curricular 

como resultado de um processo de humanização dos sujeitos e de construção coletiva 

do bem comum pela escola.  

 O segundo capítulo faz considerações preliminares para conceituar, especificar 

e diferenciar a violência contra a criança, a violência doméstica contra a criança e o 

adolescente e a violência sexual intrafamiliar para melhor compreensão do tema. 

Segue com um breve histórico da sexualidade para a compreensão de como esse 

tema se tornou um tabu e para indicar algumas pistas de aspectos culturais e 

psicológicos que culminam na violência sexual. Em seguida, abordam-se os 

conceitos, o contexto e a dinâmica da violência sexual intrafamiliar, detalhando o fato, 

o ofensor (diferenciando a violência sexual cometida em decorrência de um transtorno 

mental, que ocorre em menor quantidade, da cometida por aqueles que são 

identificados na literatura como “ofensores situacionais”, resultante de outras razões 

motivacionais, conforme descrito no subcapítulo 2.3.1.2), detalhando os conceitos e a 

legislação vigente sobre pornografia e exploração sexual infantil, e, por fim, 

destacando os sinais, o comprometimento do processo de escolarização e as 

consequências no desenvolvimento das vítimas “conhecidas” (meninas), das vítimas 

invisíveis (meninos), e as vítimas mais invisíveis ainda (deficientes). O capítulo 

apresenta o avanço das leis, das convenções, dos tratados e das recomendações e 

a permanente fragilidade das políticas públicas de enfrentamento. Enfatiza o papel da 

escola no enfrentamento, atuando na prevenção e nos encaminhamentos, articulada 

com a rede de proteção social. Nesse capítulo, grande parte da base teórica é 

interdisciplinar, contando com contribuições da psicologia, serviço social, saúde.  

Ao fazer a conceituação do fenômeno da violência, apoia-se em Minayo (1994), 

Ristum (2004), Waiselfisz e Maciel (2003) e Chaui (1985, 1999). Para conceituar os 

tipos de VDCA, apoia-se em Guerra (1998) e Azevedo e Guerra (2012). Para tratar da 
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invisibilidade da VDCA no currículo escolar, que dá indícios para a compreensão da 

invisibilidade também da VSI, baseia-se em Neri (2013).  Para historicizar a 

sexualidade, o tabu e a violência sexual, trazem-se os estudos de Nunes (1987), 

Foucault (1993), Priore (2011), Freud (2016).  

A conceituação de abuso sexual e seus tipos ancora-se nas definições da 

Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência 

(ABRAPIA, 2002) e de Santos et al. (2004). Ao tratar de saúde sexual, as principais 

referências são a Organização Mundial da Saúde - OMS (WHO, 2018) e a Associação 

Mundial pela Saúde Sexual (WAS, 2014). O capítulo ainda conta com importantes 

contribuições da obra de Furniss (2002), Drezett et al. (2011), Ferrari e Vecina (2002).  

Para apresentar a problemática do ofensor, as fontes são Williams (2012), 

Sanderson (2005), Ferrari (2002). Sobre os sinais para detectar diferentes tipos de 

VDCA, aporta-se em Neri (2013) e em Meyer (2016) sobre os específicos de VSI. E, 

também, trata das consequências da VSI a partir de Sanderson (2005), Mandelbaum, 

D’Oliveira e Schraiber (2016), Florentino (2015), Avoglia, Frizon e Garcia (2015), 

Câmara, Amaral e Câmara (2014), Prado (2016), Abeche (2016) e Teixeira-Filho et al. 

(2013).  

Em relação à vitimização dos meninos, alicerça-se em Hohendorff, Habigzang 

e Koller (2014), Pires Filho (2011) e Furniss (2002). Ao abordar a vitimização de 

deficientes, alicerça-se em Williams (2003) e em Campos et al. (2014). E, para expor 

as políticas públicas de enfrentamento do fenômeno, trazem-se dados apontados 

principalmente por Deslandes e Paixão (2010), São Paulo (2008), Ferrari (2011), 

Ferrari (2014).   

Ao tratar especificamente sobre prevenção, o estudo baseia-se em Brino e 

Williams (2011), Lorencini e Ferrari (2014), Landini (2011), Terenzi e Fabbri (2007), 

além dos Planos Nacional (BRASIL, 2013) e Municipal de enfrentamento à violência 

sexual contra a criança e o adolescente (São Paulo, 2007). 

As possibilidades de trabalho com cada faixa etária para a prevenção da VSI 

foram sistematizadas a partir de Brino e Williams (2011), Boyd e Bee (2011), Meyer 

(2012), Sanderson (2005), Terenzi e Fabbri (2007), Landini (2011), WAS (2014).  

Em se tratando das formas adequadas para lidar com casos em que se 

suspeita ou se tem o relato da vitimização da criança, foram percorridos os estudos 

de Azambuja (2004) sobre os encaminhamentos; Caribé e Lima (2015) e Machado e 

Arpini (2013) sobre a redução de danos na escuta da criança. Sobre a abordagem e 
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entrevista com a criança, o capítulo traz contribuições dos estudos de Azevedo e 

Guerra (1994), Habigzang et al. (2008), Sanderson (2005) e Neri (2013). Sobre o 

silêncio da criança e a importância do brincar para se perceber indícios de violência 

sexual intrafamiliar contra a criança, fundamenta-se em Castro (2017).  

Sobre a atuação em rede, o cuidado com a vítima e com os profissionais 

envolvidos nos encaminhamentos e no acompanhamento de casos de VSI, a base 

teórica é da assistência social (BRASIL, 2005), Motti e Santos (2011) e Furniss (2002).  

Com a demanda dos trabalhadores da RMESP para a reflexão sobre segurança 

online, cyberbullying e sexting, o estudo embasa-se em dados da Organização Não 

Governamental (ONG) Safernet, World Childhood Foundation Brasil (WCF-Brasil), 

nas reflexões de Eisenstein (2016), Santos e Domenico (2017), na legislação 

específica (ECA, Lei 12.737, de 30 de novembro de 2012, e marco civil da internet) e 

nas campanhas de prevenção promovidas pelo Seguranet e pelo grupo Marista 

(Campanha Defenda-se).  

O terceiro capítulo apresenta a metodologia e o processo vivido com a RMESP. 

No texto, detalham-se as características da pesquisa-ação crítico-colaborativa, seus 

princípios e a articulação com a formação dos trabalhadores sobre VDCA, VSI e o 

currículo escolar nas duas etapas de pesquisa de campo. A fundamentação específica 

desse capítulo perpassa a epistemologia (CHIZZOTTI, 2014a, 2014b, 2003) para 

elucidar o tipo de ciência que se buscou construir com esta pesquisa. O capítulo 

enfatiza aproximações com o paradigma qualitativo de pesquisa, com a teoria crítica 

(KINCHELOE; MCLAREN, 2006), com a teoria freiriana (FREIRE, 1977), inserida no 

paradigma da educação popular (BRANDÃO, 2012). Dadas essas importantes 

aproximações, ressalta-se a opção pela inspiração na metodologia da pesquisa-ação 

crítico-colaborativa ancorada em Pimenta, S. G. (2005) e Franco (2005).   

O quarto capítulo apresenta a análise dos dados obtidos no vasto e rico 

material colhido com os sujeitos da pesquisa em campo. Relaciona os conteúdos 

manifestos pelos participantes da pesquisa com os princípios gerais da Justiça 

Curricular e com as três dimensões (Cuidado, Convivência Democrática e 

Conhecimento). Trata os dados qualitativamente organizando-os em quatro 

categorias semânticas (sensibilização, formação, procedimentos e 

encaminhamentos), destacando nove temas que compõem, constituem e influenciam 

o currículo escolar: as políticas educacionais, o financiamento da educação, a gestão 

da educação, a gestão da escola, a formação dos educadores, o planejamento, as 
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metodologias adotadas, os conteúdos e a avaliação. Em cada um desses temas 

evidenciam-se os dificultadores para que a escola atue na prevenção e no 

enfrentamento da VDCA e da VSI.  

A análise aborda os antecedentes e a Leitura do Mundo dos participantes, seus 

conhecimentos e suas experiências prévias sobre VDCA e VSI, as demandas que as 

escolas têm apresentado, o olhar deles sobre as contribuições (ou não) do currículo 

no enfrentamento, o que a RMESP já tem feito e as reflexões conjuntas para o 

adensamento do conceito de justiça curricular. Em seguida, o capítulo traz a 

problematização da realidade no olhar dos participantes; a construção do sentido da 

experiência na reflexão sobre as três dimensões da justiça curricular; as 

potencialidades da escola que se desdobraram nos planos de ações e nos planos de 

aula dos participantes; a avaliação do processo vivido e o engajamento dos 

participantes no fortalecimento da militância por uma infância digna, sem violência.  

Por fim, as considerações finais retomam o caminho trilhado, os resultados 

alcançados (no olhar dos participantes e no olhar da pesquisadora) e trazem 

proposituras com indicativos e recomendações para as políticas públicas curriculares. 

Apontam sugestões para as escolas de maneira geral, para a sala de aula (com 

possibilidades de ação pedagógica de prevenção e autodefesa separadas por ciclos), 

no âmbito da Secretaria Municipal de Educação; para a sociedade civil organizada; 

para as políticas públicas.        

Ainda que o tema da pesquisa seja amplo e aterrorizador, espera-se conseguir 

alcançar o intento, ao longo do texto, de destacar possibilidades do currículo escolar, 

demarcar a esperança de ações possíveis em uma educação comprometida com a 

centralidade na dignidade do humano, na tessitura coletiva do bem comum. Demarcar 

esperança em um contexto histórico-político de escola pública desmoralizada e de 

violência sexual contra a criança e o adolescente pode parecer um exercício ousado, 

que se assemelha a apontar estrelas em noites nubladas (como no poema de Mauro 

Iasi, ao final desta tese). Ainda assim, o registro desta pesquisa deseja convidar o 

leitor a conhecer “as mãos cheias de verrugas” da teoria estudada e dos sujeitos 

participantes da pesquisa que desvelaram, com muita generosidade e bravura, o ofício 

de construtores de uma escola pública de qualidade, o seu ofício de construtores de 

estrelas.  
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1 CURRÍCULO E JUSTIÇA SOCIAL: DISPUTAS E RESISTÊNCIAS POR UMA 

INFÂNCIA DIGNA, LIVRE DE VIOLÊNCIA 

 Para que este estudo alcance o objetivo de construir conhecimentos sobre as 

implicações curriculares da VSI para aprimorar o atendimento de crianças e de 

adolescentes em situação de aprendizagem na RMESP, é preciso explorar as 

disputas do contexto histórico, político e econômico em que o currículo está inserido 

no momento da pesquisa. Em um movimento de denúncia e anúncio, também se 

pretende elencar aqui alternativas com base no conceito de justiça curricular, de modo 

a apontar possibilidades de resistência e luta por uma educação 

libertadora/emancipatória que promova uma infância digna, livre de violência. 

 O texto aqui construído está embasado na dialética, buscando ressaltar as 

contradições (CURY, 1986; KONDER, 2008), em movimentos de análise, 

evidenciando as relações internas; e síntese, reconstituindo o fenômeno estudado 

(GADOTTI, 2012). A opção por esse alicerce mostrou-se coerente com o movimento 

metodológico percorrido na pesquisa (PIMENTA, S. G., 2005) e buscou a construção 

de um movimento de ação-reflexão-ação da práxis educativa, que pretende ser uma 

pedagogia para a educação transformadora, que considera o homem um ser criador, 

sujeito da história, que se transforma na medida em que transforma o mundo 

(GADOTTI, 2010).  

 Para tanto, a realidade social aqui apresentada se mostra como espaço de luta 

de classes, no interior da qual se efetua a educação, rejeitando a impositividade da 

dominação, como o espontaneísmo das classes dominadas (CURY, 1986). A 

abordagem que se relaciona à luta de classes aqui visa expor os interesses 

econômicos do capital para manter a educação pública como mercadoria, como 

negócio, sem priorizar o espaço e o tempo necessários para a criação que vise à 

emancipação da humanidade, que qualifique o sujeito para a vida (MÉSZARÓS, 

2008).  

 Os elementos políticos e econômicos são trazidos para o centro da 

investigação para tratar da relação entre currículo e justiça social, das disputas e das 

resistências por uma infância digna, livre de violência, visando pensar estruturalmente. 

A ideia é enfatizar que as dificuldades e as possibilidades de enfrentamento da VSI 

pela escola que busca justiça curricular envolve questões com raízes culturais, de 

poder, econômicas e de escolhas políticas.  
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O pesquisador deve pensar estruturalmente ou em uma perspectiva 
relacional. Deve ligar esse processo de distribuição cultural a questões de 
poder e controle fora da escola. Isso, então, trará elementos políticos e 
econômicos ao centro da investigação educacional. (APPLE, 2006, p. 51).  

 Currículo é aqui apresentado com base na teoria crítica. Segundo Saul (2010), 

currículo é, na acepção freiriana, a política, a teoria, a prática do que-fazer na 

educação, no espaço escolar e nas ações que acontecem fora desse espaço, em uma 

perspectiva crítico-transformadora. Gimeno Sacristán (2013), ao definir currículo, 

também aponta para a densidade e a extensão dos seus núcleos de significação para 

que seja compreendido o contexto social e cultural de sua institucionalização. O autor 

aponta também para sua utilidade como conceito teórico que contribui para explicar 

“esse mundo englobado” e uma ferramenta de regulação das práticas pedagógicas.  

Currículo é um conceito que, no discurso sobre a educação, denomina e 
estabelece uma realidade existente e importante nos sistemas educacionais; 
um conceito que, ainda que sem dúvida não englobe toda a realidade da 
educação, tem se convertido em um dos núcleos de significação mais densos 
e extensos para que seja compreendido no contexto social e cultural e para 
que possamos entender as diversas formas pelas quais ele tem se 
institucionalizado. O currículo não é apenas um conceito teórico, útil para 
explicar esse mundo englobado, mas também se constitui em uma 
ferramenta de regulação das práticas pedagógicas. (GIMENO SACRISTÁN, 
2013, p. 9). 

Tal conceituação sobre currículo foi assumida, neste estudo, porque se 

percebem interfaces entre a invisibilidade da VSI e os problemas no processo de 

escolarização do educando em todas as ações educativas: políticas educacionais, 

financiamento da educação, gestão da educação, gestão da escola, formação de 

educadores, planejamento, metodologias adotadas, conteúdos, avaliações. Em outras 

palavras, percebem-se aproximações entre a invisibilidade da VSI e todo o que-fazer 

na educação que serão denunciadas aqui. Ainda que tais relações sejam expostas, 

também serão destacados, neste estudo, elementos que indiquem como o currículo 

escolar se compromete com a justiça social e contribui no enfrentamento da VSI, 

anunciando possibilidades.  

 Desse modo, economia, política e tantos outros fatores entrelaçam-se com o 

currículo escolar como territórios em disputa (ARROYO, 2011), demonstrando que há 

tensões entre os avanços da autonomia e da criatividade docentes (conquistados 

mediante lutas e mobilizações) e os controles e as cobranças a que estão submetidos, 

limitando a conquista da autoria e da inventividade dos profissionais da educação que 

tentam construir um currículo aberto às vivências postas na dinâmica social.  
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[...] o campo do conhecimento sempre foi tenso, dinâmico, aberto à dúvida, à 
revisão e superação de concepções e teorias contestadas por novas 
indagações que vêm do real. Quando os currículos se fecham a essa 
dinâmica do próprio conhecimento terminam presos a conhecimentos 
superados, passados de data, de validade. Quando se abrem às indagações, 
vivências postas na dinâmica social, se enriquecem, revitalizam. Há tantos 
conhecimentos vivos, pressionando, disputando o território dos currículos. 
(ARROYO, 2011, p. 38).  

 Toma-se como premissa, nesta pesquisa, que a VSI e os assuntos correlatos 

são conhecimentos vivos que pressionam os currículos, mas ainda não conquistaram 

o espaço que demandam no território escolar. Toma-se, também, a noção gramsciana 

de “intelectual orgânico” para nortear as reflexões sobre o lugar e o papel 

desempenhado pelos sujeitos nos processos de formulação, gestão e execução das 

propostas curriculares oficiais (PONCE; ROSA, 2014).    

Assim, este capítulo está subdividido de modo a organizar a reflexão sobre 

algumas influências curriculares transnacionais e seus desdobramentos de 

abrangência nacional e no município de São Paulo (lócus da pesquisa).  Em seguida, 

soma-se a reflexão sobre função social da escola, qualidade social da educação e 

justiça curricular, com a expectativa de reestabelecer a esperança de que outra 

educação é possível, além de ser necessária e urgente. A intenção é evidenciar 

elementos da interseccionalidade da opressão causada pelas políticas econômicas e 

pela organização política com o currículo escolar, que funcionam como entraves para 

que a escola se engaje no enfrentamento da VSI e na promoção de uma cultura de 

infância digna, livre de violência. 

1.1 Influências transnacionais  

A problemática curricular que torna invisível a VSI (tão presente na escola) tem 

raízes que ultrapassam fronteiras. Sua origem está determinada por opções político-

econômicas transnacionais que impactam a educação mundialmente. Será 

apresentada, assim, a seguir, uma breve contextualização dessa política econômica 

e uma caracterização de alguns aspectos fundamentais de sua influência no currículo 

escolar com alcance global.  

A etimologia da palavra elucida que o prefixo trans, no latim, significa além de 

e nação origina-se de natio, natus, nascido, tendo assumido o significado de um 

agregado de indivíduos, com base em um território, em uma língua, com aspirações 

materiais e culturais comuns. Transnacional, portanto, é um adjetivo que abarca 
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fatores, atividades ou políticas comuns a várias nações integradas em uma união 

política e/ou econômica que vai além das fronteiras geográficas estabelecidas. As 

origens dessa organização político-econômica são visíveis a partir do final da década 

de 1970. O que se tinha antes era o capital operando dentro dos Estados-nações.   

Os Estados-nações que se organizaram no fim do século XVIII e início do 

século XIX, constituídos a partir de um processo de industrialização, com mecanismo 

de divisão do espaço geográfico internacional, protegiam o mercado de seus territórios 

e criavam uma unidade nacional. Desse modo, na sua origem, o Estado-nação 

controlava, regulava o capital dentro do seu território, ainda que houvesse transações 

comerciais entre as nações.  

No final da década de 1970, percebem-se mudanças. Começam a se 

evidenciar padrões de reestruturação econômica global, desenvolvendo-se 

juntamente à implementação de políticas neoliberais em muitas nações. O que se tem 

a partir de então é a transnacionalização da economia que vai, aos poucos, 

enfraquecendo, tornando “desnecessária” a figura do Estado Nacional. O centro 

econômico, jurídico e político planetário encontra-se agora no FMI e Banco Mundial, 

que operam com um único dogma: estabilidade econômica e corte do déficit público 

(CHAUI, 2011). As decisões são tomadas, portanto, em organismos supranacionais 

com os quais os Estados contraem dívidas públicas. Esses organismos interferem nas 

decisões de governos eleitos que deixam de representar os cidadãos e passam a gerir 

a partir dos objetivos definidos por esses organismos.    

Destacam-se as seguintes características nessa reestruturação: a integração 

entre economias nacionais como mercados comuns; o surgimento de novas relações 

e acordos comerciais entre as nações; a internacionalização do comércio e a 

transferência de capital por meio das fronteiras nacionais; a reestruturação do 

mercado com substituição do trabalho fixo por remuneração de acordo com a 

produção realizada (enfraquecendo sindicatos, legislação trabalhista e os conflitos 

entre capital e trabalho); modelos prescritivos de trabalho; indústria saindo de um 

modelo mecânico para um modelo de alta tecnologia; trabalho polarizado (um 

pequeno setor altamente especializado e bem remunerado e um grande setor pouco 

especializado e mal remunerado) (BURBULES; TORRES, 2004). 

 Assim, o controle e a regulação do capital ultrapassam as nações, tornam-se 

transnacionais, globais. O capital passa a predominar e determinar relações, 

enfraquecendo o papel do Estado na qualidade de árbitro entre o capital e o trabalho. 
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As novas relações e os novos acordos comerciais entre nações, por meio de 

integração econômica em mercados comuns, que reestruturou as relações de 

trabalho, resultaram na redução do Estado de bem-estar social e na crescente 

privatização dos serviços sociais. Esse cenário fragmentou a sociedade entre “os 

protegidos”, incluídos pelo Estado ou “desprotegidos”, excluídos (BURBULES; 

TORRES, 2004, p. 14).   

A contradição em relação ao enfraquecimento do Estado evidencia-se quando 

se trata dos “desprotegidos”. Isso porque o mesmo Estado enfraquecido que exclui 

por meio de privatização dos serviços sociais funciona ainda como único amparo, 

como única possibilidade de articulação de interesses coletivos e possibilidade de 

representação de grupos que sofrem com os processos de modernização.    

[...] enquanto o neoliberalismo sugere um papel menor para o Estado e a 
desestatização de facto das sociedades civis, o papel do Estado permaneceu 
fundamental para a articulação de interesses sociais e a representação de 
grupos e classes que se beneficiaram ou sofrem com os processos de 
modernização e formação de políticas públicas. (MORROW; TORRES, 2004, 
p. 28).     

É preciso exemplificar aqui a força que o Estado ainda tem como articulador de 

interesses conflitantes, como organizador e gestor da vida da sociedade (e do 

mercado também), conforme constatado por Rego e Pinzani (2014) ao analisarem 

uma das mais importantes políticas públicas brasileiras em curso no momento que se 

realizou esta pesquisa: o Programa Bolsa Família.  

[...] não se pode pensar a ação política sem vida estatal. O Estado permanece 
sendo a principal instituição de articulação e satisfação de interesses 
conflitantes e de formulação e realização de visões comunitárias, como as 
contidas no preâmbulo e nos artigos da Constituição de 1988 [...]. Esquecer 
isso é sepultar a dura luta dos brasileiros pela democracia – luta que para 
muitos significou o sacrifício da vida. Contrariamente à vulgata neoliberal, o 
Estado é ainda o instrumento primário de organização e gestão da vida da 
sociedade – inclusive do mercado, que nunca foi e nunca poderá ser 
autorregulamentado. (REGO; PINZANI, 2014, p. 231-232). 

Exemplificada a importância que o Estado Nacional ainda tem como regulador e 

indutor de políticas de desenvolvimento, volta-se a olhar novamente para os reflexos da 

reestruturação econômica que afetam o setor público. Para Burbules e Torres (2004, p. 

14), essa reestruturação econômica, que refletiu em uma profunda crise fiscal e nas 

reduções orçamentárias que afetam o setor público, resultou na redução do Estado de 

bem-estar social e na crescente privatização dos serviços, inclusive da educação.  
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Esse processo de privatizar a educação está ocorrendo no contexto de novas 
relações e arranjos entre nações, caracterizado por uma nova divisão global 
do trabalho, uma integração econômica de economias nacionais (mercados 
comuns de livre comércio e assim por diante), a crescente concentração do 
poder em organizações supranacionais (como o Banco Mundial, o FMI, a 
ONU, a União Europeia, o G-7) e aquilo que chamamos de 
internacionalização do Estado. (BURBULES; TORRES, 2004, p. 15).     

Em um contexto neoliberal, portanto, ainda que o Estado tenha seu papel e sua 

força, quem dá as ordens sobre como deve ser a educação é o capital econômico, 

cujo poder está organizado em instituições supranacionais.  

A educação não pode mais ser tomada como um todo hegemônico cuja 
homogeneidade e integridade setorial depende de uma base nacional. Em 
vez disso, vemos divisões do trabalho e a educação tanto no âmbito das 
escalas quanto através delas. Em nível nacional, a governança da educação 
inclui agora uma presença significativa de agentes e proprietários que não o 
estado, com muitas dessas distinções sendo feitas de acordo com a função 
– fundos, provisão de serviços, etc. As funções também podem ser alocadas 
ao longo das escalas, o que talvez seja a mais significativa das mudanças 
para a política educacional. Como demonstraremos, as agências 
internacionais, como o FMI e o Banco Mundial, juntamente com a OCDE, 
efetivamente estabelecem agendas para elementos fundamentais da 
educação. (ROBERTSON; DALE, 2011, p. 41). 

Em termos educacionais, existe uma compreensão crescente de que a versão 

neoliberal da globalização da forma como vem sendo implementada privilegia uma 

agenda educacional que pressupõe certas políticas de avaliação, de financiamento, 

de padrões, de formação de professores, de currículo, de instrução e de testes 

baseados nas demandas das agências internacionais (FMI, BM, OCDE). Burbules e 

Torres (2004) atentam para a necessidade de respostas locais para a defesa da 

educação pública contra a introdução de mecanismos de mercado, para regular trocas 

educacionais que busquem a redução do financiamento estatal e imponham modelos 

de administração do setor empresarial. 

A educação passa então por um conjunto de reformas, de alterações de rumos 

que se expressam nas políticas públicas educacionais. Torres Santomé (2013) 

destaca as reformas no ensino utilizadas pelos governos como máscaras para 

dissimular intenções ocultas, tendo a mídia como divulgadora de medidas que 

favoreçam a privatização das escolas (maior parte de notícias sobre o ensino público 

é degradante). Aliado a isso, as avaliações e os indicadores internacionais acabam 

favorecendo a descontextualização e a desconsideração da realidade do educando, 

favorecendo apenas o desenvolvimento de competências e de habilidades para o 

mercado, dissociadas de uma reflexão sobre a razão de ser das coisas e a elaboração 

de alternativas coletivas para solução de problemas que impactam o cotidiano dos 
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educandos e das escolas.  

A educação, pensada como bem público, como projeto de nação, enfraquece-

se, pressionada por uma concepção que a toma como bem de consumo 

individualizado e oferecido em um mercado global.  

À medida que o Estado nacional se torna uma força marginal na nova ordem 
mundial, a educação também se torna um bem de consumo individualizado, 
que é oferecido em um mercado global [...]. A educação nacional deixa de 
existir. (GREEN, 19979 apud MORROW; TORRES, 2004, p. 32).  

Nesse mercado global, as forças transnacionais operam por meio da 

corporatização da educação, pressionando por uma transformação que a aproxime 

do modelo do mundo dos negócios, impondo uma organização que privilegie uma 

visão empresarial. Observa-se o modelo empresarial na educação, por exemplo, pela 

padronização do currículo, dos testes; pela instrução baseada em métodos; pela 

desabilitação dos professores; por lições programadas e uma série de abordagens 

que visam à “execução eficiente” do ensino; pela instrumentalização do conhecimento 

desconectando-o das lutas políticas, éticas e culturais mais amplas (SALTMAN, 2011, 

p. 71-72).  

A perversidade dessa lógica está na maneira como ela opera para que se 

enraíze no senso comum que o modelo empresarial é a única forma possível de 

gestão eficiente, como um modelo “bom”. Busca-se enraizar nas pessoas o desejo 

por privatização. Trabalha-se a ideia de que as pessoas que receberam esses bens e 

serviços do governo precisam ser convencidas a desejar comprá-los. Em relação a 

isso, Margaret Thatcher chegou a afirmar que “[...] a tarefa não se resume a mudar a 

economia somente, mas a mudar a alma” (APPLE, 2005, p. 35). 

Para incutir a mentalidade de que as privatizações e o modelo empresarial são 

eficientes, criam-se mecanismos de desmonte da educação pública que abrem as 

portas para a privatização (FREITAS, 2012). Tais mecanismos mostram-se em formas 

de responsabilização e de meritocracia. Como responsabilização, entende-se a 

organização de testes, de avaliações em larga escala para estudantes, com 

divulgação pública do desempenho, atrelado a recompensas e a sanções que 

desmoralizam a escola e o professor. Por meritocracia, entende-se que dada a 

igualdade de oportunidades (acesso à escola), os resultados obtidos dependem de 

esforço individual, do mérito de cada um, o que ignora as condições sobre o ponto de 

                                                        
9  GREEN, Andy. Education, globalization and the Nation State. London: Macmillan, 1997. 
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partida de cada um e a complexidade de contextos que influenciam os caminhos 

trilhados entre o ponto de partida e os resultados. Vale ressaltar o papel das 

avaliações nessa lógica, que direcionam e estreitam o currículo escolar.   

Uma consequência destas políticas é o estreitamento do currículo escolar 
(Au, 2007, 2009; Ravitch, 2011a). Quando os testes incluem determinadas 
disciplinas e deixam outras de fora, os professores tendem a ensinar aquelas 
disciplinas abordadas nos testes (Madaus, Russell, & Higgins, 2009). 
Avaliações geram tradições. Dirigem o olhar de professores, administradores 
e estudantes. Se o que é valorizado em um exame são a leitura e a 
matemática, a isso eles dedicarão sua atenção privilegiada, deixando os 
outros aspectos formativos de fora (Jones, Jones & Hargrove, 2003). Quais 
as consequências para a formação da juventude? A escola cada vez mais se 
preocupa com a cognição, com o conhecimento, e esquece outras dimensões 
da matriz formativa, como a criatividade, as artes, a afetividade, o 
desenvolvimento corporal e a cultura. (FREITAS, 2012, p. 389). 

 Complementando a citação (FREITAS, 2012), pode-se dizer que outras 

questões “esquecidas” nesse estreitamento curricular se relacionam também com o 

problema da invisibilidade da VSI na escola. Isso se mostra na dificuldade de se 

perceber os sinais emitidos pelo educando (que levantam suspeitas de que esteja 

sendo vítima de VSI), na dificuldade de abordar conteúdos relacionados à sexualidade 

e construir conhecimentos voltados à prevenção do problema e à autoproteção de 

crianças e de adolescentes como formas de transformação da realidade (promovidas 

por um currículo com sentido para o educando).  

 A forma como a avaliação opera estreitando currículos globalmente e incide 

nas agendas de Ministérios e Secretarias de Educação, instrumentalizando políticas 

privatistas, são esclarecidas por Torres Santomé (2013): 

 
[...] o projeto PISA (Programa para a Avaliação Internacional dos Alunos), da 
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
pode ser visto como uma forma um tanto camuflada de pressionar os Estados 
a reformular suas políticas educativas. Devemos levar em conta que o PISA 
estabelece indicadores internacionais de rendimento para avaliar os sistemas 
de educação sem ninguém tê-los pedido de forma explícita e, o que chama 
ainda mais a atenção, sem um debate verdadeiramente democrático sobre 
suas razões, finalidades e inclusive formas de desempenhar esta tarefa de 
diagnóstico. O PISA e consequentemente a OCDE não estabelecem sanções 
aos países que estiverem mal posicionados na comparação internacional de 
seus resultados escolares. Mas a enorme difusão que os meios de 
comunicação de massa fazem dos seus resultados, assim como as 
interpretações que por sua vez cada um desses meios desempenha, em 
função das ideologias e dos grupos de pressão que os controlam, bem como 
a utilização que os distintos partidos políticos e organizações fazem dessas 
avaliações incidem claramente nas agendas dos Ministérios e das 
Secretarias de Educação.  Nenhum governo quer ficar mal posicionado 
nesses “exemplos oficiais” de boas práticas.  
Consequentemente, como resultado da enorme repercussão desses 
resultados na mídia, bem como da instrumentalização política que 



47 
 

normalmente é desempenhada pelos partidos políticos de oposição, 
sindicatos e associações empresariais, um instrumento como o PISA se 
transforma como um recurso eficiente de controle oculto das agendas 
educativas.  
Esses tipos de estratégias de reorientação, baseados em dados empíricos e 
apresentados como objetivos e neutros, são aceitos de forma mais fácil por 
uma população que está muito acostumada a que lhe apresentem estatísticas 
como se fossem argumentos irrefutáveis [...] se oferece continuamente esse 
tipo de dado como se fosse uma verdadeira radiografia certeira da realidade, 
mas conforme variáveis decididas, organizadas e interpretadas em função 
dos interesses das organizações que as difundem. (TORRES SANTOMÉ, 
2013, p. 194-195). 

  
 Os interesses capitalistas das organizações que difundem avaliações e 

estatísticas (conforme variáveis decididas para seu benefício próprio) trazem pouca 

contribuição para a formação e o pleno desenvolvimento do educando ou para elevar 

o padrão de vida da maioria das pessoas. Assim, a educação enfraquece-se como 

fundante de um projeto de nação e vira negócio, voltando-se ao mercado – para o 

desenvolvimento de competências e habilidades formativas de um consumidor, para 

a formação de um trabalhador contente por receber por produção, sem nenhum direito 

trabalhista (e que não perceba a gravidade da perda de outros direitos). Nesse 

cenário, a agenda de enfrentamento à VSI fica suprimida.  

As formas como esses interesses influenciam as políticas públicas e o currículo 

no Brasil serão melhor detalhadas no texto a seguir para que, na sequência, possa se 

delinear melhor as influências no currículo da rede pública municipal de São Paulo.  

1.2 Influências brasileiras  

As políticas públicas educacionais brasileiras refletem a problemática das 

opções neoliberais delineadas globalmente. Isso se mostra na forma como elas 

adentram as transações do “mercado” educacional e como este penetra o currículo, os 

sistemas públicos de ensino e a Base Nacional Comum Curricular. Em outra medida, 

também influenciaram o Plano Nacional de Educação (2014-2024), dificultando a 

construção de uma educação cidadã, libertadora, significativa para os sujeitos, 

promotora de uma infância digna. Consequentemente, prejudica também a promoção 

de uma educação sexual emancipatória, bem como ações de prevenção e de 

enfrentamento da VSI por meio do currículo escolar.  

 A organização da educação brasileira, na forma sistêmica como ela está 

estruturada no momento desta pesquisa, apareceu pela primeira vez na Constituição 

de 1934, com inspiração nos Pioneiros da Educação Nova, que a conceberam como 
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fundamento de um projeto nacional de cidadania (BORDIGNON, 2013). Eles 

apontavam como o maior problema da educação nacional a falta de unidade, a 

fragmentação, as reformas parciais, arbitrárias sem uma visão do problema que 

contemplasse todos seus aspectos. Essa visão do Estado como organizador, atrelada 

à noção de projeto de cidadania, já era ressaltada por Gadotti (2008b, p. 104), quando 

afirmava que o Estado, além do Governo, tem uma dimensão simbólica que inclui a 

noção de cidadania.  

 A noção de Estado como promotor de cidadania não é contemplada em 

concepções neoliberalistas de educação. Nesse modelo, o cidadão dá lugar ao 

cliente, que, como consumidor, precisa apenas saber escolher. Nessa visão, a 

educação é apenas mais um mercado cuja intencionalidade está voltada à 

privatização e ao lucro. Desse modo, o texto que segue visa expor os interesses de 

diferentes grupos em uma tentativa de sintetizar o que os estimula a atuar no sentido 

de facilitar ou obstruir a implementação de uma política.   

 Os bastidores sobre as recentes transações de compra dos maiores grupos 

educacionais (privados) no Brasil, bem como a relação dos grupos empresariais que 

os compram com a mídia internacional (donos ou acionistas majoritários de jornais de 

grande circulação) e, consequentemente, com a divulgação de notícias que 

desqualificam a educação pública brasileira foram abordados por Escosteguy Filho 

(2018). O autor destaca as relações pessoais dos ocupantes dos mais altos cargos 

do Ministério da Educação com as empresas vendidas para esses grupos. Além dessa 

face recente do mercado educacional, Escosteguy Filho (2018) resgata outras 

transações dos últimos 10 anos envolvendo grandes grupos da rede privada de 

educação, com “sistemas” de educação, com a editora que constrói o mais conhecido 

guia do estudante (guia que publica um ranking das universidades brasileiras) e com 

editoras de livros didáticos (que vendem metade de sua produção para o Governo, 

para a educação pública) que influenciaram o currículo da educação pública brasileira. 

Evidencia-se, a partir de Escosteguy Filho (2018), a batalha entre governação e 

privatização da educação nacional e a profunda alteração nos sentidos da educação 

pública no país. 

 
[...] esse movimento de gigantes [grandes grupos empresariais] vem, nos 
últimos 10 anos, promovendo uma nova face do imperialismo e do privatismo 
na educação. 
Sim: é preciso recuperar o conceito de imperialismo. 
Não se trata apenas de negócios. Se trata, também, de uma profunda 
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alteração nos sentidos da educação pública no país. 
80% dos alunos do Brasil pertencem às redes públicas. 
Esse negócio bilionário não está aqui apenas para alcançar os demais 20%. 
Porque, não se enganem, a menina dos olhos de todos esses grupos é a rede 
pública mais robusta [...].  
A grande batalha da próxima década na educação será contra o privatismo. 
Impossível entender qualquer discussão sobre educação no Brasil, hoje, sem 
levar em conta esse gigantesco movimento de bastidores. (ESCOSTEGUY 
FILHO, 2018, n.p.). 
 

 O interesse da iniciativa privada dá-se, então, porque os grupos empresariais 

veem o sistema público de ensino como potencial de mercado, ou seja, como um 

volume numeroso de clientes10 que podem investir dinheiro comprando seus serviços 

ou produtos. A compra desses serviços e produtos faz com que cada vez mais a 

iniciativa privada adentre o sistema público de educação, incutindo nele a sua lógica 

empresarial de gestão (baseada, na maioria das vezes, na meritocracia) e de 

avaliação (baseada em competências e habilidades), por exemplo, “vendendo” para 

o sistema público suas “soluções para o problema da educação”. A compra desses 

serviços e produtos com lógica empresarial vai aos poucos hibridizando as práticas e 

as concepções do sistema público de educação. Soma-se a isso o interesse 

empresarial de desmonte da educação pública, incutindo na população a ideia de que 

o serviço público prestado é ruim e que a melhor saída é a privatização, a implantação 

de uma gestão com princípios mercadológicos, capitalistas de competitividade que 

vise à promoção de competências e de habilidades para o mercado de trabalho.  

 No sistema público brasileiro concebido com influências republicanas 

baseadas na ideia de que a educação é o fundamento de um projeto de nação, de um 

projeto de cidadania, a convivência com a lógica mercadológica que adentra o sistema 

público não se dá de forma harmônica. Chizzotti e Ponce (2012) destacam que, por 

um lado, as raízes na tradição republicana (caracterizada por um sistema centralizado, 

que concebe a educação como monopólio estatal, com oferta de ensino gratuito, que 

busca a formação para a cidadania, para a participação qualificada na vida social) 

convivem hoje contraditoriamente cada vez mais com características típicas de um 

modelo neoliberal (definição de habilidades e competências, avaliações externas que 

geram rankings e competição, gestão gerencial da educação, terceirização de 

trabalhadores, pagamento aos trabalhadores por produção, contratações de 

                                                        
10  Podemos compreender esse volume quando pensamos em um país com cerca de 5.570 municípios 

e cerca de 48,6 milhões de estudantes matriculados na Educação Básica pública, conforme dados 
do Censo Escolar da Educação Básica do MEC de 2017.  
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professores por tempo determinado, compra de material didático apostilado e outros 

tipos de “pacotes”).    

Chizzotti e Ponce (2012) apontam que as políticas públicas de educação têm 

demonstrado características dessas duas tradições, que nem sempre se encontram 

em ideário e propostas curriculares. 

[...] o Brasil, de tradição mais ligada à escola francesa, tem sido permeável 
aos modelos de extração liberal, o que se observa por meio de suas políticas 
públicas de educação, gerando a superposição de duas tradições, que nem 
sempre se encontram em ideário e propostas curriculares. Temos hoje um 
modelo híbrido, que precisa ser compreendido em suas propostas e práticas 
contraditórias. (CHIZZOTTI; PONCE, 2012, p. 30). 

 O currículo escolar brasileiro encontra-se então no centro dessas 

contradições, dessa disputa que é econômica, política e cultural, pela hegemonia 

política.  

Para ajudar a compreender as propostas e as práticas contraditórias, serão 

apresentados a seguir os conceitos de habilidades e de competências concebidos na 

OCDE e disseminados para todo o mundo com o propósito de referenciar as reformas 

curriculares dos sistemas educacionais dos Estados-membros da União Europeia. 

Segundo Chizzotti e Casali (2012), a educação foi tomada como ingrediente do 

desenvolvimento da competitividade, ingressou decisivamente nas agendas políticas 

comuns dos países dos blocos e uniões internacionais para cumprir funções 

econômicas, sociais e políticas, adotando um currículo calcado nas competências 

esperadas dos alunos, ao fim da escolaridade obrigatória, nos resultados do processo 

de escolarização. A medida desses resultados é aferida com o PISA, o que mudou o 

enfoque curricular. Os autores conceituam assim habilidade e competência: 

 
O glossário do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação 
Profissional (European Centre for the development of vocational training) – 
CEDEFOP, define habilidade como a capacidade de usar conhecimentos, 
aptidões e capacidades pessoais, sociais e metodológicas no trabalho, no 
estudo e no desenvolvimento pessoal e profissional. Competência seria a 
capacidade de aplicar os resultados da aprendizagem de modo adequado, 
em contexto determinado (educação, trabalho, aperfeiçoamento pessoal e 
profissional). Especifica, ainda, que a “competência não se limita aos 
elementos cognitivos (envolvendo o uso da teoria, conceitos e conhecimento 
tácito), abrange aspectos funcionais (habilidades técnicas), atributos 
pessoais (habilidades sociais e organizativas) e valores éticos” (CEDEFOP, 
201011 apud CHIZZOTTI; CASALI, 2012, p. 20, grifos dos autores).  

 

                                                        
11  CEDEFOP. Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional. 2010. Disponível 

em: <http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/ 
cedefop/index_pt.htm>. Acesso em: 16 mar. 2012. 
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Chizzotti e Casali (2012) apresentam as intencionalidades aparentemente 

amplas e supostamente críticas desse projeto educacional em torno das 

competências como algo que se perdeu ao longo dos anos 2000, pois as práticas 

sistêmicas e pedagógicas construídas pela OCDE e União Europeia se restringiram a 

expedientes coadjuvantes de um processo econômico. 

Em um cenário de disputas pela hegemonia política, o discurso das habilidades 

e das competências como algo benéfico para a sociedade se contradiz. Isso porque 

assumiu uma perspectiva utilitarista de currículo, de saberes operacionais voltados ao 

mercado de trabalho (com uso frequente do termo qualificação para o trabalho no 

sentido anglo-saxônico de skill, um atributo individual vinculado a uma tarefa, 

associado ao domínio de uma habilidade física ou manual) (CHIZZOTTI; CASALI, 

2012), preterindo os conhecimentos e os valores sociais indispensáveis à formação 

emancipadora dos educandos. Acirrada a disputa, ainda que o neoliberalismo seja a 

posição política vitoriosa no momento (CHAUI, 2011), Chizzotti e Casali (2012) 

ressaltam que a União Europeia ainda está devedora de demonstrar pertinência e 

coerência de seu discurso e de sua prática educacional, pois teria cumprido um papel 

que pouco vai além dos interesses que instrumentalizam a educação, reduzindo-a a 

uma prática social coadjuvante de um crescimento econômico, o qual pouco teria 

efetivamente a resultar em benefícios sociais no sentido mais democrático do termo. 

Em síntese, com o hibridismo da atualidade, a convivência entre as concepções 

diversas (de mundo, de nação e de educação) demonstra que, na medida em que um 

currículo voltado às habilidades e às competências do mercado se fortalece, o outro 

lado, de um currículo que visa formar para a cidadania, para intervenção e 

transformação de situações opressoras da realidade, se enfraquece.  

Algumas pistas sobre como é possível esse hibridismo entre concepções 

diversas está na própria organização da Educação Nacional. A LDB No 9.394/96, no 

artigo 8o, trata do regime de colaboração entre os respectivos sistemas de ensino, 

cabendo à União a coordenação da política nacional, a função normativa, 

redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias (Estados, Municípios e 

Distrito Federal), assegurando, no parágrafo 2o, a liberdade de organização dos 

sistemas de ensino aos entes federados (BRASIL, 1996). Essa forma de organização 

que permite a autonomia da tarefa educativa, a liberdade de formular e executar um 

projeto educativo, se não apropriada devidamente pelo sistema, pode representar 

uma fragilidade para a entrada da iniciativa privada. Isso porque a organização dos 



52 
 
municípios e dos estados muitas vezes se dá sem o norteamento de um planejamento 

coletivo, participativo de um projeto de nação, de concepções de vida e de objetivos 

comuns. Sem direção definida coletivamente, a adesão a qualquer proposta se dá 

pela escolha conforme critérios do consumidor, por aquilo que está melhor colocado 

no ranking do momento. Sem a mobilização necessária para a vivência da autonomia, 

ela se torna uma ferida aberta, suscetível à entrada de organismos parasitários que 

se beneficiam de verbas públicas para benefício próprio. O que é mais grave: a escola, 

perdendo sua autonomia, também está perdendo sua capacidade de educar para a 

liberdade (GADOTTI, 2008b).  

Outra pista sobre como foi possível dentro de um sistema público essa abertura 

para a iniciativa privada se dá na aplicação dos recursos financeiros da educação. O 

artigo 70 da LDB No 9.394/96, em seu inciso V, permite despesas com a realização 

de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino. Isso abre 

brecha para a contratação de organizações para atuarem na formação de professores 

e gestores, sem que estejam necessariamente comprometidas com a educação 

voltada a um projeto de nação. Algumas dessas instituições incentivam a organização 

empresarial e a meritocracia como princípios, em um discurso mercadológico que 

seduz os representantes dos municípios pelo imaginário, conforme apontado nos dois 

exemplos de pesquisas a seguir: Miléo (2013) e Cária (2012). 

Segundo Miléo (2013, p. 8), que investigou a parceria entre o Instituto Ayrton 

Senna (IAS) e as Prefeituras Municipais de Altamira e Santarém, no Pará, o Instituto 

defende indicadores de desempenho e matrizes de competências e de habilidades 

como instrumentos de excelência para a melhoria do ensino. Na fala de sua 

presidente, destaca-se a compreensão de que o sucesso e a produtividade das redes 

de ensino e suas escolas dependem, em boa parte, da maneira como são organizadas 

e geridas (MILÉO, 2013). Ela também destaca o montante do repasse de recursos do 

Ministério da Educação (MEC) para o Instituto Ayrton Senna que somou, somente 

entre junho e agosto de 2010, R$ 23.125.275,25 (MILÉO, 2013).   

Cária (2012) estudou a parceria de empresas educacionais de iniciativa privada 

com as redes municipais de educação do sul de Minas Gerais, evidenciando sua 

expansão na região. Por meio de convênios, as empresas oferecem a venda de 

materiais didáticos articulados a ações administrativas integradas. É importante 

ressaltar que duas empresas pesquisadas produzem materiais didáticos diferentes 

para a rede pública e a rede privada. Junto ao material, é oferecido um portfólio 
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completo de serviços: operacional, comercial, assessoria pedagógica e formação 

continuada, marketing, financeiro, editorial, multimídia, ferramentas tecnológicas, 

provas e simulados, projetos inovadores, gráfica e expedição. A pesquisadora 

também destacou outro dado relevante: na negociação de compra de umas das 

empresas por outro grupo educacional, foi divulgado, em 2010, que esse grupo 

possuía 38 mil alunos na rede pública em 24 municípios, ou seja, as empresas já 

contabilizam que possuem alunos na rede pública. Cária (2012) afirma ainda que a 

sedução dos representantes dos municípios se dá pelo imaginário, por estratégias de 

marketing, evidenciando que as empresas usam um discurso publicitário, 

mercadológico, que persuade pela promessa de “soluções educacionais” e pela 

realização de uma “revolução do ensino público”.    

Esse discurso da gestão empresarial como algo “bom”, baseado na 

meritocracia, foi questionado por Freitas (2012). O autor apontou seus efeitos 

penalizadores, desmoralizantes e baseados em cálculos inconsistentes.  

 
Os efeitos da meritocracia, quando aplicada aos professores ou a escolas, 
são mais questionáveis ainda. Primeiro, porque penalizam exatamente os 
melhores professores por considerarem que sua motivação para trabalhar se 
restringe ao desejo de ganhar mais dinheiro, quando, na verdade, sem 
descartar este motivador, o que mais move o professor é o próprio 
desenvolvimento do aluno. Segundo, porque expõem todos os professores a 
sanções ou aprovações públicas, desmoralizando a categoria (Ravitch, 2012; 
Gates, 2012; Darling-Hammond, 2012). Terceiro, porque são aplicados 
métodos de cálculo para identificar os melhores e os piores professores que 
são inconsistentes não só ao longo do tempo, como sob várias opções de 
modelos de análise (Corcoran, 2010; Braun, Chudowsky, & Koenig, 2010; 
Baker, 2010; Schochet & Chiang, 2010). E, finalmente, porque os estudos 
mostram (Hout & Ellio, 2011; Davier, 2011; Marshet al., 2011) que a 
meritocracia não tem maiores impactos na melhoria do desempenho dos 
alunos e acarreta graves consequências para a educação.  
No Brasil, um raro pronunciamento contra o uso de bônus apareceu na Folha 
de S. Paulo feito por Maria Alice Setubal (2012): “O sistema de bônus cria 
competição danosa e afasta bons professores dos alunos ruins; a educação 
não é como o mercado, em que a concorrência pode ser saudável”. 
(FREITAS, 2012, p. 385). 
 

  Ainda que os valores da meritocracia, da competição, típicos do mercado 

sejam questionados e seja apontado que não são aplicáveis à educação, as 

competências e as habilidades que formam para o mercado são evidentes na Base 

Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017b). As disputas travadas entre uma 

concepção de educação pública voltada a um projeto de nação, emancipatória, 

libertadora, e outra voltada ao mercado foram acirradas na construção da base.  

A legislação nacional já apresentava indícios que se desdobraram na base 
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comum desde a Constituição de 1988, ao prever conteúdos mínimos para o ensino 

fundamental. “Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, 

de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e 

artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 1988, p. 139).  

A LDB No 9.394/96 (BRASIL, 1996) também caminhou rumo à base prevendo 

o estabelecimento de competências e diretrizes comuns e também determinando a 

organização de uma base comum complementada por uma base diversificada: 

 
Art 9º A União incumbir-se-á de: 
[...] IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino 
fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos 
mínimos, de modo a assegurar formação básica comum; 
 
Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 
médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e dos educandos. (BRASIL, 1996, n.p.). 

 

No PNE (2014-2024) (BRASIL, 2014), o estabelecimento e a implantação da 

base nacional comum dos currículos foram destacadas como primeira estratégia na 

meta 7, que visa fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e 

modalidades, melhorar o fluxo escolar e a aprendizagem.  

7.1. estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes 
pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currícu- 
los, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos(as) 
alunos(as) para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a di- 
versidade regional, estadual e local [...]. (BRASIL, 2014, p. 61). 

Nilda Alves (2014), presidente da ABdC (Associação Brasileira de Currículo), 

destaca que a discussão sobre a base remonta aos anos de 1980 e, desde então, tem 

sido significada de formas muito diversas. Ela destaca, também, que os argumentos 

das três últimas décadas têm sido muito semelhantes, seja para defender ou atacar 

as tentativas de controle do currículo. 

A pressão favorável para que se instituísse uma Base Nacional Comum Curricular 

vinha de parte dos gestores educacionais públicos (União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação - Undime, Conselho Nacional de Secretários de Educação - 

Consed, por exemplo) e de instituições ligadas aos grupos empresariais. Macedo 

(2014) destaca que o discurso favorável foi produzido em articulação entre os agentes 

públicos e os grupos privados, com argumentação baseada na padronização de 
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avaliações e de currículos comuns. Gestores públicos diziam-se pressionados por um 

desempenho favorável de educandos em exames elaborados com base no PISA e 

para que os municípios tivessem boa colocação no ranking – importante relembrar 

aqui a argumentação de Torres Santomé (2013), remetendo-se ao papel da mídia e 

de partidos políticos de oposição nessa pressão por um desempenho “favorável” dos 

municípios e estados nos rankings. Desse modo, os gestores públicos clamavam por 

“parâmetros melhores definidos” para que o que fosse cobrado nas avaliações 

correspondesse exatamente ao que foi ensinado (para eles, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) e os direitos de aprendizagem já estabelecidos não eram suficientes 

para balizar o desempenho nas avaliações). Junta-se, aos gestores, o mercado 

interessado em vender materiais didáticos novos em uma compra vinculada à 

formação de professores (massacrados na mídia como grandes vilões responsáveis 

pela “má qualidade” da educação) e pacotes de gestão escolar “completos”.  

A pressão contrária à base mostrou-se no posicionamento de instituições 

nacionais de pesquisa em educação. Destacam-se os posicionamentos da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), da 

Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (Anfope) e da 

ABdC.  

A ABdC propôs, por meio de um edital, três dossiês temáticos publicados 

simultaneamente em 2014, no momento que o MEC lançou a discussão sobre a Base 

Nacional Comum Curricular (junho de 2014)12. O intuito declarado pelo Ministério era 

uniformizar o que se aprende nas escolas públicas e privadas brasileiras. A intenção 

dos dossiês era problematizar essa padronização articulada ao processo de 

privatização crescente posta em discussão pelo Ministério em seus desdobramentos 

na formação docente, no trabalho do professor, nas práticas curriculares e nas 

políticas educacionais. Um deles foi publicado na Revista Teias, com o tema 

“Currículo, políticas e trabalho docente”13. Outro foi publicado como Seção Especial 

Temática na Revista Currículo sem Fronteiras14, com o título Práticas curriculares e 

docência em distintos contextos. O terceiro, publicado na Revista e-Curriculum, foi 

intitulado Debates em torno da ideia de bases curriculares nacionais. Este último traz 

                                                        
12 Conforme descrito no texto de apresentação do dossiê publicado na Revista Teias, v. 15, n. 39, 
2014, p. 5 (VIEIRA; GARCIA, 2014, p. 5) 
13 Revista Teias, v. 15, n. 39, 2014. 
14 Revista Currículo Sem Fronteiras, v. 14, n. 3, 2014. 
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dez artigos15 sobre experiências brasileiras que indagam a ideia da base, somadas a 

dois artigos que refletem sobre a experiência estadunidense (PRICE, 2014; MILLER, 

2014) e um sobre a experiência sueca (EDLING, 2014), evidenciando que o currículo 

comum produz exclusões, invisibilidades e inexistências no espaço tempo escolar 

(MACEDO; SUSSEKIND, 2014).  

A Anfope também se opôs à ideia de currículo mínimo, tanto para a Educação 

Básica quanto para as licenciaturas, devido aos processos de desqualificação e de 

degradação da profissão docente decorrentes do aligeiramento e do estreitamento da 

formação (CÓSSIO, 2014). A ANPEd também se mostrou contrária desde o princípio. 

Lançou, em 2016, a campanha “Aqui já tem currículo”, para evidenciar as criações da 

escola e retirou-se do debate com o Ministério da Educação sobre o assunto. Com 

inspiração nessa campanha da ANPEd, foi lançado, em 2016, um dossiê temático 

com o mesmo título publicado na Revista e-Curriculum do Programa de Estudos Pós-

Graduados em Educação: Currículo da PUC-SP, organizado por Alexandre Saul e 

Alexandra Garcia. O dossiê buscou pensar os currículos apostando na construção de 

formas sociais mais justas, democráticas e solidárias (SAUL; GARCIA, 2016). Os 

organizadores do dossiê defendem a ideia de que se encontrem caminhos para as 

políticas curriculares revelarem os avanços das pesquisas e das produções de 

alternativas que se fazem nas práticas sociais, sobretudo nos currículos produzidos 

nas escolas.   

 Além do posicionamento das associações nacionais de pesquisa na área da 

educação, juntaram-se ao coro anti-BNCC argumentos contrários às políticas de:  

responsabilização do professor; enxugamento de disciplinas voltadas ao exercício do 

pensamento crítico; restrição de assuntos e temas urgentes, como, por exemplo, a 

discussão sobre sexualidade e gênero (presentes em uma educação comprometida 

com o enfrentamento da VSI).     

Ainda que houvesse intenso movimento contrário, o MEC prosseguiu com a 

construção da BNCC e recebeu, após 6 meses de consulta pública, mais de 12 

milhões de destaques ao texto. Alguns números referentes a essa consulta pública: 

45 mil sugestões partiram de escolas; 27 mil16 destaques enviados pediam a inclusão 

                                                        
15 Os dez artigos do dossiê que tratam de reflexões sobre experiências brasileiras são de Alves, N. 
(2014); Marchelli (2014); Sussekind (2014); Macedo (2014); Macedo, Nascimento e Guerra (2014); 
Cóssio (2014); Machado e Lockman (2014); Pereira e Oliveira (2014); Rocha e Ravallec (2014); Salvino 
e Rocha (2014).  
16  Essas informações foram disponibilizadas em:  
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de novos objetivos para a educação. As áreas mais criticadas foram Português e 

Ciências Humanas. Ficou evidente nos destaques o silêncio do texto do MEC sobre 

história indígena e africana. Havia críticas sobre o caráter genérico do texto já na sua 

segunda versão. A terceira versão foi aprovada no Conselho Nacional de Educação 

em dezembro de 2017, ainda que o texto mantivesse outras lacunas, como a 

supressão a menções referentes a questões de gênero e sexualidade17 e ignorasse 

os milhares de destaques enviados. Em relação ao tema do enfrentamento da 

violência sexual contra a criança e o adolescente, o documento final da BNCC 

(BRASIL, 2017b) é contraditório, representa um retrocesso e um desserviço.  

A Base contradiz-se quando, fundamentada explicitamente em habilidades e 

competências, elenca, no início do texto (BRASIL, 2017b, p. 8), dez competências 

gerais para mobilizar “[...] conhecimentos, atitudes e valores para resolver demandas 

complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania [...]”, que não 

correspondem ao que se desdobra nas unidades temáticas e nos objetivos de 

conhecimento elencados por áreas para cada ano da escolarização. Há um silêncio 

gritante no documento no que se refere a uma educação sexual emancipatória.  

O que poderia dar esperanças de embasamento para um trabalho de 

prevenção à VSI pela escola, que se aproximasse um pouco do que Terenzi e Fabbri 

(2007) e Brino e Williams (2011) sugerem, são as competências gerais apresentadas 

no início do documento, ressaltadas a seguir: competência “4. [...] partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos [...]”; competência “5. [...] criar 

tecnologias [...] para [...] disseminar informações [...]”; competência “7. Argumentar [...] 

defender ideias, pontos de vistas e decisões comuns que respeitem e promovam os 

direitos humanos [...] com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo 

[...]”; competência “8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e 

emocional [...] reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 

capacidade para lidar com elas”; competência “9. [...] fazendo-se respeitar e 

promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos [...]”; competência “10. Agir 

pessoal e coletivamente [...] tomando decisões com base em princípios éticos 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários” (BRASIL, 2017b, p. 9-10). O ponto 

                                                        
<http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,base-nacional-comum-recebe-mais-de-12-milhoes-
de-contribuicoes,10000022755>. Acesso em: 14 mar. 2016. 

17  Informações disponíveis em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/base-nacional-
comum-curricular-aprovada-pelo-cne-22195834>. Acesso em: 12 dez. 2017.  
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nevrálgico é que essas competências e habilidades não se desdobram (no que se 

refere à prevenção de VSI, educação sexual emancipatória e autoproteção) nas 

unidades temáticas e nos objetivos de conhecimento listados por áreas para cada ano 

da escolaridade, seja na Educação Infantil, seja no Ensino Fundamental. A rara 

(única) menção à sexualidade é feita na área de ciências do 8o ano do Ensino 

Fundamental que prevê:  

 
(EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos 
contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade 
na escolha e na utilização do método mais adequado à prevenção da 
gravidez precoce e indesejada e de Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DST). 
[...] 
(EF08CI11) Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões 
da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética). (BRASIL, 
2017b, ano, p. 347 

    
Ainda assim, a rara menção direta que o documento faz é marcada mais 

fortemente por uma visão biologista da questão, já descrita por Demartini (2015) e 

Hampel (2013), por exemplo, como insuficiente, pois reduz a dimensão cultural da 

sexualidade e não considera a construção dos desejos da criança e do adolescente. 

Isso representa um retrocesso na luta por uma educação sexual emancipatória.  

Além de retrocesso, a BNCC também representa um desserviço ao progresso 

que o país alcançou sendo signatário de compromissos internacionais que ressaltam 

a urgência da abordagem dos direitos sexuais, além da legislação nacional e do Plano 

Nacional de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes (PNEVSCA), que abordam o tema em uma perspectiva de educação 

sexual emancipatória (conforme descrito no capítulo sobre violência sexual) e não 

apenas em uma abordagem biologista.  

O documento da BNCC é claramente marcado por princípios neoliberais, 

havendo espaço para a educação para o consumo, a educação financeira e fiscal, o 

trabalho (BRASIL, 2017b, p. 20). A educação em relação ao consumo, proposta na 

Base, inicia-se explicitamente no 3o ano do Ensino Fundamental, conforme descrito 

nas habilidades previstas na área de geografia EF03GE08 (BRASIL, 2017b, p. 373). 

Um dado curioso sobre isso é que a busca no documento final da base (BRASIL, 

2017b) pelo termo “sexualidade”, literalmente escrito, revelou que foi citado apenas 

três vezes, em três páginas distintas, em um documento de 469 páginas; ao passo 

que o termo “consumo” obteve 36 ocorrências em 29 páginas. Isso ilustra a 
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discrepância entre a marca neoliberal em detrimento de uma educação sexual 

emancipadora.   

Dificuldades semelhantes às da construção da BNCC já tinham sido 

encontradas no PNE 2014-2024, tanto no que se refere à disputa política no momento 

de sua elaboração em todas as etapas (municipais, intermunicipais/regionais e 

estaduais) quanto nos resultados descritos no documento final. A disputa foi acirrada 

entre os que defendiam o dinheiro público destinado exclusivamente a instituições 

públicas e a outros que queriam resguardar o seu quinhão (verba pública destinada 

para instituições e serviços de iniciativa privada atuando em parcerias, convênios, 

prestação de serviços para o Governo).  

Essas agendas e a defesa de processos democráticos para as conferências se 

acirraram ainda mais após a aprovação do plano em 2014. No contexto do golpe 

parlamentar, midiático e jurídico de 2016 (CIAVATTA, 2017; SOUZA, J., 2016), que 

retirou do Governo a primeira presidenta eleita e reeleita democraticamente no Brasil, 

a nova composição de equipe do MEC passou a dificultar o diálogo e a articulação do 

Fórum Nacional de Educação, que era o espaço colegiado garantido por lei na 

condução da Conae. A nova equipe restringiu as contribuições da conferência para a 

elaboração da política nacional e desmontou a estrutura do FNE com exclusão de 

entidades históricas da área (dentre elas a ANPEd)18, além de reduzir a participação 

de representantes da sociedade civil e aumentar a base de entidades com perfil 

privatista, alinhadas ao Governo golpista.  

Esses encaminhamentos do MEC incompatibilizaram o diálogo. O regimento 

do FNE estabelecia procedimentos de inclusão de novas entidades no Fórum e não 

previa a exclusão sumária de segmentos ou setores, muito menos por deliberações 

do Ministro do Estado da Educação aliado ao Palácio do Planalto. Por isso, com a 

intenção de pressionar o Governo Federal a fazer valer a implementação dos planos 

nacional, estaduais e municipais de educação, entidades preocupadas com a defesa 

e a promoção do direito à educação pública, gratuita, laica e de qualidade para todo 

cidadão e toda cidadã se retiraram coletivamente do FNE, expondo de forma enfática 

                                                        
18  Conforme Decreto do MEC, de 26 de abril de 2017. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_ Ato2015-
2018/2017/Dsn/Dsn14456.htm?TSPD_101_R0=cff0df02922dd3fe17db9f4adb7f2beesSb 
 0000000000000000d6b811bfffff00000000000000000000000000005a9162f900407b38ff#art10>. 
Acesso em: 10 fev. 2018. E Portaria Ministerial, de 27 de abril de 2017. Disponível em: 
<http://fne.mec.gov.br/9-uncategorised/1310-portaria-n-577-de-27-de-abril-de-2017>. Acesso em: 10 
fev. 2018.  
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o seu protesto.  

 Como forma de resistência e em oposição às manobras antidemocráticas do 

Governo golpista, foi criado, pelas entidades que não conseguiam mais espaço para 

dialogar no FNE, um outro Fórum, com o intuito de promover o diálogo essencialmente 

construído com participação popular: o Fórum Nacional Popular de Educação (FNPE), 

que organizou a Conferência Nacional Popular de Educação (Conape 2018). A 

intenção da Conape 2018 volta-se a convocar à retomada da democracia no país e 

das vozes da sociedade civil organizada por meio dos movimentos sociais e das 

entidades educacionais, reafirmando o compromisso com uma educação 

verdadeiramente transformadora19.  

Além da intencionalidade de manter a democracia no país, a convocação para 

a Conape 2018 mostrou-se uma forma de organizar e manter a mobilização em torno 

da defesa do PNE devido aos riscos eminentes de não cumprimento de suas metas. 

Esse risco ficou evidente com a aprovação da Emenda Constitucional 95/2016 que 

estabelece um teto de 20 anos aos gastos públicos federais, o que inviabiliza a oferta 

plena de todos os direitos sociais, em especial a educação. O PNE 2014-2024, que já 

carregava consideráveis polêmicas20 por não ter conseguido manter as proposituras 

aprovadas na Conae 2014, ao tramitar entre a Câmara dos Deputados e o Senado, 

torna-se inviável com a Emenda.  

Uma das polêmicas que se destaca dentre as alterações sofridas entre o texto 

aprovado na Conae 2014 e a redação final do PNE após tramitação na Câmara e no 

Senado refere-se à diretriz que previa a superação das desigualdades educacionais. 

O Senado retirou a ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e 

orientação sexual, substituindo essa expressão no inciso III do artigo 2o por “cidadania 

                                                        
19  Informações colhidas no site do FNPE. Disponível em: <http://fnpe.com.br/conape2018/>. Acesso 

em: 10 fev. 2018.   
20  As polêmicas mais evidentes nas Conaes de 2014 estão destacadas no texto introdutório escrito 

por Paulo Sena na publicação do Plano feita pela Câmara dos Deputados em 2014 (BRASIL, 2014, 
p. 20-23). Resumidamente abordam: modificação no texto da meta 20 sobre a ampliação do 
investimento público em educação pública, suprimindo a expressão “pública”; a complementação 
da União ao CAQi e ao CAQ; o atendimento educacional da educação especial “preferencialmente” 
na rede pública, permitindo a opção pelo atendimento nas Apaes; a inserção pelo Senado fazendo 
referência à elaboração da Base Nacional Comum Curricular, contrariando a sociedade civil que 
havia conseguido frear essa elaboração, conseguindo votos majoritários na maior parte das etapas 
das Conaes; constituição de um sistema nacional de avaliação da qualidade da Educação Básica 
com indicadores que incluem o perfil do alunado, tentando suprir lacunas do Ideb; manutenção da 
proposta de políticas de estímulo para as escolas que melhorassem seu desempenho no Ideb ainda 
que posicionamentos contrários alertassem para a interferência na remuneração docente por meio 
de bonificações que dependem do desempenho do aluno no Ideb.   
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na erradicação de todas as formas de discriminação”. Isso porque parlamentares-

pastores (Marco Feliciano do PSC-SP, Marcos Rogério do PDT-RO e Pastor Eurico 

do PSB-PE) entendiam que a ênfase na igualdade de gênero e orientação sexual 

poderia permitir a adoção de materiais didáticos e atividades escolares que 

incentivassem a homossexualidade. Outros mais progressistas defendiam que o texto 

buscava promover o combate à homofobia e ao preconceito contra as mulheres. 

Venceu o lobby do setor conservador com a aprovação da redação que suprime, das 

diretrizes do PNE, o debate sobre questões de gênero e orientação sexual. Essa linha 

de supressão ao debate de questões de gênero e orientação sexual deixa professoras 

e gestoras acuadas para colocar o assunto em pauta nas escolas, com receio de 

represálias da comunidade embasada nesse posicionamento. Isso justifica parte das 

dificuldades para que o currículo escolar paute a questão da sexualidade. Assim, 

dificulta-se ainda mais a promoção de uma educação sexual emancipatória na escola, 

bem como ações de prevenção e enfretamento de VSI. 

 Após tantas polêmicas, a versão aprovada do PNE 2014-2024 contribui 

diretamente no enfrentamento da VDCA e VSI apenas no que se refere à meta 7 

(referente à qualidade da Educação Básica e melhoria do fluxo escolar), na seguinte 

estratégia: 

7.23. garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo 
desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para 
detecção dos sinais de suas causas, como a violência doméstica e sexual, 
favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a 
construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança 
para a comunidade. (BRASIL, 2014, p. 65). 

A meta é louvável, mas insuficiente. Contempla a garantia de políticas de 

combate à violência na escola e ações voltadas apenas à capacitação de educadores 

para detectar sinais de VDCA e de VSI e para favorecer a adoção de providências 

adequadas. Diante da gravidade do problema e da inadequação da formação dos 

professores sobre o assunto, a meta representa um avanço. Apesar disso, mostra-se 

uma política limitada por atuar apenas em relação à violência que já aconteceu, não 

prevendo ações que tratem explicitamente sobre prevenção e autodefesa, que são 

tão urgentes (ou mais) quanto saber detectar sinais e encaminhar adequadamente os 

casos. 

Vale ressaltar ainda que a meta que se volta ao enfrentamento da violência 

sexual está alocada no PNE atrelada à melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem 
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(meta 7), de modo a atingir a média nacional estabelecida para o Índice de 

desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Reconhece-se, no Plano, que a 

vitimização de crianças e adolescentes prejudica o seu pleno desenvolvimento, seu 

direito à aprendizagem. Apesar disso, o enfrentamento ao problema da VDCA e da 

VSI está subordinado à métrica do Ideb, permitindo a inferência de que seu 

enfrentamento ainda é secundário dentro das políticas de educação.  

Apesar desses limites, a meta 7.23 é relevante por ser a única possibilidade 

dentro do PNE para que o enfrentamento da violência doméstica e sexual seja 

pautado pela escola nacionalmente. Isso porque outras possibilidades, por meio do 

debate sobre gênero e sexualidade, foram banidas do texto do plano.    

  As mesmas influências e disputas curriculares observadas na política pública 

de âmbito nacional podem ser observadas no município de São Paulo. É disso que 

trata o texto seguinte.  

1.3 Influências das políticas públicas educacionais do município de São Paulo 

Assim como apontado na esfera nacional, o currículo paulistano também reflete 

as tensões do hibridismo de projetos societários e educacionais. Na gestão de 

Fernando Haddad (2013-2016) à frente da Prefeitura (período em que teve início esta 

pesquisa e em que se realizou a primeira etapa da pesquisa de campo), houve 

investimento na reorganização curricular e administrativa em um programa que previu 

a ampliação e o fortalecimento da RMESP. Foram construídas propostas organizadas 

em cinco eixos – infraestrutura, currículo, avaliação, formação do educador e gestão 

–, que foram colocadas em consulta pública, abrangendo todas as etapas e 

modalidades da Educação Básica do Município. Como resultado desse processo, foi 

construído um currículo integrado para a Educação Infantil; o Ensino Fundamental foi 

organizado em três ciclos (alfabetização, interdisciplinar e autoral, cada um com três 

anos de duração); para o Ensino Médio e para a Educação de Jovens e Adultos foi 

proposto o fortalecimento da articulação com o mundo do trabalho mantendo em vista 

a formação ética e o exercício da cidadania. Segundo os documentos do Programa 

Mais Educação São Paulo (SÃO PAULO, 2013), o objetivo maior da proposta era 

universalizar o atendimento e oferecer educação com qualidade social para todos os 

alunos da RMESP. Essa qualidade social expressa-se por meio de um currículo que 

compreende que: 
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Uma educação voltada para a humanização deve ser pensada na perspectiva 
de construir uma sociedade capaz de assegurar direitos sociais, políticos, 
econômicos, culturais, visando a superação das desigualdades sociais, o 
exercício da justiça e da liberdade, a preservação ambiental, a constituição 
de referenciais éticos como a cooperação e a solidariedade. (SÃO PAULO, 
2016a, p. 7). 

No início da gestão de João Dória à frente da Prefeitura (período em que teve 

continuidade esta pesquisa e em que se realizou a segunda etapa da pesquisa de 

campo), houve investimento em construir o Currículo da Cidade para o Ensino 

Fundamental (SÃO PAULO, 2017) que contou com contribuições de alunos e 

trabalhadores da RMESP, ainda que tivesse explícito o claro objetivo de alinhar as 

orientações curriculares do município de São Paulo ao processo de construção da 

Base Nacional Comum Curricular, documento que define as aprendizagens 

essenciais a que todos os estudantes brasileiros têm direito ao longo da educação 

básica (SÃO PAULO, 2017). 

É importante ressaltar que o Currículo da Cidade de São Paulo volta-se ao 

Ensino Fundamental, diferenciando-se da Base Nacional Comum Curricular, que 

abrange a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. No município de São Paulo, a 

Educação Infantil na gestão Doria manteve as orientações construídas na gestão 

anterior sobre a Educação Infantil dispostas em documentos como o Currículo 

Integrador da Infância Paulistana (SÃO PAULO, 2015b) e os Indicadores de 

Qualidade da Educação Infantil Paulistana (SÃO PAULO, 2016c).  

Como resultado do processo de elaboração da base curricular da cidade de 

São Paulo voltada ao Ensino Fundamental, foi construído um currículo que manteve 

a organização por ciclos definida na gestão anterior, reorganizando objetos de 

conhecimento e objetivos de aprendizagem de cada componente curricular (arte, 

ciências naturais, educação física, geografia, história, língua inglesa, língua 

portuguesa, matemática e tecnologias para aprendizagem). Segundo os documentos 

do Currículo da Cidade, o objetivo maior da proposta era definir uma matriz de saberes 

com a qual as áreas do conhecimento devem se comprometer em cada ciclo do 

Ensino Fundamental (SÃO PAULO, 2017). Essa matriz  

[...] orienta o papel da SME, das equipes de formação dos órgãos regionais, 
dos supervisores escolares, dos diretores e coordenadores pedagógicos das 
escolas e dos professores da Rede Municipal de Ensino na garantia desses 
saberes, sobretudo ao selecionar e organizar as aprendizagens a serem 
asseguradas ao longo do Ensino Fundamental e fomentar a revitalização das 
práticas pedagógicas, a fim de darem conta desse desafio. Ressalta-se que 
em publicação sobre direitos de aprendizagem dos Ciclos Interdisciplinar e 
Autoral (2016), a SME já reconhecia a importância de se estabelecer uma 



64 
 

relação direta entre a vida e o conhecimento sobre ela e de se promover a 
pluralidade e a diversidade de experiências no universo escolar. (SÃO 
PAULO, 2017, p. 28). 

 Essa continuidade de políticas entre o que já vinha se estabelecendo no 

Governo anterior, no que se refere ao currículo da Educação Infantil, e a reafirmação 

dos direitos de aprendizagem dos ciclos interdisciplinar e autoral pode ser interpretada 

pelo modelo de análise de políticas públicas descrito por Dye (2010, p. 115) como 

“incrementalismo”. Para o autor, esse modelo de política pública caracteriza-se por 

uma continuação de atividades de governos anteriores apenas com algumas 

modificações incrementais. Apesar disso, o que se percebe na prática são outros 

mecanismos, que demonstram que seria mais adequada a análise das políticas 

curriculares do município pelo viés do hibridismo.  

 O texto do currículo da cidade de São Paulo tem a marca das contribuições dos 

educadores e dos educandos visíveis no texto conforme exemplo a seguir, que 

demonstra o compromisso que têm com uma educação emancipadora, voltada a um 

projeto de nação, o incentivo à promoção da participação, a visão de que o educando 

é o centro do processo e que deve ser concebido em sua integralidade e considerando 

que todos, independentemente de classe social, podem estar expostos a situações de 

risco que comprometa sua integridade.  

 
Partindo-se da concepção de que a criança e o adolescente são sujeitos de 
direito que devem opinar e participar das escolhas capazes de influir nas suas 
trajetórias individuais e coletivas, compreende-se que o Currículo da Cidade, 
bem como os espaços, tempos e materiais pedagógicos disponibilizados 
pelas unidades educativas, precisa acolhê-los na sua integralidade e 
promover a sua participação. Para tanto, faz-se necessário conhecer as suas 
aspirações, interesses e necessidades, bem como atentar para as mudanças 
que ocorrem ao longo do seu desenvolvimento. 
[...] 
Cabe destacar que é também nessa fase da vida que crianças e adolescentes 
de todas as classes sociais são mais expostos a situações de risco pessoal 
e social e à influência da mídia, o que, por vezes, compromete a sua 
integridade física, psicológica e moral e a capacidade de tomar decisões mais 
assertivas, além de influenciar as suas formas de pensar e expressar-se. 
(SÃO PAULO, 2017, p. 16). 
 

 Evidencia-se no texto do currículo do município que os princípios que norteiam 

o trabalho dos educadores em sala de aula e das diretoras estão voltados a assegurar 

os direitos de aprendizagem a cada um dos estudantes. Enfatizam também a 

necessidade de dialogar com a realidade das crianças e dos adolescentes, de forma 

a conectarem-se com seus interesses, suas necessidades e suas expectativas. 

Afirmam o compromisso em construir um currículo comprometido com sua função 
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social e com um olhar integral sobre o ser humano, seus valores e sua vida social 

digna.  

Dentro dessa perspectiva, o currículo não visa apenas a formação mental e 
lógica das aprendizagens nem ser um mero formador de jovens ou adultos 
para a inserção no mercado imediato de trabalho. O que levaria o currículo a 
escapar dessas duas finalidades restritivas com relação à sua função social 
é sua abrangência do olhar integral sobre o ser humano, seus valores e sua 
vida social digna. (SÃO PAULO, 2017, p. 19). 

Apesar desse movimento nítido entre os trabalhadores da educação e do 

núcleo responsável pela sistematização do texto do currículo da cidade, não se pode 

ignorar o movimento contrário dos bastidores da política pública educacional que 

interferem no currículo praticado na escola. A seguir, destacam-se exemplos para 

ilustrar esse movimento contrário, com intencionalidades que se aproximam mais de 

uma visão neoliberal da educação, de interesses mercadológicos, que interferem na 

prática curricular da sala de aula.  

A Câmara dos vereadores, o secretário de educação e o prefeito demonstram 

aproximação com outras concepções, explícitas no que se refere à abertura para a 

privatização e incentivo a princípios empresariais e neoliberais. Na Câmara dos 

vereadores, por exemplo, foi aprovado em primeira votação21 um projeto22 que prevê 

que se estampe nos uniformes escolares dos educandos da Rede Municipal a 

logomarca de empresas patrocinadoras. Dada a repercussão na mídia, o prefeito 

afirmou na imprensa que veta o projeto, caso seja aprovado na segunda votação e 

passe para o Executivo. A aproximação com a privatização não para por aqui.  

 Antes de ser prefeito, em 2003, João Dória fundou o LIDE (grupo de líderes 

empresariais), que, segundo seu site23, é uma organização de caráter privado que 

reúne empresários em diversos países e debate (por meio de fóruns, encontros, a 

publicação de uma revista e de um canal de TV na internet) o fortalecimento da livre 

iniciativa do desenvolvimento econômico e social, assim como a defesa dos princípios 

éticos de governança corporativa no setor público e privado. O grupo atualmente 

possui 32 unidades regionais e internacionais e 26 frentes de atuação, dentre as quais 

educação, cidadania, empreendedorismo social, agronegócios, etc. 24  Nas suas 

                                                        
21  Conforme reportagem disponível em: <https://www.metrojornal.com.br/foco/2017/12/15/doria-

garante-que-uniformes-das-escolas-municipais-nao-terao-patrocinio-eu-vou-vetar.html>. Acesso 
em: 13 dez. 2017.  

22  Projeto do Vereador Celso Jatene, do PR, que tramita na Câmara dos Vereadores desde 2001.  
23  Disponível em: <https://www.lideglobal.com>. Acesso em: 14 fev. 2018. 
24  O site disponibiliza a lista de áreas de atuação, mas não explicita a que se dedica cada uma, apenas 

https://www.lideglobal.com/
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revistas, ficam evidentes as intencionalidades de abertura da educação pública para 

a iniciativa privada bem como a valorização de princípios como competitividade nas 

vozes do Ministro da Educação, Mendonça Filho, do Secretário da Educação do 

Município, Alexandre Schneider, e da presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane 

Senna.  

 Mendonça Filho afirmou, em um evento promovido pelo LIDE (para discutir 

políticas públicas, tendências e novas oportunidades de investimentos), que é preciso 

preparar o aluno para os desafios da vida e do mercado de trabalho (LIDE, 2017a). 

No mesmo evento, Alexandre Schneider defendeu que políticas públicas e iniciativa 

privada devem somar esforços porque, nas palavras do secretário, somente a 

inovação aliada à educação poderia desenvolver o país e fazer justiça social (LIDE, 

2017a). A edição apresenta também uma reportagem na qual Viviane Senna defende 

o desenvolvimento educacional para levar, nas palavras da presidente do IAS, a 

patamares melhores em outras áreas, pois uma economia competitiva, uma 

sociedade justa e uma democracia sólida começam nos bancos da escola (LIDE, 

2017b).     

 Os princípios neoliberais também são vistos em medidas administrativas que 

priorizam uma visão empresarial de soluções de problemas sem embasamento na 

qualidade da educação oferecida. Um exemplo foi o fechamento de salas de leitura, 

salas de vídeo e brinquedotecas25 para “otimizar espaço” para abertura de mais vagas 

na escola. Sabe-se da importância de espaços como brinquedotecas e salas de leitura 

nas escolas públicas do município. Esses espaços não são ociosos. São planejados 

de acordo com a concepção de infância, de educação e de currículo que se tem. 

Foram se incorporando nas escolas após anos de pesquisas sobre aprendizagem, 

desenvolvimento infantil, que fazem dos espaços de brinquedotecas (KISHIMOTO, 

2010) e salas de leitura importantes espaços pedagógicos para práticas curriculares 

emancipatórias. Salas de leitura e brinquedotecas são espaços em que a VSI emerge 

na escola.   

 Na brinquedoteca e na sala de leitura, a criança encontra o espaço para que, 

                                                        
ativando um botão para entrar em contato, convidando a fazer um cadastro para se filiar. As 
informações disponíveis se referem apenas à comunicação do grupo que publica uma revista, tem 
um canal de TV pela internet e organiza eventos.     

25  Mais informações sobre o fechamento de salas de leitura, brinquedotecas e salas de vídeos podem 
ser encontradas na matéria disponível em: <https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/prefeitura-de-sp-
fecha-areas-de-lazer-em-escolas-infantis-para-abrir-vagas-para-alunos.ghtml>. Acesso em: 13 fev. 
2018.  
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por meio da expressão lúdica, possa, como diz Castro (2017), tanger o indizível. O 

autor ressalta que a teoria kleiniana já apontava que, ao oferecer brinquedos e 

materiais gráficos, reduz-se a necessidade de associações verbais (difíceis para a 

criança, principalmente quando se trata de violência sexual intrafamiliar), de modo que 

o brincar dá suporte à carência de recursos de comunicação da criança (CASTRO, 

2017). É por meio do lúdico promovido por espaços como a brinquedoteca e a sala de 

leitura que os sinais de violência sexual encontram meios de se manifestar. São, 

portanto, espaços imprescindíveis na escola cujo currículo se preocupa em contribuir 

no enfrentamento da VSI.  

 O documento Currículo Integrador da Infância Paulistana (SÃO PAULO, 2015b) 

já tratava da importância de que o currículo concebesse a organização dos espaços 

dissociados de uma forma fabril, enfatizando a importância dos espaços simbólicos. 

Um Currículo Integrador pressupõe a organização dos espaços, materiais e 
gestão dos tempos dissociados de uma lógica fabril. Pressupõe, por exemplo, 
a ampliação dos espaços simbólicos de aprendizagem para além da sala de 
aula e, ao mesmo tempo, uma nova forma de ocupar esses espaços [...]. 
(SÃO PAULO, 2015b, p. 47). 

   Outros exemplos que ilustram esse modo de gestão da educação são a 

proibição da repetição de merenda26 e a oferta de complemento de farinata à refeição 

oferecida nas escolas27, que representam retrocesso na concepção de infância, de 

políticas públicas e de combate à fome. 

 Com esses e outros retrocessos de uma gestão da educação em moldes 

empresariais que desconsideram anos de acúmulo das ciências da educação, 

percebe-se um descompasso no currículo da cidade de São Paulo. O texto que se 

apresenta no início, com as concepções, os princípios, o embasamento teórico no 

qual é perceptível a voz dos trabalhadores e educandos não dialoga com os quadros 

que apresentam a lista de campos conceituais, objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento de cada área do conhecimento distribuídos pelos anos de cada ciclo. 

Ainda que os quadros representem a base, o mínimo, a estrutura da educação 

municipal, a infraestrutura das escolas e o financiamento insuficiente da educação 

                                                        
26  Mais informações sobre a repetição de merenda estão disponíveis em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/08/1911319-escola-municipal-marca-aluno-para-nao-
repetir-merenda.shtml>. Acesso em: 13 fev. 2018. 

27  Sobre o oferecimento da farinata - composto feito a partir de alimentos que estão perto da data de 
vencimento - como complemento à merenda oferecida nas escolas, há mais informações 
disponíveis em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/10/1928046-doria-agora-quer-incluir-
farinata-na-merenda-de-alunos-da-rede-municipal.shtml>. Acesso em: 13 fev.  2018.  
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dificultam que a parte diversificada do currículo seja praticada com qualidade 

socialmente referenciada.   

 Apple (2005) destaca a disparidade de políticas educacionais que incorporam 

e se utilizam de discursos progressistas para deixar passar agendas neoliberais.  

É preciso ficar claro que as propostas incorporam algumas questões 
progressistas vibrantes e são expressas em uma linguagem visivelmente 
progressista, o que, em parte, é resultado de compromissos feitos para fazer 
a legislação passar com apoio bipartidário no Congresso. Mas continua, 
também, uma tradição estabelecida pela produção conservadora do discurso 
que incorpora a linguagem progressista, avançando, simultaneamente, 
elementos-chave das agendas neoliberais e neoconservadoras. (APPLE, 
2005, p. 23).  

 Diante desses retrocessos e desse modelo de gestão empresarial que se 

apropria de discursos progressistas para fazer valer os seus interesses, fica 

comprometida a construção de um currículo emancipatório, promotor de uma infância 

digna. Intensificam-se as batalhas entre uma visão de educação como mercado, como 

algo que pode ser gerido como uma empresa (contrariando avanços científicos na 

área da educação) e as tentativas de se enfatizar a função social da escola, uma 

educação com qualidade socialmente referenciada e a justiça curricular. Com esse 

cenário, como aprimorar o atendimento de crianças e adolescentes em situação de 

aprendizagem na Rede Municipal de Educação de São Paulo? 

 As seções a seguir tratam das potencialidades para se enfatizar a função social 

da escola, uma educação com qualidade socialmente referenciada e a justiça 

curricular. 

1.4 Função social da escola e qualidade social da educação 

A função da escola tomada neste estudo abrange a atribuição prevista no artigo 

2o da LDB No 9.394/96, que coloca como sua finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando (BRASIL, 1996). Pressupõe-se que a cognição está atrelada ao 

crescimento em diferentes aspectos (biológico, emocional, moral, sexual, social) de 

um sujeito inserido em um contexto social. Esse contexto que adentra os muros da 

escola exige que esta se ocupe da construção de uma educação com qualidade 

socialmente referenciada. Algumas possibilidades de efetivação dessas premissas 

serão destacadas aqui, sem se esquecer de que estão inseridas em um contexto de 

globalização, que exige lutas, inovações e resistências.  

No momento histórico da globalização e do neoliberalismo, observa-se uma 
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contradição. Mesmo diante das perdas de direitos decorrentes do enfraquecimento do 

Estado, houve a expansão e a prevalência de uma crença em direitos humanos, 

conforme apontado por Burbules e Torres (2004, p. 20). Crença que se fortaleceu nas 

lutas, na união de forças para se pensar alternativas que contraponham o 

neoliberalismo e todas as formas de opressão em uma articulação social mundial 

dedicada a inovações que promovam uma fraternidade global, o bem comum, uma 

cidadania planetária. 

A noção de cidadania planetária sustenta-se nessa visão unificadora do 
planeta. Trata-se de um anseio ancestral: a criação de uma comunidade de 
iguais, pacífica, produtiva, sustentável e socialmente justa. Cidadania 
planetária é uma expressão adotada para designar um conjunto de princípios, 
valores, atitudes e comportamentos fundados numa nova percepção da 
Terra. Ampliamos o nosso ponto de vista: de uma visão antropocêntrica para 
uma consciência planetária e para uma nova referência ética e social, a 
civilização planetária. (GADOTTI, 2011, p. 11). 

Esse referencial ético e social pode ser uma forma de responder às exigências 

de mudanças culturais impostas para o enfrentamento da VSI. Materializa-se, por 

meio de uma articulação de políticas públicas, incluindo-se as educacionais, que se 

voltam para o respeito aos direitos humanos, como diretriz fundamental das práticas 

curriculares. 

A educação é concebida como afirmação e prática da efetivação e ampliação 

dos direitos humanos, ou seja, como superação de toda forma de colonialismo 

(CASALI, 2014, p. 260). O autor aponta, como práticas do direito humano a uma 

educação de qualidade, entre outras, 

[...] os exercícios cotidianos do Currículo, em tempo integral, que mobilizam 
todos os sujeitos e recursos da comunidade educativa (a comunidade escolar 
articulada com a comunidade do entorno), constituindo um ambiente 
educativo, em relações de ensino-aprendizagem que sejam experiências de 
valor vital em todas as dimensões, para todos: cognitivas, simbólicas, 
estéticas, políticas, corporais e intelectuais, comunicativas, criativas, 
responsáveis, participativas, prazerosas. (CASALI, 2014, p. 275). 

Defende-se, então, que o direito humano a uma educação de qualidade envolve 

mobilização, ambiente educativo e experiências em dimensões que ultrapassam as 

dimensões cognitivas. Ultrapassam também as dimensões mercadológicas das 

competências e das habilidades aferidas nas avaliações em larga escala.  

Os índices que mensuram a qualidade da educação pública são questionados 

por Sordi et al. (2016). Os autores enfatizam que a luta pela qualidade esbarra em 

múltiplos interesses, o que explica a centralidade da avaliação. Essa avaliação mede 
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alguns aspectos e esquece-se de outros igualmente importantes.   

Pesquisas têm mostrado (MENEGÃO, 2016; RAVITCH, 2011) que muitas 
escolas conseguem elevar seus índices porque supervalorizam os aspectos 
por eles mensuráveis esquecendo-se, no entanto, de outros (como a 
formação ética, artística, política, cultural) igualmente importantes para a 
construção de uma sociedade mais justa e humana. De que adianta uma 
escola ter nota alta nas provas externas se ela não conseguir trabalhar com 
as diferenças, com os processos de desumanização e exclusão que afetam 
a maior parte das crianças e jovens que frequentam a escola pública? 
(SORDI et al., 2016, p. 727). 

Dentre os aspectos importantes que ficam esquecidos pela avaliação, podemos 

destacar o enfrentamento da VSI, os encaminhamentos adequados quando a criança 

é vítima e o trabalho de prevenção por meio do currículo escolar, o que contribui para 

a sua invisibilidade.  

Ainda que a avaliação esteja pautada pelo viés mercadológico, Sordi et al. 

(2016) propõem uma análise da escola pública baseada em indicadores de qualidade 

social. Os pesquisadores ressaltam a ampliação do espectro do que é avaliado e do 

envolvimento em um trabalho coletivo para deliberar sobre a qualidade, tendo no 

horizonte o direito das crianças à aprendizagem e à formação humana.  

[...] entendemos a formação humana como o processo pelo qual o homem se 
torna humano, a partir da sua interação com a natureza e com os outros 
homens, natureza aqui entendida como aquela que incorpora 
progressivamente as realizações e intervenções humanas. Conforme o 
homem se apropria, pela educação em sentido amplo, desse conjunto das 
realizações humanas, ele se forma como ser social e cultural, preparando-se 
para o usufruto dos bens espirituais e materiais produzidos pela humanidade, 
ao mesmo tempo em que desenvolve suas múltiplas potências para ser 
coprodutor desses bens e das condições de existência. (SORDI et al., 2016, 
p. 728-729). 

 A formação que humaniza os sujeitos a partir da sua interação com os outros 

é fortemente marcada ao longo de toda obra de Paulo Freire. Desde a Pedagogia do 

Oprimido (FREIRE, 1977), fica explícito o que o autor entende por se estar histórica e 

humanamente vocacionado para a humanização do mundo. Conscientes do 

inacabamento, a vocação para a humanização é a marca da natureza humana em 

busca do ser mais, da constante procura pelo conhecimento de si mesmo e do mundo, 

para intervir no mundo, como sujeito histórico, modificando-o.  

É por estarmos sendo assim que vimos nos vocacionando para a 
humanização e que temos na desumanização, fato concreto na história, a 
distorção da vocação. Jamais, porém, outra vocação humana. Nem uma nem 
outra (humanização, ou desumanização), são destinos certos, dado dado, 
sina ou fato. (FREIRE, 1994, p. 99). 
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 A formação para a humanização é uma das características que geralmente 

também não é contemplada quando se busca aferir a qualidade da escola pública. Se 

o intuito é buscar a efetivação da função social da escola e a qualidade social da 

educação, tudo o que humaniza, sensibiliza para a dor do outro, para a coletividade, 

para o bem comum, para a ética, precisa ser avaliado. Há práticas curriculares 

belíssimas nesse sentido que passam despercebidas diariamente pela comunidade 

do entorno. Ficam emudecidas por estarem sufocadas pelas avaliações em larga 

escala que se restringem a aferir competências e habilidades. As mídias, fortemente 

marcadas por interesses privatistas, também não têm interesse em divulgar essas 

práticas.  

Nessa óptica, seria função social da escola também desenvolver capacidades 

de empatia, de amorosidade, de simpatia, de compaixão entre os estudantes para 

que possam valorizar o estado emocional do outro. Torres Santomé (2013), ao 

abordar a revolução nos valores pela qual a sociedade vem passando, aponta para 

a necessidade de que o século XXI seja pautado pela justiça social, pela 

solidariedade global, dentre outros. 

É preciso aceitar a pretensão de que o século XXI deve ser o século da justiça 
social, da paz, da compreensão e da solidariedade global e trabalhar com 
isso. Nosso século deve se caracterizar pela empatia e compaixão, mas no 
sentido etimológico da palavra: sofrer juntos, compreender o estado afetivo e 
emocional do outro; seguir uma via que facilite aprender a valorização dos 
demais como iguais e o respeito a eles. Portanto, é preciso dar maior ênfase 
à educação das emoções, à compaixão como meio de fomentar a ajuda e a 
compreensão do outro. (TORRES SANTOMÉ, 2013, p. 163-164).  

 O currículo voltado a uma educação com qualidade socialmente referenciada, 

que contribua para que a escola seja reconhecida pela função social que 

desempenha, enfatiza trabalhos colaborativos e estimula o desenvolvimento de 

relações interpessoais para fomentar a compreensão do outro. Se a vida dos 

educandos demonstra demandas nesses aspectos relacionais, interpessoais e 

culturais na constituição dos sujeitos, uma escola que responda a demandas da 

realidade se ocupa disso e deve ser enaltecida por esse trabalho.  

 O currículo escolar organizado, planejado e praticado para atender a 

demandas da realidade proporciona a produção de conhecimentos vivos, em 

permanente processo de construção. Esse processo de construção depende de uma 

escuta, de abertura para as demandas e os saberes dos educandos, em um 

movimento em que todos são sujeitos. 
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Esse movimento democrático para qualidade social da educação exige uma 
escuta efetiva das perguntas, dos saberes, dos valores, dos problemas, da 
realidade dos educandos, inserindo-os num movimento em que todos são 
sujeitos, todos selecionam os conteúdos a serem trabalhados, todos ensinam 
e todos aprendem, sem desconsiderar que os profissionais da educação 
envolvidos nesse processo têm uma experiência acumulada que é preciosa 
e soma nessa dinâmica. (PONCE; NERI, 2017, p. 1224). 

Essas possibilidades de tomar todos como sujeitos e fazer da escuta o ponto 

de partida para o trabalho na escola implicam em um questionamento constante sobre 

a prática curricular que se tem e sobre a prática que se deseja construir. O contexto 

de disputa de interesses no currículo escolar que emperra ou promove a efetivação 

dessas possibilidades se elucida quando a escola se questiona: O currículo praticado 

promove conhecimentos significativos para a emancipação dos sujeitos? Promove o 

enfrentamento de situações opressoras? Promove justiça social? São esses 

questionamentos que pautam o texto que segue.  

1.5 Justiça curricular  

 Para delinear o conceito de justiça curricular, inicialmente serão 

apresentadas perspectivas e concepções sobre justiça, justiça social e a relação entre 

justiça e educação. Em seguida, serão apontados pontos centrais da relação entre 

justiça curricular e VSI, fazendo um contraponto entre a violência curricular e a busca 

por reconhecimento cultural da dignidade da criança e da redistribuição econômica 

para viabilizar uma infância digna, livre de violência. Por fim, serão expostas 

inspirações das três dimensões da justiça curricular: conhecimento, cuidado e 

convivência democrática, sinalizando potencialidades do currículo escolar na 

prevenção e no enfrentamento da VSI.  

1.5.1 Perspectivas e Concepções: justiça, justiça social, justiça e educação, justiça 

curricular  

 Para adentrar a conceituação de justiça curricular adotada neste trabalho, é 

preciso delimitar anteriormente a amplitude de perspectivas, de concepções para que 

seja possível compreender as opções aqui assumidas quando se trata de “justiça”, 

“justiça social”, bem como sob quais aspectos se aborda a relação entre justiça e 

educação. 

 O conceito de justiça é amplo, abstrato e está presente no estudo de diversas 
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áreas como Direito, Filosofia, Teologia, Economia. A ideia de um estado ideal em que 

haja equilíbrio nas interações sociais é comum entre as áreas. Remete também a 

reflexões sobre imparcialidade, retidão, equidade, legitimidade. O termo é alvo 

constante de controvérsias devido a sua relatividade relacionada ao contexto e à 

perspectiva interpretativa.  

Ainda que as formulações sobre teoria da justiça sejam variadas, é preciso 

ressaltar que elas refletem anseios que expressam tentativas, inseridas em um 

contexto histórico, de se alcançar o equilíbrio nas relações. As representações 

plásticas ilustram bem isso: em alguns momentos, retrata-se a justiça cega, tomando 

todos como iguais; em outros, retrata-se de olhos abertos simbolizando que é preciso 

reconhecer as diferenças e agir sobre elas para que se busque alcançar o tal 

equilíbrio.  

Desde a antiguidade grega, há registros de reflexões sobre o tema da justiça. 

Descrever as diferentes perspectivas aqui desde Aristóteles alongaria 

desnecessariamente a descrição e poderia perder o foco da perspectiva adotada no 

estudo.  É preciso ressaltar, porém, que, para que fosse possível assumir a opção 

deste estudo, foram percorridas as principais teorias recentes sobre justiça. Foi 

preciso estudá-las para reconhecer os avanços proporcionados por elas no seu tempo 

histórico ainda que, por inúmeras razões, não atendam à análise proposta neste 

estudo.  

 Foram agrupadas as teorias de justiça mais recentes em três correntes: uma 

relacionada à ideia de equidade, outra com o conceito de bem-estar, e a terceira em 

uma corrente radical crítica. A justiça como equidade abrange as perspectivas 

utilitarista (disseminada por John Stuart Mill e Jeremy Bentham), liberal (John Rawls), 

libertária (Robert Nozik e Friederich Hayek) e comunitarista (Michael J. Sandel). 

Dentre os conceitos atrelados à justiça como bem-estar, observa-se a perspectiva 

igualitária (Ronald Dworkin), a econômica (Richard Posner) e a capacitária (Amartya 

Sen). A abordagem que mais se aproxima do conceito de justiça curricular defendida 

neste trabalho está presente na corrente radical crítica (Nancy Fraser, Iris Marion 

Young e Peter McLaren). Isso porque as interpretações dos radicais críticos se voltam 

à análise da dominação e da opressão, propondo como forma de superação destas o 

reconhecimento das identidades e a redistribuição de riquezas. As demais 

concepções de justiça calcadas no mérito e na igualdade distributiva de oportunidades 

não são suficientes para este estudo, pois não contemplam questões culturais.    
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 A justiça que embasa este estudo é a justiça social. O conceito de justiça social 

foi construído por filósofos do século XIX, fundamentados em Tomás de Aquino, 

influenciados pela tendência igualitária da modernidade. A concepção de justiça social 

foi amplamente difundida com a ética social cristã do século XX, no discurso político 

e nos textos constitucionais, como a Constituição Brasileira de 1988, por exemplo 

(BARZOTTO, 2003).  

Trazendo o conceito de justiça social para os dilemas contemporâneos ao 

momento histórico em que esta pesquisa acontece, e com base em Schilling (2014), 

é possível destacar como dilema central da justiça social, na atualidade, o 

estabelecimento de uma equivalência entre coisas desiguais, distintas, diferentes; 

combinar igualdade e desigualdade para garantir um mínimo comum, um padrão de 

dignidade.  Isso implica no estabelecimento de uma convenção de reciprocidade e de 

solidariedade visível nos questionamentos: Quem sou eu e quem é o outro? Qual é o 

lugar que ocupo e qual é o lugar que o outro ocupa? 

 Outro autor que contribui para a compreensão da atualidade do dilema da 

justiça social é Boaventura de Souza Santos (1995) quando destaca que temos o 

direito a ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza e a ser diferentes sempre 

que a igualdade nos descaracteriza.  

O conceito de justiça social atrela-se ao de bem comum. Parte do princípio 

aristotélico que entende que, para uma comunidade alcançar seu bem, as leis devem 

visar o interesse comum, tomando como justo (dikaion, traduzido como aquele que 

produz justiça) aquilo que produz e conserva a vida boa, o “supremo bem humano” 

(eudaimonia, traduzido como felicidade, bem-estar) para a comunidade política 

(BARZOTTO, 2003, p. 2). A partir de Tomás de Aquino, o ser humano é considerado 

“em comum”, o que significa que cada ser humano é considerado simplesmente por 

sua condição humana, membro da comunidade. Assim, o que é devido a um é devido 

a todos, e o benefício de um recai sobre todos (BARZOTTO, 2003). 

O conceito de bem comum, por sua vez, atrela-se ao conceito de dignidade. 

Na sociedade democrática moderna, em um sentido universalista e igualitário, foi 

possível falar em dignidade inerente aos seres humanos. A justiça social nesse 

momento histórico concebe que todo membro da sociedade vale tanto quanto 

qualquer outro e que todo ato em conformidade com a lei beneficia igualmente a todos 

(BARZOTTO, 2003). Nas Encíclicas Católicas, há uma fusão do aristotelismo com a 

ética cristã, universalizando o alcance do beneficiário do “bem comum” para abranger 
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toda pessoa humana, coerente com a igualdade universal do gênero humano e da 

dignidade eminente de todos os seus membros (BARZOTTO, 2003). Barzotto destaca 

ainda nas Encíclicas que a justiça social considera o ser humano simplesmente na 

sua condição de pessoa humana, nos seus direitos e deveres humanos: 

[...] a justiça social exige de cada um aquilo que é necessário para a 
efetivação da dignidade da pessoa humana dos outros membros da 
comunidade, ao mesmo tempo em que atribui a cada um os direitos 
correspondentes a esta dignidade. A justiça social considera o ser humano 
simplesmente na sua condição de pessoa humana, nos seus direitos e 
deveres humanos. (BARZOTTO, 2003, p. 5).  

Com inspiração na doutrina social católica, a Constituição Federal de 1988 

aborda explicitamente a justiça social nos artigos 170 e 193.  

 
Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano 
e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
I - soberania nacional; [...] 
VII - redução das desigualdades regionais e sociais; [...]. 
 (BRASIL, 1988, p. 119). 
 
Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como 
objetivo o bem-estar e a justiça sociais. (BRASIL, 1988, p. 131). 

 

Nota-se que a Constituição coloca a ordem econômica a serviço da justiça 

social, para assegurar a existência digna, diferentemente do cenário privatista e de 

cortes de gastos públicos e de benefícios sociais abordados anteriormente no 

contexto de políticas neoliberais. Na Constituição Federal de 1988, a economia é 

colocada como meio para que se alcance a existência digna, a justiça social, o bem 

comum.  

Internacionalmente, a Organização das Nações Unidas (ONU) defende a 

justiça social como um princípio fundamental para a coexistência pacífica e próspera 

entre as nações, destacando a sua promoção atrelada ao enfrentamento de barreiras 

relacionadas a questões de gênero, raça, origem étnica, religião, cultura, deficiência 

e idade. Colocam-se essas lutas no cerne da sua missão em favor da dignidade 

humana (ONU, 2009). Com essas afirmações, fica nítido que, mesmo em nível 

internacional a justiça social, a dignidade humana e o bem comum não estão restritos 

a questões econômicas, assim como o assumido neste estudo.  

As concepções de justiça adotadas neste estudo embasam a reflexão sobre 

justiça curricular e sua importância para o enfrentamento da VSI. Enfocam nas 

dimensões filosóficas, políticas e culturais aplicáveis ao campo da educação, 
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sobretudo do currículo escolar. Este estudo aproxima-se da concepção crítica radical 

de Fraser, Young e McLaren, diferenciando-se de concepções de justiça do campo 

liberal, muito disseminadas nas reflexões sobre justiça nas últimas décadas. Isso 

porque, ainda que alguns liberais como John Rawls (2000) considerem a distribuição 

de bens e benefícios sociais de modo a favorecer os mais desfavorecidos da 

sociedade, eles desconsideram as questões culturais que envolvem as origens das 

desigualdades (por exemplo, questões de raça, de gênero e de sexualidade). Assim, 

políticas e ações com base no pensamento liberal rawliano não promovem mudanças 

radicais, não alcançam as raízes de problemas relacionados à raça, ao gênero e à 

sexualidade, por exemplo.  Visam tornar o capitalismo “menos desumano”, mas não 

são mudanças efetivas do ponto de vista da dignidade humana para todos. Não 

mexem nas bases, no cerne dos problemas de desigualdades sociais. Também não 

respondem ao problema desta pesquisa, pois, se as contribuições do currículo escolar 

no enfrentamento da violência sexual intrafamiliar contra a criança e o adolescente 

são poucas, isso se deve a problemas que se iniciam na ordem macroeconômica e 

cultural.    

  Na corrente radical-crítica, os autores interpretam a justiça intimamente 

articulada a políticas de dominação e de opressão, destacando a necessidade de 

reconhecimento e de redistribuição. O estudo de expoentes como Iris Marion Young, 

Nancy Fraser e Peter McLaren, deixa claro que, nessa perspectiva, os autores não se 

contentam em refletir sobre distribuição de riquezas, de benefícios sociais ou sobre 

liberdade de forma apartada do contexto cultural e político, de questões de poder que 

se omitiram nos debates construídos até então.  Isso porque esses filósofos teorizam 

a partir das demandas que emergiram dos movimentos sociais nas últimas décadas, 

que vêm substituindo questões de ordem material isoladas por demandas que atrelam 

essa questão, visando também acabar com injustiças sofridas por minorias culturais, 

por grupos sociais classificados pela cultura dominante como inferiores ou indignos 

de igual respeito. Desse modo, crescem as reivindicações por justiça social que 

contemplem as diferenças, o reconhecimento das identidades, além da distribuição 

de recursos e de riquezas (BRESSIANI, 2007).   

De acordo com Bressiani (2007), Young focou seu trabalho nas questões de 

opressão e de dominação e na necessidade de reconhecimento das identidades. 

Abordou a impossibilidade de uma teoria de justiça com validade universal, 

ressaltando que os seres humanos são histórica e espacialmente situados. Nancy 
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Fraser reconhece que as injustiças econômicas e culturais têm origens distintas, mas 

as apresenta como indissociáveis, ainda que precisem de recursos e ações diferentes 

para serem combatidas. Destaca também algumas injustiças como bidimensionais, 

que derivam tanto da estrutura político-econômica quanto de padrões culturais de uma 

sociedade (como no caso de negros e de mulheres, por exemplo).  Para ela, tanto a 

redistribuição quanto o reconhecimento se fazem necessários em busca de justiça 

social. A autora defende a luta por abolir relações de subordinação em vez de apenas 

valorizar as identidades. Defende, também, como princípio universal, a participação 

paritária na vida social e política.  

Peter McLaren, segundo Estêvão (2001), desenvolve um pensamento de 

multiculturalismo crítico de resistência. O autor defende uma agenda política ativa de 

transformação das relações sociais, culturais e institucionais nas quais os significados 

são gerados. Coloca a afirmação da diversidade dentro de uma política crítica e de 

compromisso com a justiça social e busca reintroduzir a preocupação com a ética. 

Combina a luta por justiça econômica com as questões de raça, gênero e sexualidade. 

Reitera os princípios da Pedagogia da libertação (luta contra toda a forma de 

opressão) e defende que esta se faça com e pelos oprimidos. O posicionamento dos 

autores da corrente radical crítica têm sido, desse modo, congruentes quando se 

atrela a prática curricular à justiça social, em busca de uma justiça curricular.  

Este estudo, ao considerar que as raízes da violência sexual intrafamiliar contra 

a criança e o adolescente estão atreladas também à cultura machista, à forma como 

a menina, a adolescente são coisificadas (e o menino também, conforme abordado 

no capítulo 2), afina-se com a perspectiva de reconhecimento proposto pelo 

pensamento crítico radical para que seja possível pensar em prevenção e 

enfrentamento. Ainda que o fenômeno da VSI não tenha recorte de classe (está 

presente em todas as classes sociais), é preciso destacar também a vulnerabilidade 

social como agravante do problema do ponto de vista da dificuldade aumentada que 

se tem de enfrentar o problema quando se soma a ele dificuldades de acesso a direitos 

sociais fundamentais, como o tratamento de saúde adequado às vítimas 

(acompanhamento psicológico suficiente, por exemplo), dependência financeira do 

agressor sexual, dentre outros dificultadores. Por isso, a abordagem que melhor 

contribui para o enfrentamento da VSI por meio do currículo escolar se vincula à que 

considera de igual importância as ações de reconhecimento (do aspecto cultural, das 

raízes culturais da VSI) e de redistribuição (do aspecto econômico, do ponto de vista 
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de direitos fundamentais garantidos para que todos tenham vida digna).  

Além de reconhecimento e redistribuição, também é preciso destacar o que é 

assumido neste trabalho como direito à igualdade e direito à diferença na educação 

escolar. Ancorando-se em Cury (2002), aqui toma-se a igualdade como princípio de 

cidadania, como norte de eliminação de diferenças discriminatórias e a diferença no 

reconhecimento do ser humano concreto, na consideração de todo o seu contexto no 

momento da aplicação de uma norma universal.   

 
A dialética entre o direito à igualdade e o direito à diferença na educação 
escolar como dever do Estado e direito do cidadão não é uma relação 
simples. De um lado, é preciso fazer a defesa da igualdade como princípio de 
cidadania, da modernidade e do republicanismo. A igualdade é o princípio 
tanto da não-discriminação quanto ela é o foco pelo qual homens lutaram 
para eliminar os privilégios de sangue, de etnia, de religião ou de crença. Ela 
ainda é o norte pelo qual as pessoas lutam para ir reduzindo as 
desigualdades e eliminando as diferenças discriminatórias. Mas isto não é 
fácil, já que a heterogeneidade é visível, é sensível e imediatamente 
perceptível, o que não ocorre com a igualdade. Logo, a relação entre a 
diferença e a heterogeneidade é mais direta e imediata do que a que se 
estabelece entre a igualdade e a diferença. [...]. 
A defesa das diferenças, hoje tornada atual, não subsiste se levada adiante 
em prejuízo ou sob a negação da igualdade. Estamos assim diante do homem 
como pessoa humana em quem o princípio de igualdade se aplica sem 
discriminações ou distinções, mas estamos também ante o homem concreto 
cuja situação deve ser considerada no momento da aplicação da norma 
universal. (CURY, 2002, p. 255).  

 
No que se refere à relação entre justiça e educação, este estudo parte do 

pressuposto de que não há neutralidade possível na educação. O momento de 

aplicação da norma universal exige que se assumam posições políticas para garantia 

do direito à igualdade e à diferença.  

Optando-se por uma lógica economicista, mercadológica, competitiva ou por 

uma lógica voltada à justiça social, para a dignidade humana assumida na 

centralidade das opções, nos termos da radicalidade crítica, a escola não tem como 

ficar indiferente aos valores antagônicos postos fora de seus muros. Tais valores 

adentram a escola e tensionam as opções educativas de todo currículo, ou seja, em 

todo que-fazer da educação: na forma de gerir, na forma de organizar o tempo e os 

espaços, nas metodologias adotadas, nos conteúdos a serem abordados, na forma 

de avaliar. Assim sendo, todas as opções, todos os posicionamentos adotados 

impactam o caminho do cidadão que se forma para o mundo.  

A questão que se coloca entre justiça e educação é que, com esses valores 

adentrando e tensionando, a escola está optando constantemente por aderir a um 
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determinado conjunto de valores em detrimento de outros. Diante de variadas 

concepções de justiça, como saber então se a escola está contribuindo para a justiça 

social? Um caminho que responda a essa pergunta é apontado por Apple (2006): 

Minha própria inclinação é defender algo que fique à esquerda de John Rawls 
(1971). Para que uma sociedade seja justa, precisa tanto em termos de 
princípios quanto de ações, contribuir ao máximo para o benefício daqueles 
que estão em situação de desvantagem. Isto é, suas relações estruturais 
devem ser tais que tornem iguais não só o simples acesso, mas o controle de 
fato das instituições culturais, sociais e, especialmente, econômicas. Isso 
exigiria mais do que um mero ajuste da máquina social, pois implica a 
reestruturação de instituições e uma reformulação fundamental do contrato 
social que supostamente nos une. A teoria da justiça social que está por trás 
de um programa como esse precisa ser gerada a partir de algo maior do que 
a ideologia pessoal. Tem sua base em reivindicações empíricas também. Por 
exemplo, a lacuna entre ricos e pobres nas nações industrialmente 
avançadas está aumentando. A distribuição e o controle dos bens e serviços 
de saúde, nutricionais e educacionais são fundamentalmente desiguais 
nessas mesmas nações. O poder econômico e cultural está cada vez mais 
centralizado em grandes corporações que não respondem nem um pouco a 
necessidades sociais, mas ao lucro. Depois de alguns ganhos iniciais, o 
progresso relativo de mulheres e de muitos grupos minoritários está 
estagnado ou se atrofiando lentamente. Por causa dessas e de outras razões, 
estou cada vez mais convencido de que tais condições são “naturalmente” 
geradas a partir de determinada ordem social. [...] nossos dilemas 
educacionais, a realização desigual, o retorno desigual, a tradição e a 
incorporação seletivas são também “naturalmente” gerados por esse 
conjunto de fatores sociais. Pode ser que essas instituições sejam 
organizadas e controladas de tal forma que requeiram mudanças de grande 
escala em suas relações, caso queiramos progredir na eliminação de 
qualquer dessas condições.  (APPLE, 2006, p. 45-46). 

A partir de Apple (2006), o entendimento da relação entre educação e justiça 

social perpassa a reestruturação de instituições e a reformulação do contrato social 

que supostamente nos une. Implica na distribuição e no controle dos bens 

educacionais que são desiguais nas nações. Trata-se, portanto, não somente do 

acesso, mas do controle social das instituições. Trata-se do currículo que se 

desenvolve em todo que-fazer educacional quando o acesso foi garantido. Em outras 

palavras, trata-se do que se vai fazer na escola quando o sujeito já tem garantido o 

acesso. O currículo que se desenvolve quando já se tem o acesso responde a quê, a 

quem, está a favor do quê? Contra o quê?  Trata-se de uma qualidade de educação 

que extrapola as boas notas nas avaliações externas com base no PISA. Trata-se de 

um currículo escolar que incite a mudança em grande escala de que trata o autor. 

Demanda uma mudança de paradigma que definitivamente, em todas as ações, saia 

da lógica do lucro, da competitividade e vise o bem comum, a centralidade da 

dignidade humana. Por essa razão, afirma-se neste estudo a necessidade de desvelar 

a VSI e o compromisso que o currículo escolar contribua para enfrentá-la, para que 
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todos possam vivenciar o direito humano de se desenvolver integralmente, sabendo 

que os nossos dilemas educacionais, conforme ressaltado por Apple (2006), são 

gerados por esse conjunto de fatores sociais que visam ao lucro.  

Nesse sentido, a justiça curricular em Connell (2009), Estêvão (2001, 2004) e 

Torres Santomé (2013) converge com as ideias defendidas pelos teóricos de justiça 

em uma perspectiva radical crítica e com teóricos críticos do currículo. Connell (2009) 

afirma que, para garantir a justiça social, não basta um único projeto contra-

hegemônico. Para ele, é preciso reconhecer uma série de modelos de desigualdade. 

O autor afirma que a justiça curricular requer projetos contra-hegemônicos que 

abarquem toda a variedade de desigualdades sem deixar de garantir a todos os 

estudantes o acesso aos métodos e descobrimentos científicos (CONNELL, 2009).  

Para tratar de justiça curricular, Connell (2009) destaca três princípios que, 

segundo o autor, podem contribuir para o desenho de um currículo que conduza à 

justiça social. São eles: os interesses dos menos favorecidos; participação e práticas 

de cooperação e cidadania no currículo comum; produção histórica da igualdade em 

todo o conjunto das relações sociais unidas em um sistema educativo.  

Connell (2009) afirma que as tentativas de professores, administradores e pais 

para seguir critérios de justiça nas decisões sobre o currículo têm se dado com base 

em três lógicas: a da compensação (recursos adicionais para escolas que atendem a 

comunidades em situação de desvantagem);  a do oposicionismo (rechaçar o currículo 

comum e definir uma prática na qual o currículo possa ser desenvolvido e controlado 

pelos menos favorecidos, de forma que atenda às suas necessidades específicas); a 

do currículo contra-hegemônico (quando a reforma educacional começa a partir da 

posição das pessoas desfavorecidas para reconstruir todo o sistema).   

Percebe-se em Estêvão (2001, 2004) um amplo estudo sobre as teorias da 

justiça e suas relações com a educação. Em suas conclusões, Estêvão (2001) 

também é congruente com a perspectiva radical crítica de justiça e com a teoria crítica 

da educação quando defende que: 

A justiça e a igualdade no campo educativo devem reforçar não só a 
capacidade de reconhecimento dos actores educativos como cidadãos, mas 
dar-lhes também a capacidade de exercerem os seus direitos, a qual cruza e 
implica outras capacidades do cidadão para obterem recursos de poder e de 
conhecimento estruturados em termos de classe, gênero e etnia, o que 
remete claramente para um ideário de uma pedagogia crítica. [...] a justiça, 
pensada na pluralidade de suas instâncias que questiona o caráter unitário 
da jurisdicidade do Estado (republicano), pode contribuir para uma visão mais 
radicalmente democrática, porque mais liberta das várias formas de 
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dominação e, por essa medida, mais congruente com os ideais de igualdade, 
de emancipação e de solidariedade. (ESTÊVÃO, 2001, p. 106). 

Torres Santomé (2013) apresenta a justiça curricular como um resultado da 

análise do currículo que é elaborado e colocado em ação, avaliado e investigado 

levando em consideração se respeita e atende às necessidades e às urgências de 

todos os grupos sociais, aproximando-se da necessidade de reconhecimento 

apontada pela corrente radical crítica de teoria de justiça. O autor também defende 

que se considere se o currículo ajuda os sujeitos a compreender e a julgar a si próprios 

como pessoas éticas, solidárias, colaborativas e corresponsáveis por um mundo mais 

humano, justo e democrático, aproximando-se da ideia de redistribuição defendida 

pelos radicais críticos incutida nas lógicas da solidariedade e da colaboração.  

Ressaltadas as teorias de justiça, as concepções de justiça social, as relações 

entre justiça e educação para compreender a justiça curricular e o posicionamento 

teórico político assumido neste estudo, passa-se, então, para o detalhamento da 

relação entre a justiça curricular e a VSI. É disso que trata o texto que segue.  

1.5.2 Justiça Curricular e VSI: do contraponto da violência curricular à busca por 

reconhecimento e redistribuição para uma infância digna, livre de violência 

Para melhor compreender a relação entre justiça curricular e VSI, apresenta-

se, inicialmente, o argumento contrário, a violência curricular, com o intuito de 

demonstrar o cenário inverso, facilitando a compreensão do que se quer transformar. 

Na sequência, para a superação dessas violências curriculares, o texto apoia-se nas 

propostas de reconhecimento e de redistribuição, visando a promoção de uma infância 

digna, livre de violência.  

A busca pela justiça curricular pauta-se, no que diz respeito à VSI, na análise 

e na possibilidade de superação das violências curriculares praticadas pelas 

propostas hegemônicas de currículo no enfrentamento dessa e de outras violências. 

Essa busca supõe que o currículo escolar inclua duas frentes de atuação no 

enfrentamento da VSI: ações preventivas (realizadas pelo ensino-aprendizagem dos 

direitos) e o encaminhamento adequado dos casos de VSI. O desenvolvimento de 

ações preventivas e o encaminhamento adequado dos casos de VSI exigem formação 

adequada dos trabalhadores da educação e de todos os sujeitos da rede de proteção 

da criança e do adolescente. Para Giovedi (2012),  
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[...] a violência curricular consiste nas várias maneiras pelas quais os 
elementos e processos que constituem o currículo escolar – suas práticas e 
intenções políticas, seus valores difundidos (declarados ou não), sua 
concepção de aprendizagem praticada (declarada ou não), seus objetivos de 
formação praticados (declarados ou não), seus conteúdos selecionados, seu 
modo de organização do tempo, seu modo de organizar o espaço, suas 
metodologias, seus processos de avaliação, a relação professor-alunos etc. 
– negam a possibilidade dos sujeitos da educação escolar reproduzirem e 
desenvolverem as suas vidas de maneira humana, digna e em comunidade. 
(GIOVEDI, 2012, p. 92-93). 

No caso da VSI, é possível reconhecer a violência curricular quando as práticas 

curriculares, as intenções das políticas públicas curriculares, os valores difundidos 

pelo currículo, a concepção de aprendizagem, os objetivos de formação, os conteúdos 

selecionados, o modo de organização do tempo e do espaço, as metodologias e os 

processos de avaliação ignoram o problema da VSI e as necessidades que se atrelam 

ao seu enfrentamento. Isso vem à tona quando as competências e as habilidades, a 

avaliação em larga escala, os valores capitalistas de competição e individualismo e 

neoliberais privatistas se sobressaem nas políticas públicas educacionais em 

detrimento de práticas com compromisso político-pedagógico de respaldar o 

educando para que possa agir no mundo, reconhecendo as necessidades e as 

demandas da sua realidade, bem como as potencialidades do educando para produzir 

conhecimentos significativos.     

Diante dessa violência curricular, das disputas apresentadas anteriormente 

neste capítulo e das dificuldades da escola para lidar com a questão da VSI, pode-se 

afirmar que o cenário que se tem no momento histórico em que se deu este estudo é 

de injustiça. Para compreender a que esta tese se refere quando trata de injustiça, o 

aporte teórico da reflexão se dá em Nancy Fraser (2006) com o detalhamento da 

injustiça econômica e da injustiça cultural e simbólica. Esse detalhamento faz-se 

necessário para que, a partir da compreensão da violência curricular, das faces 

econômica, cultural e simbólica da injustiça seja possível pensar na superação, ou no 

que Nancy Fraser (2006) chama de “remédios”.  

Ainda que a VSI não seja um problema existente apenas em uma classe social, 

é possível reconhecer o agravamento da situação quando está vinculada a um 

contexto de injustiça econômica. Nas famílias em que a VSI está atrelada à privação 

de acesso a padrões mínimos de dignidade humana, de expropriação do fruto do 

trabalho dos membros familiares em benefício de outros e de marginalização 

econômica (falta de acesso a trabalho remunerado, ou trabalho mal pago), a 

complexidade da atuação do enfrentamento é ainda maior. Nessas situações, 
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políticas de enfrentamento da VSI dependem também de ações concomitantes que 

visem à concepção de justiça de Rawls (na seleção de princípios que regem a 

distribuição de bens primários) e de Ronald Dworkin (que afirma que justiça implica 

em igualdade de recursos) (FRASER, 2006).  

Para análise da superação de violências curriculares que atrapalham a busca 

da justiça curricular, ainda com base nas contribuições de Fraser, volta-se o olhar para 

compreender a injustiça na sua face cultural e simbólica. A teoria de Fraser tem 

relação com a violência curricular no que se refere às raízes da face cultural e 

simbólica da injustiça, que se dão por meio do ocultamento e do desrespeito.  

Sobre o ocultamento (que a filósofa explica como tornar-se invisível por efeito 

das práticas comunicativas, interpretativas e representacionais autorizadas da própria 

cultura), a relação com a violência curricular dá-se na invisibilidade do educando, na 

dificuldade da escola para compreender os sinais de vitimização, na forma como a 

VSI é interpretada ao emergir na sala de aula (indisciplina, desinteresse).  

Fraser nomeia como desrespeito (na face cultural e simbólica da injustiça) 

quando alguém é difamado ou desqualificado rotineiramente nas representações 

culturais públicas estereotipadas ou nas interações da vida cotidiana. Nesse sentido, 

o desrespeito em relação à criança e ao adolescente que sofrem VSI é comum, e se 

dá quando seus sinais e seus depoimentos sobre a violência sofrida caem no 

descrédito (é recorrente o questionamento sobre a veracidade do fato ou “fantasia”, 

“invenção” da criança), desqualificando sua coragem para pedir ajuda ou para 

denunciar. Também há relações entre o que Fraser entende por desrespeito e a VSI 

na representação cultural estereotipada da criança abusada quando se diz que a 

criança provocou, a criança quis, a criança se ofereceu para o abuso (conforme será 

abordado no Capítulo 2 desta tese, alguns mecanismos da vitimização, como a 

interpretação erótica errônea de quando a criança está em busca de afeto, e a 

aceitação de uma cultura velada de pedofilização infantil com a aprovação cultural,  a 

naturalização do “desejo pelas novinhas”, como diz a gíria).   

Para ajudar na busca pela justiça curricular, pode-se recorrer ao que Fraser 

propõe como remédios (para a injustiça econômica, cultural e simbólica). Como 

remédio para a injustiça econômica, a filósofa aponta para a necessidade de 

reestruturação político-econômica que envolva políticas de redistribuição de renda, 

reorganização da divisão do trabalho, controles democráticos do investimento público 

(FRASER, 2006). Em relação à injustiça cultural e simbólica, Fraser aponta para a 
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necessidade de reconhecimento. Isso envolve mudanças que abarcam a 

revalorização das identidades desrespeitadas, uma transformação abrangente dos 

padrões sociais de representação, interpretação e comunicação de modo a 

transformar “o sentido do eu de todas as pessoas” (FRASER, 2006, p. 232).  

Para contribuir na reflexão sobre a superação da violência curricular como 

um dos pontos de pauta na busca pela justiça curricular, destaca-se, ainda, a 

reflexão de Fraser sobre as interferências mútuas da injustiça cultural e injustiça 

econômica. A filósofa afirma que pessoas sujeitas à injustiça cultural e à injustiça 

econômica necessitam de reconhecimento e redistribuição. Ainda que 

aparentemente seja contraditório, Fraser (2006) ressalta que necessitam de ambos 

para reivindicar e negar sua especificidade. A transposição dessa linha de 

raciocínio da análise para adensar a busca pela superação de violências 

curriculares necessárias à justiça curricular no enfrentamento à VSI se dá quando 

percebe-se a necessidade de reivindicar as especificidades que o enfrentamento à 

VSI exige (outras políticas curriculares, outras metodologias, outras relações 

adulto-criança dentro e fora da escola, de investimento financeiro para ações de 

prevenção e fomento de pesquisas, de formação de trabalhadores da educação, 

dentre outras). Apesar dessa reivindicação, nota-se que é possível negar a sua 

especificidade, pois os benefícios trazidos pela lista das exigências de 

especificidades que a VSI exige são importantes não só para as vítimas mas para 

a infância como um todo. Em síntese, é possível afirmar que o redirecionamento 

de políticas, ações, investimentos para o enfrentamento da VSI não beneficia 

apenas as vítimas ou se limita a prevenir o problema, mas reordena a concepção 

e o tratamento da infância como um todo, contribuindo para uma infância digna, 

livre de violência. 

 Nesse sentido dos benefícios do enfrentamento da VSI se desdobrando em 

benefícios para a infância como um todo e não só para as crianças vítimas, cabe 

conceituar a justiça curricular entendida como uma prática de currículo que respeita 

os direitos dos educandos. Ponce e Neri (2017) entendem 

[...] a justiça curricular como uma prática de currículo que respeite as 
necessidades dos educandos, suas diferentes formas de aprender, seu 
direito a conhecimentos vivos que afirmem os seus contextos de vida e lhes 
garanta uma visão crítica do mundo, e que, finalmente, lhes dê garantia de 
acesso aos bens culturais como parte do seu pleno desenvolvimento. 
(PONCE; NERI, 2017, p. 1215). 
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O respeito do currículo a uma construção de conhecimentos com base nos 

direitos do educando tem fundamentação na teoria freiriana. Freire (1977) demonstra 

a concepção bancária de educação como um instrumento de opressão na qual os 

conhecimentos descolados da realidade são depositados no educando, limitando-o 

somente ao saber que lhe é imposto em detrimento de um diálogo e debate de 

assuntos, opiniões e ideias que lhes sejam mais significativos, que lhes deem mais 

elementos para a sua intervenção no mundo.  Dentre esses conhecimentos vivos, 

significativos, relacionam-se os que foram objetos deste estudo, conforme destacado 

por Ponce e Neri (2017): 

[...] a urgência de que a escola produza conhecimentos que instrumentalizem 
os sujeitos para compreender o mundo (a história da infância, os direitos da 
criança e do adolescente, o direito de ser respeitado na sua sexualidade, o 
direito a desenvolver sua sexualidade livre de violência, o macrossistema que 
envolve a violência doméstica e as especificidades da violência sexual 
intrafamiliar, por exemplo) e a si mesmos nesse mundo (autoproteção contra 
a violência sexual; como prevenir e denunciar casos de violência sexual; 
legislação e políticas públicas relacionadas a esse assunto; como se pode 
agir – desde uma tenra idade – na busca da construção de uma infância digna 
para si e para o coletivo). (PONCE; NERI, 2017, p. 1225). 

São esses conhecimentos que dão aos educandos os elementos para que 

possam dizer a sua palavra, embasar a sua participação cidadã de intervenção no 

mundo. Na teoria freiriana, apesar de não haver uma definição explícita de conceito 

de justiça, permeia em toda obra a ideia de construção da cidadania como uma forma 

de superação das injustiças sociais. Ainda que seja uma utopia, é essa busca que 

motiva os sujeitos a promoverem um movimento constante de mudança do mundo, 

com vistas a superar injustiças cometidas contra o oprimido. 

 Importante destacar aqui que, na problemática estudada nesta tese, são 

muitos os oprimidos encontrados: o educando vítima (em sua invisibilidade e 

dificuldade de fazer valer os seus direitos de pleno desenvolvimento, de direito à 

educação, direito à dignidade), os professores (na pressão por desenvolver uma 

prática prescritiva, não autoral, alienante, que vise a uma formação mercadológica 

baseada em competências e habilidades desprovidas de sentido para a humanização, 

para a retomada da dignidade do educando, que não dá base para sua intervenção 

no mundo), os coordenadores pedagógicos (que têm a atribuição de fomentar a 

formação continuada de professores naquilo em que precisam de atualização e 

aprofundamento, tendo, no caso da VSI, a maioria dos coordenadores formação 

mínima sobre o assunto), os vice-diretores e diretores de escola (que têm a atribuição 
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de articulação com a rede de proteção social do território e encaminhamento dos 

casos, mas muitas vezes desconhecem formas adequadas de proceder internamente 

na escola e junto à rede de proteção quando se trata de VSI), os trabalhadores dos 

NAAPAs (que ao apoiarem as escolas para o encaminhamento adequado de casos 

de VSI, se deparam com: as fragilidades da articulação da rede de proteção, com a 

insuficiência das políticas e dos serviços, e com a falta de retaguarda nessas políticas 

e serviços para lidarem com o adoecimento dos trabalhadores da educação que lidam 

com situações de VSI dos educandos ou mesmo quando eles mesmos foram vítimas).  

A busca de superação das injustiças contra os oprimidos é o que cimenta o 

compromisso político-pedagógico baseado na óptica humanista da obra de Freire. 

Permeia toda a sua obra um compromisso humanista radical que inspira o conceito 

de justiça curricular. Uma forma de reinventar o legado de Freire dá-se na forma atual 

de buscar a justiça, em um contexto em que imperam a globalização e o 

neoliberalismo: reafirmar o compromisso político-pedagógico de lutar contra todas as 

formas de opressão e devolver ao ser humano os meios da sua humanidade, o seu 

direito de ser mais.  

Jean-Christophe Noël (2010), ao definir justiça e justiça social no Dicionário 

Paulo Freire, atrela-os ao ser mais: 

A justiça deve ser percebida tanto como o caminho a seguir para atingir o ser 
mais quanto como o objetivo permanente do ser mais. Assim como a 
liberdade, a justiça é uma conquista constante, que deve ser balizada pela 
“ética universal” [...]. A responsabilidade, a autonomia, a esperança, o amor, 
a coerência, a tolerância, o respeito, a capacidade de indignar-se, e a justa 
raiva são capacidades humanas indispensáveis à luta pela justiça social no 
sentido da dignidade (Freire, 2000; 2008). São capacidades humanas que 
precisam ser educadas.  (NOËL, 2010, p. 236). 

Para que essas capacidades apontadas por Noël (2010) possam ser educadas, 

o currículo escolar precisa estar articulado a políticas públicas baseadas nos direitos 

humanos, podendo, desse modo, contribuir no enfrentamento da VSI, na promoção 

da gradativa mudança cultural que considere a criança e o adolescente como sujeitos 

de direitos (PONCE; NERI, 2015) levando à justiça curricular.  

Um currículo escolar em busca da justiça social não poderá prescindir de 
políticas públicas pautadas pelos direitos humanos. Da articulação dessas 
políticas com práticas curriculares voltadas para o desenvolvimento pleno das 
potencialidades pessoais de crianças e adolescentes, assentadas em 
princípios éticos de respeito ao outro considerado na sua individualidade e na 
coletividade, emergirá cotidianamente a justiça curricular como construção do 
dia a dia escolar. (PONCE; NERI, 2015, p. 347). 
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Para essa prática se realizar no dia a dia escolar, o currículo precisa estar 

inserido em um processo de descolonização da educação no qual se reconhece o 

processo de lutas permanentes pelos direitos (CASALI, 2014), que emancipa os 

sujeitos (CASALI, 2014). Essa reflexão sobre a descolonização do currículo vinha 

sendo debatida na RMESP ao longo da gestão Haddad, traduzida em uma 

preocupação para que a escola assuma uma postura questionadora diante do 

currículo e um compromisso permanente de escuta dos sujeitos e de suas 

experiências para contemplar diferentes dimensões educativas na construção do 

conhecimento.  

Trata-se da preocupação de que a escola assuma uma postura 
questionadora diante do currículo, buscando ouvir os sujeitos a partir de suas 
experiências e contemplando diferentes dimensões educativas na construção 
do conhecimento (linguagem corporal, artística, oralidade, escrita, cálculo 
etc.) para que todos (incluindo os grupos tradicionalmente invisibilizados, 
como as vítimas de VDCA e VSI) possam se expressar e tenham suas 
necessidades consideradas nas mediações pedagógicas e nos produtos da 
escola.  

Ao assumir o desafio de descolonizar o currículo, de adotar uma postura 
questionadora que busque ouvir os sujeitos e suas experiências, é inevitável 
que surjam, no diálogo com os educandos, as questões de gênero, 
sexualidade, violência doméstica e, consequentemente, da violência sexual 
intrafamiliar. Na pesquisa realizada foi possível concluir que essas questões 
são tabus e há concordância de que o currículo escolar precisa enfrentá-las 
se pretende exercer a justiça curricular. (PONCE; NERI, 2017, p. 1225). 

A busca da justiça curricular está, portanto, permeada pelo enfrentamento da 

VSI. Para colocar-se de frente, em um embate contra a VSI, o currículo escolar atua 

por meio da prevenção e do encaminhamento adequado dos casos, o que exige 

formação.  

A formação para a prevenção e o encaminhamento adequado dos casos 

necessita de enfoque na sensibilização e na conscientização. Sensibilização para que 

os sujeitos se tornem receptivos às emoções do outro, para gerar comprometimento 

no enfrentamento, ainda que se reconheça as adversidades para notificar e 

acompanhar os casos. Sensibilização também para reconhecer a dor do outro e saber 

detectar sinais de VSI. Conscientização quando voltada à sociedade como um todo 

para que se construa uma atitude coletiva protetiva em relação à infância; quando 

voltada para a criança e o adolescente, a conscientização volta-se para que ela saiba 

como se autoproteger.  

Com essas premissas, a formação voltada aos trabalhadores da educação que 

esteja pautada pela busca da justiça curricular no enfrentamento da VSI contempla 
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reflexões e aprofundamento sobre: sexualidade (na sua dimensão cultural, afetiva, 

psicológica, que vai além da biológica); direitos da criança e do adolescente; direitos 

sexuais; conceitos, contexto e dinâmica da VSI; sinais de VSI; consequências da VSI; 

atenção às emoções das crianças (encorajando-as e ensinando-as a reconhecer os 

sentimentos e expressar emoções (TERENZI; FABBRI, 2007); afetividade e vínculo 

professor-aluno; dialogicidade na relação com educandos e famílias; como abordar 

crianças (em casos de suspeita ou revelação de VSI) e famílias (apenas quando essa 

abordagem da família não aumentar o risco de a criança sofrer mais violência ou o 

agravamento no tipo de violência e também quando a escola não se coloca em risco 

nessa abordagem); abordagem específica com adolescentes para refletirem sobre as 

diferenças entre laços de amizade, amor, relações sexuais, sobre os motivos pelos 

quais as relações sexuais com adultos são proibidas por lei, sobre intimidade, 

privacidade e estigma; exposição comportamental (para que os trabalhadores saibam 

oferecer modelos que ajudem a criança a adquirir habilidades e conhecimentos que 

as ajudem a tentar evitar situações abusivas) (BRINO; WILLIAMS, 2011); estratégias 

de prevenção que abordem o empoderamento das crianças e dos adolescentes em 

informação, construção da autoestima, habilidades de autodefesa e recursos como o 

rompimento do isolamento e o aumento da rede de adultos confiáveis (PADILHA; 

WILLIAMS, 2011). 

Já a formação voltada às crianças e aos adolescentes deve promover 

conhecimentos suficientes e adequados para cada idade, abordando temas como: 

educação emotiva (reconhecer a linguagem do corpo e as sensações positivas ou 

negativas que as crianças sentem em determinadas circunstâncias); conhecer os 

sentimentos (conseguir diferenciar solicitações positivas/agradáveis de outras 

negativas/desagradáveis e saber narrar experiências negativas, atitude fundamental 

para aprender a defender-se de solicitações entre as quais podem se encontrar as 

tentativas de abuso e de construção de modelos de como reagir a essas sensações 

negativas); sexualidade (em suas dimensões cultural, afetiva, psicológica e biológica); 

autodefesa (reconhecer-se como sujeito; conhecer seus sentimentos e conseguir falar 

sobre eles; reconhecer suas vontades e a sua força para dizer sim ou não; saber 

diferenciar toques positivos e toques negativos).  

Em relação aos encaminhamentos adequados, a formação dos trabalhadores 

precisa prever o movimento de ação-reflexão-ação para que se analise a adequação 

dos encaminhamentos da escola, reflita-se sobre possibilidades de melhorias, de 
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readequações de modo que eles sejam rápidos (com agilidade na notificação, 

evitando agravo, revitimização), articulados (tanto internamente entre os 

trabalhadores da escola quanto externamente com a rede de proteção), com foco na 

proteção e no cuidado com a vítima (a escola não deve se envolver na criminalização 

do abusador confundindo papéis de investigação ou de perícia na coleta de provas 

materiais).   

As possibilidades de práticas aqui elencadas, bem como a ênfase da busca da 

justiça curricular visando à superação de violências curriculares e ao enfrentamento 

da VSI se mostram como possibilidades de fortalecimento da resistência na disputa 

tensa, complexa e urgente para construir uma outra educação, uma outra infância, 

outras relações, em que a centralidade esteja na dignidade humana.  

1.5.3. Inspirações das três dimensões da Justiça Curricular: conhecimento, cuidado e 

convivência democrática   

Tomando a justiça curricular como busca e prática do currículo escolar, como 

instrumento de superação de desigualdades que têm como chave desse processo o 

conhecimento, o cuidado e a convivência democrática (PONCE; NERI, 2015), é 

necessário demarcar aqui algumas inspirações que tangenciam tais dimensões para 

que seja possível uma melhor compreensão, no capítulo a seguir, das relações entre 

VSI e escola. É importante ressaltar que as três dimensões não são estanques. Seus 

fios entrelaçam-se tecendo horizontes de um grande movimento processual que 

busca, por meio das práticas e de respostas concretas, caminhar com o humano no 

centro. Ainda que pareça utópico ou abstrato, Birri 28  (apud GALEANO, 2015) já 

alertava que a utopia serve para que não se deixe de caminhar. Nesse momento do 

estudo, não se pretende “fechar” definições e conceitos, mas, sim, apontar indicativos 

que inspiram a pesquisa, que são congruentes com o que vem se desenhando no 

GEPEJUC.  

Ainda que o texto construído no início deste capítulo aborde as amarras 

externas, os aprisionamentos do currículo escolar, optou-se por fechar o capítulo com 

o detalhamento das três dimensões que vêm inspirando os estudos do GEPEJUC 

                                                        
28  Fernando Birri, citado por Eduardo Galeano no livro Las palabras andantes. Disponível em: 
<https://static.telesurtv.net/filesOnRFS/news/2015/04/13/laspalabrasandantes.pdf>. Acesso em: 15 
abr. 2018. 
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para que seja possível delinear que, ainda que haja amarras, condicionantes, 

influências econômicas, a prática curricular envolve escolhas e estas podem ser 

tentativas constantes de construção de práticas anti-hegemônicas.  

Currículo é escolha. Currículo é escolha em todos os sentidos. Eu escolho o 
que ensinar. [...] digo que temos amarras. Se você tem um currículo prescrito, 
um currículo pré-proposto, sem consulta da comunidade [...] quando ele 
chega na escola eu posso inserir, tirar, pôr (até certo ponto porque você 
também tem outra amarra que é o sistema de avaliação). (PONCE, 2018b, 
[20m20s]). 

Currículo é opção e, como tal, supõe valores. O princípio democrático ganha 
novos contornos e solicita a participação organizada da sociedade civil como 
ingrediente importante no aprimoramento de seu corpo de idéias e práticas. 
Em oposição aos valores da liberdade individual, da igualdade apenas como 
a de oportunidades, fundamentais à doutrina liberal, a concepção de currículo 
que se funda na valorização da diversidade, na convivência, no diálogo de 
culturas e, também, na preservação de tradições, supõe a reflexão e o 
exercício de novos valores como a tolerância, o respeito, a solidariedade e a 
igualdade social, que se constituirão em fundamentos éticos do paradigma. 
(PONCE, 2006, p. 322). 

O contexto da prática como parte do ciclo de políticas públicas, com base em 

Stephen Ball (BOWE; BALL; GOLD, 1992; MAINARDES; MARCONDES, 2009), se 

mostra como um terreno complexo devido a essas escolhas apontadas por Ponce 

(2018b). O texto das políticas educacionais é incompleto porque está sujeito à 

interpretação e à recriação por parte dos que atuam na escola. Professores, gestores, 

educandos trazem consigo suas histórias, suas experiências, seus valores e seus 

propósitos que influenciam a forma como os textos das políticas públicas se 

desdobram no cotidiano do currículo escolar e se transformam.   

A construção de práticas anti-hegemônicas vincula-se ao cuidado proposto 

como dimensão da justiça curricular. Isso porque as práticas hegemônicas nas 

escolas que visam a manutenção de um sistema capitalista acontecem com base na 

competitividade e na exclusão, no lucro, no mérito de uns em detrimento do sofrimento 

de outros. O cuidado que inspira a justiça curricular assumida neste estudo prevê um 

novo paradigma de convivialidade e a afirmação da capacidade do ser humano para 

com o seu semelhante (BOFF, 1999). Significa colocar cuidado em tudo; conceder o 

direito de cidadania à nossa capacidade de sentir o outro, de ter compaixão com todos 

os seres que sofrem e obedecer mais à lógica do coração, da cordialidade e da 

gentileza do que à do uso utilitário das coisas (BOFF, 1999). Ainda com inspiração em 

Boff (1999), significa colocar o interesse coletivo da sociedade, da comunidade biótica 

e terrenal acima dos interesses exclusivamente humanos; significa colocar-se junto e 
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ao pé de cada coisa que se quer transformar para que ela não sofra, e possa manter 

as condições de desenvolver-se e co-evoluir. Transcende a lógica do cuidado físico 

atrelado à cura.  

Neste estudo, pretende-se afirmar o cuidado como o compromisso de se 

importar com o outro, com o coletivo, com o público. Bauman (1998) já enfatizava que 

a busca por justiça social se inicia no momento de indignação pelo outro, pelo que 

está próximo e se vê. Coloca a responsabilidade frente ao outro como um passo 

necessário para começar a busca por justiça social.  

[...] permitam-me repetir que a cena moral primordial, a reunião moral de dois, 
é o terreno em que se cultiva toda responsabilidade para com o Outro e o 
terreno de aprendizado para a ambivalência necessariamente contida na 
pressuposição dessa responsabilidade. Sendo assim, parece plausível que a 
chave para um problema tão vasto quanto a justiça social reside em um 
problema tão (ostensivamente) diminuto quanto ao ato primordial de assumir 
responsabilidade para com o outro próximo, a pequena distância – para com 
o outro enquanto Rosto. (BAUMAN, 1998, p. 90). 

 Neste estudo, toma-se essa responsabilidade frente ao outro refletida em 

Bauman (1998) como inspiração para a dimensão Cuidado, como chave de luta 

coletiva de busca de justiça social.  

O cuidado que se tenta dimensionar nos diálogos no GEPEJUC visa garantir 

aos sujeitos envolvidos no processo pedagógico que todos tenham condições dignas 

para desenvolver-se (PONCE; NERI, 2015), que todos os alunos obtenham aquilo a 

que têm direito (DUBET, 2008). Esse é um modo de ver os objetivos das ações 

educativas, de toda prática curricular que cuida de todos os sujeitos, diferente da atual 

prática hegemônica, que faz com que uma minoria alcance a excelência enquanto os 

outros não saibam grande coisa e sejam definidos apenas por seus fracassos e suas 

lacunas (DUBET, 2008).  

No caso de crianças que sofrem VSI, é comum que o currículo hegemônico 

não corresponda às suas necessidades. É comum que não ofereça ao educando que 

sofre VSI o que Dubet (2008, p. 106) chama de “domínio de atividade no qual ele 

possa brilhar”, porque está ocupado com atividades padronizadas que levam poucos 

à excelência em vez de proporcionar oportunidades para todos se desenvolverem, 

“brilharem”. É comum que a falta de adaptações, de flexibilidade, que demonstrariam 

cuidado com o momento vivido pelo educando gerem ainda mais sofrimento e sejam 

mais violência contra a criança. Isso, na concepção desta pesquisa é, no mínimo, 

além de outros agravantes, falta de cuidado. Dubet (2008) é mais enfático quando 
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afirma que, ao oferecer para o aluno o domínio da atividade em que ele possa brilhar, 

o professor não se deixa sombrear sob o peso da mediocridade escolar.  

Trata-se de uma dimensão ética que considera cada educando como sujeito 

singular e igual a todos os outros, independentemente de suas performances e de 

seus resultados (DUBET, 2008). Implica em colocar a atividade e a subjetividade do 

educando no centro do sistema, incitando uma educação democrática que permita a 

cada um ser sujeito, independentemente de seu mérito e das utilidades ligadas aos 

diplomas. Uma escola justa, portanto, preocupa-se, também, com a lógica dos 

vencidos, com a violência do mérito e esforça-se para armar os educandos de uma 

imagem positiva de si mesmos, partindo do princípio de que não há sujeito que não 

possua potencialidades. 

Isso exige uma ética do cuidado, conforme afirmada por Estêvão (2004). O 

autor ressalta que ela implica não somente a desmercantilização dos mundos de vida 

escolar e o abandono de uma práxis utilitarista da razão instrumental, mas também a 

justiça afetiva, ou do amor. Para o autor: 

A ética do cuidado é, por isso, uma forma de pensar os outros, é uma forma 
de reconhecimento, de morar com os outros, visando a democracia radical, a 
qual não se constrói sem sujeitos morais, racionais, afetivos. As repercussões 
deste enquadramento teórico da ética, sintonizado com a pedagogia crítica 
ou com a democracia radical, devem ser também manifestas ao nível 
curricular. (ESTÊVÃO, 2004, p. 88-89).    

Desse modo, fica nítido que a dimensão do cuidar que está sendo buscada nos 

diálogos dos encontros dos participantes do GEPEJUC se opõe à cultura do 

rendimento (ESTÊVÃO, 2004), criticada por Estêvão (2008) e Dubet (2008). Como 

fugir então de uma prática utilitarista, baseada em rendimento, em competição, 

ranqueamento, sucesso de poucos em detrimento de fracasso da maioria? Que, em 

oposição a isso, reconheça a cultura e as necessidades do educando? Estêvão (2004) 

recorre ao conceito de justiça curricular, enquadrada no debate mais radical sobre 

justiça social (acentuando as necessidades dos educandos e não a competição). O 

autor fala de uma refundação do atuar ético das escolas contemplando a justiça 

curricular na estrutura, na cultura, na prática escolar, e, também, na seleção do saber 

para o currículo quando estão sendo elaboradas as políticas educativas. O cuidado 

na justiça curricular, conforme concebido neste estudo, está, portanto, presente nas 

escolas, nas escolhas curriculares e, também, na elaboração das políticas educativas.  

É importante ressaltar ainda que o reconhecimento das necessidades dos 
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educandos nas escolhas curriculares não significa banir que os educandos tenham 

acesso aos conhecimentos científicos produzidos pela humanidade. O que se 

pretende enfatizar, quando se trata de cuidado como uma dimensão de justiça 

curricular, é o sentido que esses conhecimentos têm, o momento e a forma como são 

trabalhados com os educandos, com quais finalidades. Essa ideia tangencia a 

dimensão cuidado e a dimensão do conhecimento que será melhor detalhada mais 

adiante.  

A dimensão do cuidado também se entrelaça com a dimensão da convivência 

democrática. Se o cuidado visa que se reconheçam as necessidades do educando 

em relação aos conteúdos, tempo, métodos nas práticas curriculares, também é uma 

forma de cuidar dos sujeitos quando há escuta, debate. O diálogo é fundamental para 

o cuidado e para a convivência democrática. Torres Santomé (2011) elucida essa 

reflexão quando afirma que 

[...] uma cultura do debate deve ser favorecida em nossas salas de aula. Ao 
fazê-lo, permitiremos que a diversidade que já existe em nossas vidas entre 
no currículo. Temos urgente necessidade de opormo-nos à predominante 
indiferença para com o “Outro”, ao esquecimento do “Outro”. O currículo pode 
tornar-se não um motivo de divisão, mas um espaço para a nossa união – 
espaço em que o direito de ser diferente e de respeitar mutuamente nossos 
direitos legítimos torna-se possível. (TORRES SANTOMÉ, 2011, p. 97). 

     Assim, opor-se à indiferença para com o “Outro” e criar espaços de respeito 

mútuo são princípios da justiça curricular tanto quando se trata do cuidado quanto de 

convivência democrática. O entrelaçamento entre a ética do cuidado e a convivência 

democrática para melhor compreensão da justiça curricular também pode ser 

observado na reflexão de Estêvão (2004): 

[...] a ética do cuidado reforça a vibração afectiva da racionalidade 
emancipadora a qual, segundo Gadotti (2000: 35), “conhece os limites da 
lógica mas não ignora a afectividade, a vida, a subjectividade”, nem, como 
diria Paulo Freire a “vontade amorosa de mudar o mundo”. Trata-se, pois, de 
uma ética que tem presente uma visão mais realista da escola como “cidade” 
que visa formar cidadãos, fazendo concessões que vão para além das regras 
racionais da justiça e que acolhe nomeadamente o encanto das crianças e 
jovens. (ESTÊVÃO, 2004, p. 88).  

A formação do cidadão é central na dimensão da convivência democrática, 

conceito que se busca construir nos diálogos entre os participantes do GEPEJUC. 

Ponce (2016a, p. 15) já considerava a escola como lócus de experiência humana 

democrática. Nesse sentido, a dimensão da convivência democrática e solidária 

contempla a vibração afetiva da racionalidade emancipadora e busca acolher as 
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crianças e os adolescentes, conforme destacado por Estêvão (2004). Nesta pesquisa, 

busca-se ressaltar “os encantos” das crianças e dos adolescentes, suas 

potencialidades, seus saberes, sua capacidade criativa, mobilizadora, ainda que 

estejam em momento de sofrimento diante de situações de violência. Busca-se 

destacar a aprendizagem promovida quando se exercita a convivência democrática 

no currículo escolar.  

A preocupação de construir-se uma convivência democrática e solidária vai 

além da gestão. Não se restringe às decisões, mas visa alcançar todos os atos 

educativos, para que sejam a expressão de um modo de cuidar, de tratar os outros de 

acordo com uma ética que respeita os princípios básicos da democracia, da justiça 

social, da solidariedade, da esperança, conforme destacado por Estêvão (2001): 

[...] a preocupação não só do gestor escolar, mas também de qualquer actor 
educativo deve consistir na sua obrigação em propor princípios democráticos 
e escolas justas, respeitando a ideia de que a “democracia e justiça são mais 
importantes que a gestão e o controlo” e que as “escolas justas são mais para 
ser desejadas do que para ser bem geridas” (Ward, 1994: 24). Este 
posicionamento vai então exigir que as atitudes no seu interior se tornem mais 
civicamente responsáveis e solidárias, tornando-se o próprio pensamento 
dos diferentes actores educativos num modo de cuidar ou de tratar dos 
outros, de acordo com uma ética que, apesar da pluralidade de formas, 
respeita os princípios básicos da democracia, da justiça social, da 
solidariedade, da esperança. (ESTÊVÃO, 2001, p. 95). 

Essa postura de promoção de uma convivência democrática e solidária exige 

que as atitudes se tornem civicamente responsáveis e humanitárias, que sejam um 

modo de cuidar e tratar dos outros. Isso vai além da convivência não violenta. Chama 

para a compreensão desse conceito o cuidado pelo coletivo, pela pluralidade. Faz 

com que a preservação dos mais fracos diante da degradação de sua situação sejam 

impulsionadores de sua formação geral como uma exigência de cidadania e uma 

condição de eficiência coletiva (DUBET, 2008). 

O imperativo de cultura comum é uma escolha de justiça fundamental, pois 
preserva os mais fracos de uma degradação de sua situação. Mais ainda, ele 
faz do aumento do seu nível de formação geral uma prioridade de justiça, 
uma exigência de cidadania e, provavelmente uma condição de eficiência 
coletiva. (DUBET, 2008, p. 93). 

Se na dimensão cuidado o contraponto ao individualismo da competição 

capitalista se foca no olhar para o outro, ao tratar da convivência democrática e 

solidária, o norteador das práticas curriculares volta-se para essa eficiência coletiva, 

para a integração social dos alunos, com o intuito de formar os sujeitos de uma 

sociedade democrática. Isso se faz vivenciando essa convivência democrática desde 
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a infância. Como afirmam Apple e Beane (2001), não é um status a ser alcançado só 

depois que outras coisas são assimiladas; a democracia estende-se a todas as 

pessoas, inclusive aos jovens. Assim, a escola torna-se o espaço de convivência 

democrática desde a creche e não um espaço preparatório para uma democracia a 

ser exercida posteriormente na vida adulta. Afinal, se o intuito é ter uma escola 

democrática, é preciso criar espaços de vivência da democracia que se defende 

(ANTUNES, 2008).  

Promover a vivência da democracia na escola exige aprendizado continuado. 

A participação na vida pública, o olhar analítico e propositivo para os problemas 

coletivos é uma construção histórica e social permanente. Ainda que não seja uma 

tradição amplamente disseminada no currículo escolar, devido à história de 

participação ser muito recente no Brasil, a garantia de espaço de manifestação de 

pensamentos, a análise de problemas cotidianos (como o caso da VSI) e a busca de 

soluções coletivas são aprendizados fundamentais desde a Educação Infantil.  

Educar para a participação implica concebê-la como processo sócio-humano, 

não como um conteúdo a ser transmitido, mas uma mentalidade e um comportamento 

com ela coerente que se realiza por meio de vivência coletiva (BORDENAVE, 1994).  

Tem como princípio: reconhecê-la como uma necessidade humana e um direito das 

pessoas; que se justifica em si mesma, independentemente de seus resultados; um 

processo de desenvolvimento de consciência crítica e de aquisição de poder; é algo 

que se aprende e se aperfeiçoa (BORDENAVE, 1994). 

Esse processo de vivência e de ampliação de valores democráticos perpassa 

considerar os problemas da vida coletiva de forma inteligente e reflexiva (APPLE; 

BEANE, 2001). Nesse sentido, em uma escola que se pretende democrática é 

imprescindível reconhecer e colocar em pauta os problemas urgentes do cotidiano 

dos educandos, como é o caso da VSI, para que sejam pensadas ações coletivas que 

melhorem a vida das crianças, dos adolescentes e da comunidade como um todo. 

Essa postura vai contra a racionalidade econômica dirigida às escolas, conforme 

descrita no início deste capítulo e a favor do bem comum, do bem viver para todos.   

Digam o que disserem os defensores da privatização ou os que querem que 
a racionalidade econômica dirija as escolas, a democracia não é apenas uma 
teoria de interesse pessoal que dá às pessoas permissão para tentar realizar 
suas próprias metas a expensas dos outros; o bem comum é uma 
característica central da democracia. Por esse motivo, as comunidades de 
alunos das escolas democráticas são marcadas pela ênfase na cooperação 
e na colaboração, e não na competição. As pessoas vêem seus interesses 
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nos outros e são tomadas providências no sentido de encorajar os jovens a 
melhorarem a vida da comunidade ajudando os outros. (APPLE; BEANE, 
2001, p. 22-23). 

Colocando o ser humano e a superação de seus problemas no centro, e 

encorajando os educandos a melhorarem a vida da comunidade, o engajamento para 

construir e disseminar saberes de prevenção e enfrentamento em relação à VSI é um 

desdobramento dessa postura de participação, de convivência democrática e solidária 

promovida por uma escola que busque justiça curricular. Nesse sentido, o 

enfrentamento da VSI é congruente com a dimensão da convivência democrática e 

solidária da justiça curricular, porque visa a formação do sujeito histórico, para que 

este seja capaz de efetivar as mudanças necessárias para uma convivência com 

justiça social, livre de opressão, coisificação, abuso, violência. Distancia-se do modelo 

escolar que atende às exigências do mercado, do vestibular, das avaliações externas, 

calcado em um contexto capitalista neoliberal de dominação e exploração. Ao 

contrário disso, o papel da escola cidadã e democrática é criar condições para o bem 

viver (ANTUNES, 2008). Nesse sentido, Ponce (2018b) afirma: 

Uma escola tem que zelar por uma convivência democrática, por uma 
convivência não violenta. Hoje eu estou muito preocupada, e acho que todos 
os educadores [também estão] com o grau de competitividade que o currículo 
oficial imprime. Você tem que competir, entrar no ranking, ser melhor do que 
o outro. Se fala em protagonismo. Quer coisa mais grave? O protagonista é 
aquele que aparece em detrimento do outro. A gente quer o coletivo. A gente 
quer todo mundo junto. A gente não quer protagonista. (PONCE, 2018b, 
[18m42s]). 

Colocar o coletivo no centro do currículo escolar supõe a existência humana do 

ponto de vista da pluralidade, da interdependência entre os seres. Implica conceber o 

homem como “ser de relação”, nas palavras de Paulo Freire. Um ser “incompleto”, 

“inacabado”, “inconcluso” e histórico, que junto aos outros lê o mundo, se indigna e 

busca a mudança, a transformação, visando o bem comum. Para isso, uma escola 

democrática propicia aos educandos o desenvolvimento do seu senso de 

responsabilidade para com o todo, influencia os educandos para que percebam as 

consequências pessoais e sociais de todas as escolhas e ações humanas. Prepara 

as crianças e os jovens para assumirem responsabilidades e papeis (ESTÊVÃO, 

2001, p. 86). Isso envolve a escola em um projeto de nação, pois tornar o cidadão 

participante, crítico, responsável e comprometido com a mudança das práticas e das 

condições da sociedade que violam ou negam os direitos humanos (como os casos 

de VSI) é fundamental para um país democrático e justo (ANTUNES, 2008).  
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Se a escola justa deve ser útil à integração social dos alunos e formar sujeitos 

de uma sociedade democrática e solidária (DUBET, 2008), como educar pela 

democracia? O que ensinar? Ponce (2018b), falando sobre a dimensão do 

conhecimento da justiça curricular reflete: 

Qual conhecimento interessa? E a quem interessa? Quer dizer, interessa o 
conhecimento que vai fazer diferença para o aluno, para o professor, um 
conhecimento que construa a vida digna. Um conhecimento em todas as 
áreas, de matemática, de português, de filosofia, etc., que construa a vida 
digna. Esse é o conhecimento. Como é que eu trabalho esse conhecimento, 
construo a aprendizagem com esse conhecimento? Então tem a escolha do 
conhecimento, tem a forma como você trabalha isso, tem as condições. Essa 
dimensão do conhecimento é ampla. (PONCE, 2018b, [16m30s]). 

Ainda que seja ampla, é possível aproximar algumas questões dessa dimensão 

que inspiram esta pesquisa e que são congruentes com o que vem sendo construído 

no GEPEJUC. Parte-se do pressuposto de que o conhecimento escolar 

cuidadosamente conceituado deve estar em função dos sujeitos (e não o inverso) 

(PONCE, 2016a) e que o conhecimento é necessário para que os sujeitos se 

instrumentalizem para compreender o mundo e a si mesmos nele (PONCE; NERI, 

2015).  

A questão do que se ensina nas escolas precisa ser considerada como uma 

forma de distribuição de bens e de serviços de uma sociedade. Vai além do que se 

deve construir como conhecimento, além de como organizar e guardar o 

conhecimento de forma que as crianças tenham acesso a ele e do como fazer para 

que os alunos aprendam o que se deseja (APPLE, 2006). Trata-se de uma questão 

ideológica do que se considera legítimo. Refletir sobre isso é fundamental para que 

se possa analisar mais adiante as dificuldades de se contemplar temas como 

sexualidade e enfrentamento da VSI no currículo escolar. Apple (2006) afirma que: 

O estudo do conhecimento educacional é um estudo ideológico, a 
investigação do que determinados grupos sociais e classes, em 
determinadas instituições e em determinados momentos históricos, 
consideram como legítimo (seja este conhecimento do tipo lógico “que”, 
“como”, “para”). É mais do que isso, uma forma de investigação orientada 
criticamente, no sentido que escolhe concentrar-se em como esse 
conhecimento, de acordo com sua distribuição nas escolas, pode contribuir 
para um desenvolvimento cognitivo e vocacional que fortaleça ou reforce os 
arranjos institucionais existentes (e em geral problemáticos) na sociedade. 
Em termos claros, os conhecimentos aberto e oculto encontrados nos 
ambientes escolares, e os princípios de seleção, organização e avaliação 
desse conhecimento, são seleções governadas pelo valor e oriundas de um 
universo muito mais amplo de conhecimento possível e de princípios de 
seleção. Portanto, não devem ser aceitos como dados, mas devem ser 
problematizados – colocados entre parênteses, se quiserem – de maneira 
que as ideologias sociais e econômicas e os significados padronizados 
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institucionalmente que estão por detrás deles possam ser examinados com 
cuidado. O significado latente e a configuração que está por trás da 
aceitabilidade, por parte do senso comum, de determinada posição podem 
ser atributos mais importantes. Esses significados e relações institucionais 
ocultos quase nunca são revelados se formos orientados apenas pela ideia 
de melhoramento casual. Como Kallos observou, qualquer sistema 
educacional tem tanto “funções” manifestas quanto latentes. Estas precisam 
ser caracterizadas não só em termos educacionais (ou de aprendizagem), 
mas mais importante, em termos político-econômicos. Em poucas palavras, 
as discussões sobre a qualidade da vida educacional serão relativamente 
sem importância se “as funções específicas do sistema educacional não 
forem identificadas”. Se muito da literatura sobre o que as escolas ensinam 
estiver correto, as funções específicas poderão ser mais econômicas do que 
intelectuais. (APPLE, 2006, p. 84-85). 

De acordo com a reflexão de Apple (2006), o conhecimento considerado 

legítimo tem feito com que o desenvolvimento cognitivo e vocacional promovido pela 

escola torne os educandos muito mais voltados ao fortalecimento dos arranjos 

institucionais existentes, para a manutenção das coisas como estão, em vez da 

transformação. O autor destaca a seleção dos conhecimentos construídos na escola 

partindo de uma ampla gama de possibilidades de conhecimentos; por isso, as razões 

dessa seleção, os conhecimentos em pauta devem ser problematizados. Para ele, as 

razões pelas quais alguns conhecimentos são aceitos ou não devem ser examinadas 

em termos político-econômicos. Na análise de Apple (2006), a literatura tem 

demonstrado que o que se tem ensinado nas escolas tem mais raízes econômicas do 

que intelectuais.  

Como reverter esse cenário então? Somente a problematização dos interesses 

de se considerar ou não um conhecimento legítimo não é suficiente. O que se coloca 

no lugar desse conhecimento hegemonicamente legitimado em busca de justiça 

curricular? Nesse sentido, Torres Santomé (2011) propõe: 

Considerando-se o modo como esse conhecimento se relaciona ao 
crescimento dos mercados globais, as instituições educacionais fariam bem 
se ensinassem os alunos a analisar, entre outras coisas, o modo como 
modelos políticos, econômicos e sociais podem ser (ou vir a ser) mais justos; 
quais perversões e injustiças são geradas pelo modelo neoliberal capitalista; 
que modos dominantes de relacionamento existem entre conhecimento e 
poder; e como a racionalidade científica molda as identidades nas instituições 
educacionais, bem como nas vidas cotidianas das pessoas. Da mesma 
forma, as escolas deveriam ajudar os alunos a refletir sobre as influências 
negativas da sociedade, e sobre como as gerações mais jovens podem 
tornar-se esperançosas e confiantes em relação ao potencial dos seres 
humanos. Isso requer que se enfoque o modo como as pessoas 
repetidamente optam pela esperança e de alguma forma conseguem 
suplantar as adversidades. Também demanda o desenvolvimento de 
habilidades reflexivas e analíticas, e uma dedicação à luta pela justiça e pela 
democracia. (TORRES SANTOMÉ, 2011, p. 82-83). 
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Ao propor o desenvolvimento de habilidades reflexivas e analíticas sobre o 

modo como modelos políticos, econômicos e sociais poderiam ser mais justos, sobre 

como as gerações mais jovens podem se tornar esperançosas e confiantes em 

relação ao potencial do ser humano, Torres Santomé (2011) indica uma postura 

político-pedagógica comprometida com a justiça social. Essa postura desdobra-se em 

importantes desafios para os que trabalham com educação: a constituição de sujeitos 

éticos, livres, dotados de palavra, racionais, sensíveis, com direito a ter direitos 

(SCHILLING, 2014). Tudo isso em uma tentativa de imaginar efeitos de justiça, 

escolas mais justas, perpassando o currículo, os saberes, o conhecimento. Schilling 

(2014) sistematizou o que os participantes da sua pesquisa consideraram que o 

currículo deve contemplar como conhecimento que proporcione uma aproximação 

com escolas mais justas, destacando: 

[...] currículo com parte diversificada / desvinculada da ideia de vestibular / 
que ofereça todas as possibilidades / fim das matérias “desvalorizadas” / com 
conexão com a realidade / um sonho coletivo (produtivo) / um projeto comum 
/ que prepara para a vida pública / trabalha com o espírito crítico /  que a 
diversidade sirva para a qualidade / que garante igualdade de direitos e 
oportunidades / cobra responsabilidades individuais e coletivas / com 
possibilidade de liberdade / sem repressão, humilhação / segue os preceitos 
constitucionais / não reproduz as desigualdades sociais. (SCHILLING, 2014, 
p. 28-29). 

 Há muitas interfaces entre o que foi sistematizado por Schilling (2014) e o que 

se propõe nas reflexões do GEPEJUC e nesta pesquisa. Inicialmente, é possível 

destacar que um currículo com conexão com a realidade não se priva de escuta das 

demandas de conhecimentos dos educandos. Percebe a urgência de se colocar em 

pauta assuntos que emergem cotidianamente na escola, como desenvolvimento 

saudável da sexualidade, prevenção, autodefesa e o que fazer em casos de violência 

sexual (como denunciar, como cuidar da vítima, como proceder com a família, etc.). 

Assim, a produção coletiva volta-se à construção de conhecimentos que visem um 

projeto comum de desenvolvimento de uma infância digna. Simultaneamente prepara 

a criança e o adolescente para a vida pública, promovendo uma análise do contexto 

social que gera a violência sexual e provocando o engajamento no enfrentamento ao 

cobrar responsabilidades individuais e coletivas dos educandos. Essa cobrança dá-

se na responsabilização individual e coletiva de construção e disseminação de 

saberes na escola e fora dela, que forma seres humanos que se preocupam com as 

suas condições de vida e do coletivo, fortalecendo-os como seres ativos e 

participantes nas questões do local em que estão presentes (escola, bairro, 
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município...). Nas palavras de Schilling (2014): 

Uma escola justa seria, então, aquela que se propõe a educar seres 
pensantes, autônomos e críticos, que saibam comparar informações, 
analisem os fatos e também sejam ativos e participantes nas questões do 
bairro e do município e/ou instituições em que estão presentes. A escola, 
assim como as organizações da sociedade civil, pode discutir o 
funcionamento de certos (ou todos) órgãos governamentais – e mesmo os 
não governamentais -, como o Sistema de Justiça, e formar alguns 
movimentos para a sua compreensão prática. Seria uma escola do mundo, 
não mais solitária.  (SCHILLING, 2014, p. 118). 

A busca de um currículo justo implica, portanto, um trabalho constante de 

formação do espírito crítico, educa seres pensantes e autônomos que saibam 

comparar informações (dados quantitativos e qualitativos sobre a violência sexual 

contra a criança e o adolescente, por exemplo), que as analisem (por que o contexto 

social e a nossa cultura ainda geram atrocidades como a violência sexual contra a 

criança e o adolescente?) e sejam ativos e participantes no enfrentamento da violência 

sexual intrafamiliar (produzindo e divulgando material que contribua na promoção de 

uma infância digna, que identifique possibilidades de autoproteção, que atue na 

prevenção do fenômeno e que ensine como proceder para denunciar e cuidar da 

criança e do adolescente quando a violência já aconteceu). Dessa maneira, currículo 

e mundo entrelaçam-se. 

Esse entrelaçamento foi nacionalmente reconhecido em 2012 quando o MEC 

publicou os elementos conceituais e metodológicos para a definição dos direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento do ciclo de alfabetização (BRASIL, 2012b). O 

documento afirma que as experiências cognitivas estejam articuladas às dimensões 

social, afetiva, atitudinal, de modo a assegurar que as histórias de vida e seus 

percursos formativos particulares sejam respeitados.  

Para que o currículo, entrelaçado com o mundo e com as histórias de vida dos 

educandos, promova dignidade humana e justiça social, é preciso banir ações que se 

voltem à competição escolar ou que obedeçam acriticamente os ditames da economia 

global em busca de resultados em avaliações externas, vestibulares ou qualquer outra 

demanda imediatista que se distancie de um projeto de formação que coloque o ser 

humano no centro. Sobre isso, Ponce e Neri (2017) afirmam que:  

“Contaminada pelo ritmo da economia global e pela busca de resultados, a 
escola está às voltas com um cotidiano imediatista” (PONCE, 2016, p. 1143), 
não reflexivo e voltado para interesses “formativos” de curta duração, que não 
incluem abertura do currículo para questões humanas cruciais vivenciadas 
pela comunidade. Com isso, coloca em risco o direito de crianças e 
adolescentes a terem acesso a conhecimentos significativos às suas vidas. 
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(PONCE; NERI, 2017, p. 1211). 

Quando se busca um currículo justo, é fundamental que haja abertura para 

questões vivenciadas pela comunidade e que, a partir disso, se construa 

coletivamente conhecimentos significativos para a vida dos educandos e do meio em 

que estão inseridos. As atividades pedagógicas voltam-se, então, à construção de um 

bem comum por meio de vivências de cooperação, de solidariedade, de organização 

coletiva.  

[...] que a escola se constitua como um espaço educativo no qual cada um 
pode dar o que tem de melhor fora da competição escolar, e que a escola 
defina os bens cívicos e morais sobre os quais os alunos e os estudantes 
devem realizar a experiência e a aprendizagem: solidariedade, capacidade 
de expressão, de organização coletiva, possibilidade de se mobilizar e se 
projetar [...]. (DUBET, 2008, p. 107). 

Voltando o currículo e a produção de conhecimento para esse tipo de vivência 

contra-hegemônica busca-se enfatizar o bem comum, independentemente de lógicas 

seletivas (DUBET, 2008). Busca-se também garantir a autonomia pessoal (por 

exemplo ao saber se autodefender e o que fazer em caso de violência sexual 

intrafamiliar) e a integração social (ao mobilizar mais pessoas para se engajarem na 

promoção dos direitos da criança ao pleno desenvolvimento, incluindo-se aqui a 

sexualidade de forma sadia).  

Quando se fala em banir ações voltadas à competição escolar e voltar o 

currículo à produção do bem comum, independentemente de lógicas seletivas, 

propõe-se um novo modo de conceber e praticar currículo. Esse modo, apesar de ser 

essencialmente diverso das propostas hegemônicas, não priva os educandos do 

acesso ao conhecimento historicamente acumulado, dos direitos de aprendizagem, 

de instruções relevantes ou do desenvolvimento de habilidades muitas vezes 

requeridas pelos guardiões do acesso econômico (APPLE; BEANE, 2001). Em uma 

escola democrática, que busca a justiça curricular, a tarefa dos educadores é 

reconstruir o conhecimento dominante e utilizá-lo para ajudar, e não para atrapalhar 

os menos privilegiados da sociedade (APPLE; BEANE, 2001) ou os que estão em um 

momento de sofrimento.  

O direito ao saber sistemático, para Cury (2002), é parte da herança cultural 

que torna o cidadão capaz de se apossar de padrões cognitivos e formativos que o 

possibilita participar dos rumos e da transformação da sociedade, permitindo também 

alargar esse conhecimento e adquirir novos. Alargar, construir novos conhecimentos 
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é tomado por Paulo Freire (1984) como o ímpeto de criar que nasce da inconclusão 

do homem. Tudo o que temos como cultura são modos de expressão dos sujeitos 

resultantes da apropriação e da construção de conhecimento. Assim, o conhecimento 

só existe “aderido” às pessoas (BOUFLEUER, 2010), significado por sujeitos 

cognoscentes e reconhecidos como saber. Conhecer em Freire implica resgatar a 

concepção segundo a qual homem e mundo estão em constante integração: a 

realidade social é uma construção humana e, por isso, pode ser modificada. Assim, 

educadores e educandos estão diante de um mundo a ser conhecido e reinventado. 

A tomada de consciência sobre as opressões e o trabalho de transformação destas 

são um único processo. Conhecer, portanto, é tarefa coletiva de homens sujeitos em 

busca de ser mais (FREIRE, 1977), realizado em comunhão entre seres humanos que 

buscam construir o bem comum.  

As dimensões aqui destacadas não se findam neste estudo. A apresentação 

de algumas inspirações para compreensão da justiça curricular tem a intenção de 

contribuir para que os sujeitos da escola se reconheçam como autores da história que 

constroem, fazendo escolhas refletidas para compor cada episódio. Ainda que o gran 

finale possa parecer distante, utópico, que ele seja realizado em um processo histórico 

que tente dar corpo ao sonho e construir passo a passo os mil passos que o caminho 

exige (BOFF, 1999).   

Em uma breve síntese deste capítulo que reflete sobre o currículo e a justiça 

social, é possível reconhecer as disputas aqui apresentadas, bem como 

possibilidades de resistência por uma infância digna, livre de violência. Como 

disputas, foram evidenciados os embates entre interesses econômicos do capital para 

manter a educação como mercadoria e os interesses que buscam a construção de 

uma educação transformadora, emancipatória; a concorrência entre controle e 

cobrança docente em detrimento da autoria e da criatividade docentes dos que tentam 

construir um currículo aberto às vivências postas na dinâmica social (como a VSI, por 

exemplo); a rivalidade entre a regulação do capital pelo Estado-nação que visa o 

Estado de bem-estar social ou pelo FMI, BM, OCDE com circulação transnacional de 

capitais e incentivo às privatizações; a governação da educação nacional com 

financiamento estatal ou a privatização; o dinheiro público sendo destinado 

exclusivamente ao bem público, na educação pública, versus abertura para uso de 

dinheiro público voltado à iniciativa privada por meio de parcerias, convênios e 

prestação de serviços; a educação vista como um bem público versus uma concepção 
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de educação como bem de consumo; responsabilização e meritocracia ou análise 

coletiva da qualidade do ensino por meio de avaliações institucionais formativas da 

qualidade socialmente referenciada oferecida; concorrência entre a gestão 

democrática da educação nacional por meio do monitoramento da sociedade civil à 

frente do fórum nacional de educação ou governo golpista à frente desse espaço, 

retirando a representação de entidades reconhecidas no regimento; disputa entre foco 

do ensino no desenvolvimento de habilidades e competências ou conhecimentos e 

valores indispensáveis à formação emancipadora de educandos; a desconsideração 

da realidade do educando por meio da padronização dos currículos ou educação de 

acordo com a demanda do contexto do educando, elencando temas geradores; 

conservadorismo que impede o debate sobre sexualidade e gênero na escola ou 

prevenção de VSI que depende de diálogo e de uma educação sexual emancipatória 

para que a criança não seja presa fácil para o abuso sexual.  

Como formas de resistência, por uma infância digna, livre de violência, foram 

destacadas a reflexão sobre justiça, a relação da justiça com a educação e a busca 

pela justiça curricular por meio da prática que envolve o conhecimento que 

instrumentaliza os educandos para compreenderem o mundo e a si mesmos como 

sujeitos históricos atuantes nesse mundo; o cuidado como responsabilidade consigo 

e com o coletivo para que todos tenham condições de relacionar-se no mundo e, 

assim, desenvolverem-se; e a convivência democrática e solidária que constrói uma 

eficiência coletiva, o bem comum. Também foram afirmados como resistência o 

reconhecimento da função social da escola com base em uma qualidade socialmente 

referenciada; o fortalecimento de uma educação libertadora, transformadora, 

emancipatória que humaniza e educa para que os sujeitos transformem realidades 

opressoras; a luta pela manutenção da autonomia e da criatividade docentes; o 

estímulo a relações interpessoais baseadas na coletividade e na empatia pelo 

sofrimento do outro; a organização do tempo e do espaço da escola que qualifique o 

sujeito para a vida; o posicionamento contrário à padronização do currículo por meio 

de argumentação ancorada em pesquisas científicas conforme instituições nacionais 

de pesquisa  da área; o monitoramento de políticas públicas e espaços de gestão 

democrática com o reconhecimento da organização e da participação da sociedade 

civil em espaços como o Fórum Nacional de Educação.  

Com base nessas denúncias e anúncios, apresenta-se a seguir o detalhamento 

sobre a violência sexual intrafamiliar na sua relação com a escola.   
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2 VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR (VSI) E A ESCOLA 

O desafio assumido por esta pesquisa, de construir conhecimentos sobre o 

problema da violência doméstica contra a criança e o adolescente (VDCA) e da 

violência sexual intrafamiliar (VSI), em suas implicações para o currículo escolar de 

modo a aprimorar o atendimento de crianças e de adolescentes em situações de 

aprendizagem na RMESP, traz consigo a necessidade de esclarecimentos sobre 

conceitos e contextos que envolvem essa problemática. Tais esclarecimentos podem 

contribuir na sensibilização para que a escola se engaje no enfrentamento do 

problema e busque construir um currículo justo, que possibilite que ela cumpra sua 

função social.  

 Este capítulo apresenta a VSI como um problema que geralmente apresenta 

coocorrência com outros tipos de VDCA e contextualiza-a em um macrossistema com 

uma abordagem interdisciplinar, trazendo questões que foram colocadas em reflexão 

com os participantes nas duas etapas da pesquisa de campo29  e aprofunda a reflexão 

a partir das demandas que emergiram nas formações, para melhor compreensão do 

problema.  

2.1 Delimitação dos conceitos de violência, violência doméstica contra a 

criança e o adolescente (VDCA), violência sexual intrafamiliar e a origem do 

problema de pesquisa 

Para aproximar o problema da pesquisa, circunscreve-se inicialmente o tema 

da violência, violência doméstica contra a criança e o adolescente (VDCA) e violência 

sexual intrafamiliar (VSI) em seus meandros, permeados pela teoria que fundamenta 

a pesquisa, possibilitando correlacioná-la com o currículo escolar. Utiliza-se de uma 

argumentação com fundamentação factual e conceitual para circunscrever o 

problema. Para tanto, destacam-se a seguir alguns apontamentos sobre os conceitos 

de violência, violência doméstica e violência sexual intrafamiliar que delineiam toda a 

concepção da tese. 

O tema da violência tem sido pesquisado em diversos campos de estudos e 

                                                        
29  Participaram da pesquisa professores, coordenadores pedagógicos, gestores, supervisores de 
ensino, equipes dos NAAPAs das regionais e convidados da rede de proteção social, o que estará 
melhor descrito no Capítulo 3.  
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disciplinas, com diferentes focos analíticos, concepções e definições. No campo da saúde 

pública, Minayo (1994) destaca a violência como um fenômeno biopsicossocial que pode 

assumir formas peculiares em contextos sociais específicos. Ristum (2004) observa o 

grande espectro de definições, denotando a polissemia e a dificuldade de consenso para 

delimitar o conceito de violência. Waiselfisz e Maciel (2003) ressaltam que a dificuldade 

de conceituação se deve ao fato de que os significados do termo violência são 

socialmente construídos, modificando-se de acordo com o momento histórico e com o 

contexto social. Os autores ressaltam que a palavra violência pode se referir a situações 

diversificadas, com manifestações e entendimentos diferentes, como exemplos: violência 

doméstica, violência juvenil, violência contra a criança e violência simbólica.  

O presente estudo adota como referencial a teoria crítica que concebe os seres 

humanos como produtores de todas as suas formas históricas de vida. Segundo 

Horkheimer (1975), as situações efetivas nas quais a ciência se baseia não são uma 

coisa dada cujo único problema estaria na mera constatação e previsão segundo as 

leis de probabilidade, mas, sim, o contrário, parte do pressuposto de que o que é dado 

não depende apenas da natureza, mas também do poder humano sobre ela. Para o 

filósofo, a formulação de questões e o sentido da resposta dão provas da atividade 

humana e do grau de seu poder (HORKHEIMER, 1975).  

Nessa linha de pensamento, tomando o ser humano como produtor das formas 

históricas de vida e ciente da dificuldade de definição única sobre violência, o conceito 

adotado neste trabalho é inspirado na acepção de Chaui (1985). A filósofa concebe a 

violência sob dois ângulos: como uma relação assimétrica com fins de dominação, 

exploração e opressão e como uma ação que trata um ser humano como coisa. Nesse 

sentido, ao refletir sobre a violência, salienta-se, neste trabalho, o ser humano como 

produtor e, concomitantemente, como potencial rompedor dos ciclos de violência. A 

humanidade que construiu uma cultura de dominação de adultos sobre crianças e 

adolescentes, de exploração e de opressão, pode romper com esse ciclo e engendrar 

relações horizontais, de respeito à dignidade humana das crianças e dos 

adolescentes, respeitando suas peculiaridades e o seu direito à segurança, ao afeto 

e aos cuidados nas relações familiares, bem como ao desenvolvimento saudável de 

sua sexualidade.  

Alicerçada nas contribuições de Chaui (1999), compreende-se que a cultura 

baseada na ética é a que se opõe à cultura da violência:  
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Violência é um ato de brutalidade, sevícia e abuso físico ou psíquico contra 
alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela opressão 
e intimidação, pelo medo e pelo terror. A violência se opõe à ética porque trata 
seres racionais e sensíveis, dotados de linguagem e de liberdade, como se 
fossem coisas, isto é, irracionais, insensíveis, mudos, inertes ou passivos. 
(CHAUI, 1999, p. 5). 

A partir dessa coisificação é que são elaborados os conceitos de violência 

doméstica e violência intrafamiliar. A seguir, serão explicitadas as especificidades 

desses conceitos.  

Violência doméstica e violência intrafamiliar são utilizados na literatura para 

nomear a violência que acontece no espaço doméstico e familiar. Conforme apontado 

por Araújo (2002), há uma aparente sobreposição dos termos, mas a diferenciação se 

dá quando os empregamos da seguinte forma: 

a) violência intrafamiliar para designar a violência que acontece na família, 

envolvendo parentes que vivem ou não sob o mesmo teto (embora a 

ocorrência seja maior entre parentes que convivem no mesmo domicílio 

cotidianamente); 

b) violência doméstica envolve todas as pessoas que convivem no espaço 

doméstico, vinculadas ou não por laços de parentesco, portanto extrapola à 

família.  

O conceito de violência doméstica contra a criança e o adolescente (VDCA) 

apresenta especificidades destacadas na dissertação de Mestrado de Neri (2013) e 

está ancorado em Guerra (1998, p. 32-33), ao afirmar que ela representa 

[…] todo ato de omissão, praticado por pais, parentes ou responsáveis, contra 
crianças e/ou adolescentes que – sendo capaz de causar dano físico, sexual 
e/ou psicológico à vítima – implica, de um lado, uma transgressão do 
poder/dever de proteção do adulto e, de outro, uma coisificação da infância, 
isto é, uma negação do direito que crianças e adolescentes têm de ser 
tratados como sujeitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. 
(GUERRA, 1998, p. 32-33). 

Ainda que esse trabalho enfoque a violência sexual, a interface e a ocorrência 

concomitante de diferentes tipos de VDCA demandam conceituá-las individualmente 

antes de abordar e aprofundar a reflexão sobre violência sexual. Conhecer a definição 

de cada tipo é importante para que sejam reconhecidos os diferentes sinais de que a 

criança e o adolescente estão sendo vítimas e se possa encaminhar o caso reunindo 

um conjunto de indícios para que a rede de proteção atue rompendo esse ciclo. A 

violência doméstica também é classificada em tipos devido às variações de suas 

consequências. A intenção em destacar aspectos diferentes aqui visa esmiuçar o 
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problema para compreendê-lo com mais profundidade. Como as modalidades de 

violência não ocorrem de maneira estanque, esta tese embasa-se nas definições de 

Azevedo e Guerra (2012): 

 
• Violência física: corresponde ao emprego de força física no processo 
disciplinador de uma criança. Toda ação que causa dor física na criança: 
desde um simples tapa até o espancamento fatal representam um só 
continuum de violência.  
• Violência sexual: Todo ato ou jogo sexual, relação hetero ou homossexual 
entre um ou mais adultos (com relação de consanguinidade, afinidade e/ou 
responsabilidade quanto à vítima) e uma criança ou adolescente, tendo por 
finalidade estimular sexualmente esta criança/adolescente ou utilizá-los para 
obter uma estimulação sexual sobre sua pessoa ou a de outra pessoa. 
• Violência psicológica: Também designada como “tortura psicológica”, ocorre 
quando os pais ou responsáveis constantemente depreciam as crianças e ou 
adolescentes, causando-lhes grande sofrimento mental. Ameaças de 
abandono também podem tornar uma criança medrosa e ansiosa, podendo 
representar formas de sofrimento psicológico. 
• Violência negligencial: Configura-se quando os pais ou responsáveis falham 
em termos de prover as necessidades físicas, de saúde, educacionais, 
higiênicas de seus filhos e/ou de supervisionar suas atividades, de modo a 
prevenir riscos e quando tal falha não é o resultado das condições de vida 
além do seu controle. A negligência pode assumir várias formas: 
– Física: não há roupas adequadas para uso, não recebe alimentação 
suficiente. 
– Supervisão: a criança é deixada sozinha, sujeita a riscos. 
– Higiênica: quando a criança vivencia precárias condições de higiene. 
– Educacional: os pais não providenciam o substrato necessário para a 
frequência à escola. 
– Médica: (incluindo a dentária) as necessidades de saúde de uma criança 
não estão sendo preenchidas. 
• Violência fatal: Atos e/ou omissões praticados por pais, parentes ou 
responsáveis em relação a crianças e/ou adolescentes que – sendo capazes 
de causar-lhes dano físico, sexual e/ou psicológico – podem ser considerados 
condicionantes (únicos ou não) de sua morte. 
• Violência testemunhal: De Violência Conjugal em nível do casal, geralmente 
considerada Violência Doméstica contra Mulher, embora existam casos em 
que o Homem é a vítima. [Também é] Violência Doméstica contra Criança e 
Adolescente (VDCA), na medida em que estes últimos testemunham a 
Violência sofrida em casa por adultos. (AZEVEDO; GUERRA, 2012, p. n.p.). 

 

Williams (2013) ressalta o entrelaçamento entre as violências físicas, sexuais 

ou negligência e a presença de sequelas psicológicas. A autora afirma que a violência 

não se limita a ações que levam aos danos físicos, mas alude a efeitos psicológicos 

negativos e a atrasos no desenvolvimento (WILLIAMS, 2013), o que remete às 

preocupações da escola.  

Este trabalho é acentuado na violência sexual a partir de perceptíveis 

dificuldades que a escola apresenta em lidar com o tema, seja pela invisibilidade no 

currículo escolar, na formação inicial e continuada de professores, no 

desconhecimento ou no reconhecimento equivocado dos sinais apresentados pelos 

educandos vítimas de violência, na ausência de construção coletiva de procedimentos 
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internos, de encaminhamentos com a rede de proteção socioassistencial como 

também articulação com a rede do território.  

O foco maior para a violência sexual intrafamiliar também se deve à 

constatação de que ela é um tabu. Isso gera a dificuldade de o currículo contemplar 

essa questão, e desdobra-se na aprendizagem (que fica prejudicada) dos educandos 

vítimas de violência sexual, bem como em outras consequências graves em relação 

ao seu pleno desenvolvimento, ocasionando prejuízos à saúde física e ao 

desenvolvimento emocional e social. A construção de um tabu, inserido na história da 

sexualidade, bem como as nuances que se desdobram em uma cultura de violência 

sexual, serão abordados a seguir.  

O tema da VSI instiga e motiva o aprofundamento da pesquisa, pois ele impacta 

diretamente a escola, visto que, na maioria dos casos, as vítimas apresentam 

dificuldades de aprendizagem, de relacionamento interpessoal com colegas, 

professores e funcionários, apatia e isolamento ou, ainda, agressividade, dentre 

tantos outros sinais, que podem ser caracterizados como indisciplina, agravando a 

situação da criança e do adolescente. O rótulo de indisciplinados acarreta em mais 

violência porque indiretamente são culpabilizados por sua situação. No caso da 

violência sexual intrafamiliar, o comportamento sexual incompatível com a faixa etária 

ou uma sexualidade aflorada demasiadamente, o apelo sexual exagerado e 

persistente, chamam atenção na maioria dos casos.  

Omitir-se ou ignorar a situação no interior da escola fere o direito da criança e 

do adolescente à educação e os “coisifica”, deixando de considerá-los na essência de 

sua sensibilidade e da necessidade de cuidado e proteção para se sentirem 

suficientemente seguros, e, assim, possam se desenvolver. Uma situação de VSI não 

é ignorada por acaso. Na dissertação de Mestrado de Neri (2013), a invisibilidade foi 

uma das principais categorias de análise. Ainda que a pesquisa trate de VDCA como 

um todo, e não especificamente de VSI, essa categoria é congruente quando se trata 

de fatores tais como: as relações sociais desconsideram a criança como sujeito de 

direitos (mesmo que isso esteja explícito na legislação); o sucateamento pelo qual a 

formação inicial de professores vem passando faz com que a temática não seja 

abordada nos cursos de Graduação e licenciaturas; há uma abordagem insuficiente na 

formação continuada em serviço (não é tema de HTPC e paradas pedagógicas); os 

números de denúncias são alarmantes e constituem apenas a ponta visível do iceberg 

(o que se confirmou na pesquisa quando participantes de todos os grupos focais 
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afirmavam inicialmente que não havia casos na sua UE; no entanto, no decorrer das 

sessões, diversos casos vinham à tona); professoras e gestoras afirmaram nunca terem 

suspeitado por não saberem reconhecer os sinais (algumas professoras alegaram que 

o “não saber como proceder” contribui para o “não ver”); também apontaram a 

dificuldade de suspeitar por não atuarem com o mesmo grupo de alunos diariamente. 

Os fatores mais recorrentes nos grupos focais foram a “falta de tempo” que resulta do 

excesso de conteúdo predeterminado pelas avaliações externas, não deixando brechas 

para o debate de assuntos importantes do cotidiano dos alunos. Por fim, o principal fator 

da invisibilidade do tema que surgiu nos grupos focais foi o julgamento das alterações 

de comportamento ou da queda no rendimento escolar do aluno como indisciplina. Em 

síntese, há um amplo contexto que gera a invisibilidade e envolve educadores e 

diretores em uma roda viva que precisa ser considerada para que não se culpabilize a 

professora por não saber/conseguir perceber/encaminhar a criança vítima e atuar no 

enfrentamento/prevenção.  

2.2 Sexualidade, tabu e violência sexual 

Antes de abordar a questão da violência sexual intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes, é preciso fazer considerações preliminares perpassando a 

compreensão de sexualidade.  

2.2.1 Sexo e sexualidade 

 Etimologicamente, a palavra “sexo” vem do latim seccare que significa dividir, 

partir, cortar. Essa origem marca a visão biológica da raça humana cindida em duas 

partes e carregada de uma conotação de corte, de incompletude. Essa visão do termo 

restringe os seres divididos em machos e fêmeas. Apesar disso, a maneira de ser 

homem, de ser mulher é expressa pela cultura. Homens e mulheres são produtos da 

realidade social e não decorrência direta da anatomia dos seus corpos. Sexo é 

biológico; gênero é construção social (SÃO PAULO, 2017, p. 17)   

Ao contrário da visão biológica e transcendendo as definições de sexo e de 

gênero, constrói-se o conceito de sexualidade humana. Há dificuldades em defini-la 

dada a sua abrangência e as contribuições de diversas áreas que concebem homens 

e mulheres como frutos de uma realidade social imersa em uma cultura, integrados 

em experiências afetivas, aprendizados socioculturais de convivência, crenças e 
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valores construídos ao longo da história. O conceito de sexualidade dialogado com a 

RMESP ao longo da pesquisa de campo se baseou em Meyer (2012): 

A sexualidade é uma energia, uma força vital, um impulso que pode encontrar 
várias formas de expressão. Está presente desde o nascimento e permanece 
em todas as experiências emocionais e construções afetivas do ser humano, 
até sua morte. A sexualidade se apresenta de diferentes formas, 
transformando-se ao longo dos anos. Não está conectada somente aos 
órgãos genitais nem tampouco à relação sexual, mas compreende uma série 
de processos psicológicos e físicos de sensações, sentimentos, trocas 
afetivas, necessidade de carinho e contato e necessidade de aceitação. 
Sabendo que a sexualidade não se manifesta apenas nas regiões genitais, 
mas funciona como um impulso para vários outros aprendizados e para o 
desenvolvimento integral da criança e do adolescente, cada etapa do 
desenvolvimento possui características próprias, comuns da idade e define a 
construção de aspectos psicológicos, físicos, emocionais, cognitivos. 
(MEYER, 2012, p. 3). 

É importante ressaltar, também, o conceito de saúde sexual presente na 

Declaração dos direitos sexuais (WAS30, 2014, p. 1), que destaca o bem-estar, a 

abordagem positiva e respeitosa para com a sexualidade e os relacionamentos sexuais, 

bem como a possibilidade de ter experiências prazerosas e seguras, livres de violência.  

 
Saúde sexual é um estado de bem estar [sic] físico, emocional, mental e 
social relacionado à sexualidade; não é meramente a ausência de doença, 
disfunção ou enfermidade.  
Requer uma abordagem positiva e respeitosa para com a sexualidade e 
relacionamentos sexuais, bem como a possibilidade de ter experiências 
sexuais prazerosas e seguras, livres de coerção, discriminação ou violência. 
(WAS, 2014, p. 1). 
 

Segundo Nunes (1987), não se pode falar de sexualidade e relacionamento 

sexual de forma desvinculada de temas sociais, históricos, culturais, antropológicos e 

psicológicos. Para o autor, aprofundar a compreensão, relativizar os padrões sociais 

da sexualidade, bem como os mecanismos de controle e de constituição do que é 

considerado “normal” ou “aceitável”, é possível por meio de um olhar para algumas 

características do tema ao longo da história. Por isso, serão abordados, a seguir, 

                                                        
30 WAS – World Association for Sexual Health. Desde 1978, a WAS tem sido a organização global 
proeminente que se preocupa com a saúde e os direitos sexuais. Representa milhares de sexólogos 
experientes e formados em diversas áreas. Com congressos bienais realizados em diferentes regiões 
do mundo, a WAS facilitou a saúde sexual por meio da educação, promoção da saúde e do trabalho 
em rede por mais de três décadas. Nos últimos anos, a WAS envolveu-se na defesa de mudanças nas 
políticas públicas para reconhecer a saúde e os direitos sexuais como ingredientes-chave na saúde 
geral e na justiça social. Promove a saúde sexual ao longo da vida humana em todo o mundo, 
desenvolvendo e apoiando sexologia e direitos sexuais para todos por meio de advocacy, networking 
e facilitação da troca de informações de ideias e experiências, ao mesmo tempo que avança 
cientificamente a pesquisa sobre sexualidade, a educação sexual e a sexologia clínica com uma 
abordagem transdisciplinar. O apoio financeiro de indivíduos, de fundações, de corporações e de 
governos sustenta esse trabalho em todo o mundo. 
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breves destaques sobre a sexualidade ocidental, na cultura brasileira, ao longo da 

história, com a intenção de iluminar as vivências que a sociedade construiu acerca do 

tema como um tabu e a coisificação do outro (principalmente da mulher), que são 

fatores comumente desencadeadores da violência sexual.  

2.2.2 Marcos históricos e marcas da coisificação do outro, da religião e do poder: 

destaques na história da sexualidade e da intimidade para a compreensão da cultura 

que desencadeia a violência sexual 

 A violência sexual é resultante de um conjunto de fatores culturais e 

psicológicos. Alguns fatores psicológicos (fora do campo de atuação da Educação) 

serão tangenciados mais adiante para auxiliar na compreensão do fenômeno. Busca-

se destacar aqui fatores culturais nos quais o currículo escolar tem a possibilidade de 

atuar para prevenir a coisificação do outro que permeia a violência sexual. Para isso, 

o texto a seguir ressalta alguns marcos na história, influências da visão religiosa e das 

relações de poder que formam o tabu que ainda permeia a sexualidade nesses anos 

iniciais do século XXI. Importante ressaltar que esse olhar histórico busca enfatizar 

aspectos que Foucault destaca em uma definição de sexualidade. Para ele, 

[...] a sexualidade é o nome dado a um dispositivo histórico [...] à grande rede 
de superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, 
a incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço dos 
controles, das resistências, encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas 
estratégias de saber e poder. (FOUCAULT, 1993, p.100).  

São esses os aspectos que serão destacados na abordagem histórica da 

sexualidade que se apresenta a seguir.  

Historicamente, pode-se observar, a princípio, uma compreensão mítica, 

semidivinizada, mágica, religiosa nas sociedades agrárias do Oriente Médio em 

relação ao sexo. Observa-se, nessas sociedades, o culto à fertilidade, a 

representação das “Deusas Mães”, a veneração das partes sexuais femininas, mais 

especificamente a vagina, representada por um triângulo. O desconhecimento da 

causalidade entre ato sexual e gravidez explicam, junto às relações econômicas 

agrárias (desenvolvidas pela mulher), o poder e a valorização da mulher nessas 

sociedades organizadas com base na matrilinearidade.      

A exaltação e a divinização do sexo feminino podem ser explicadas pela falta 
de relação adequada, na mente do homem primitivo, entre causa e efeito da 
fecundação, desconhecimento da paternidade e da relação entre ato sexual 
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e gravidez pela falta de adequada noção de tempo. Entre tantas explicações, 
afirma-se que este fato seja um dos princípios explicativos da 
matrilinearidade. Há contudo diversas maneiras de tratar o tema, 
matrilinearidade baseada no desconhecimento da paternidade, outra 
baseada no poder e nas relações econômicas. Este segundo aspecto envolve 
a divisão social do trabalho. Pode-se afirmar contudo que nesta etapa, sexo, 
religião e trabalho estão em íntima relação com o fenômeno da vida.  
(NUNES, 1987, p. 15).  

Esse caráter mítico foi se perdendo com a urbanização, período também em 

que se distinguiu o sexo da reprodução e da fecundidade, separando a noção de 

prazer e de reprodução. Isso influenciou o início da dupla condição da mulher: como 

reprodutora e mãe ou instruída nas artes do amor, com indícios do começo da 

prostituição feminina. Acentua-se a divisão social do trabalho e o homem passa a 

controlar a produção e a reprodução da vida. Com o surgimento do costume de se 

cercar e delimitar as terras conquistadas em combates e guerras, os homens 

passaram a exigir a fidelidade sexual das mulheres para não deixar tal conquista para 

alguém que não tivesse o seu sangue (ENGELS, 1984).  

Na Grécia, onde no período helenístico não havia a construção da ideia de sexo 

ou sexualidade, observava-se, entretanto, a ideia de aphrodisia – como um regime 

que conduz os prazeres, como uma arte erótica, cujos problemas não se relacionavam 

com o que era permitido ou proibido, mas, sim, com que força os sujeitos eram 

deixados levar pelos prazeres e desejos (ASSIS; OLIVEIRA, 2010). Observa-se o 

desenvolvimento amplo do conceito de eros, quando o homem passa a ter privilégios 

em relação à mulher, com a acentuação da divisão social do trabalho; passa a 

controlar a produção e a reprodução da vida; a separação dos homens, a educação 

exclusivista, a exaltação de valores masculinos, os exércitos e a organização dos 

negócios levaram a amplos estímulos do homossexualismo masculino (NUNES, 

1987). Com o desenvolvimento do conceito de eros, surgem as divindades do prazer, 

as técnicas e os estímulos sexuais.       

Uma terceira etapa histórica pode ser observada na chamada civilização cristã. 

Segundo Nunes (1987), com a desestruturação do mundo antigo e com a queda do 

Império Romano, a Igreja passa a ser a instituição organizadora do mundo bárbaro, 

com um novo imaginário social sendo construído no século V. Começam a predominar 

valores espirituais e morais, determinando um novo comportamento sexual no qual 

valoriza-se a dominação do corpo, o celibato, a castidade e a permissão da expressão 

sexual apenas com a finalidade de procriação. Na mentalidade cristã, o corpo é 

negado, o sexo está atrelado ao pecado, e o enquadramento dos sujeitos a essa 



113 
 
mentalidade se dá com a disseminação de imagens do inferno e do juízo final. Priore 

(2011) destaca que a Reforma Católica cobriu totalmente o corpo da mulher, acentuou 

o pudor e afastou-a de seu próprio corpo. Segundo a historiadora, os pregadores 

barrocos descreviam o sexo feminino como “a porta do inferno”, “entrada do Diabo”, 

pela qual “[...] os luxuriosos gulosos de seus mais ardentes libidinosos desejos 

descem ao inferno” (PRIORE, 2011, p. 22). A vagina só podia ser reconhecida como 

órgão de reprodução, como espaço sagrado dos “tesouros da natureza” relativos à 

maternidade. Não se falava de prazer feminino nesse período. No Brasil, terra em que 

negras e índias andavam seminuas, a nudez era explicada pela pobreza e pelas 

diferenças culturais. No entanto, independentemente da origem social ou étnica, a 

mulher era sempre vista como uma perdição para os homens. Apesar de todo o 

controle da Inquisição sobre as práticas sexuais, as transgressões ocorriam 

principalmente pelos homens que tinham as esposas e as amásias, instalando desde 

aí uma dupla moral na cultura brasileira.  

Com a passagem do mundo medieval para a o surgimento de uma sociedade 

capitalista, a antiga sociedade feudal passa a canalizar a energia sexual para o 

trabalho, dando continuidade à repressão da sexualidade. Os protestantes 

mantiveram a compreensão religiosa atrelando o sexo com finalidade exclusivamente 

procriativa. Segundo Nunes (1987), o auge desse modelo repressor de sexualidade 

se dá na era Vitoriana na qual o sexo foi silenciado. Priore (2011) também destaca 

que a medicina da época (século XIX) ajudou a reprimir o sexo. A historiadora afirma 

que a medicina pregava que o sexo exigia muito esforço e que o sêmen retirava do 

sangue masculino o que havia de mais puro, orientando pouca periodicidade de atos 

sexuais, que os atos fossem rápidos, apenas com a intenção de procriar e que o 

homem controlasse e evitasse a volúpia da mulher. A autora afirma que a ciência 

médica da época também se dedicava a lutar contra a homossexualidade, concebida 

nesse período como um desvio sexual. Apesar de todo o controle da medicina e da 

Igreja, eram comuns os desvios dessas orientações, principalmente por parte dos 

homens com a nascente literatura pornográfica, que era proibida para mulheres, e 

com a liberação de bordéis.  

Percebe-se que, no início do século XX, a vida urbana desencadeou outra 

relação com o corpo e com as vestimentas: a necessidade de corpos mais ágeis, 

velozes, que se locomovessem com desembaraço nas cidades e nas fábricas exigiu 

menos véus no ocidente, menos roupas e até outras orientações médicas, que 
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passaram a aconselhar a prática de exercícios físicos e esportes como hábitos 

saudáveis. A fotografia e o cinema norte-americano começam a apresentar um 

modelo de beleza feminina associado à magreza e um modelo de beleza masculina 

associado ao dos super-heróis. Apesar disso, as orientações religiosas de que o sexo 

é permitido apenas para procriação se mantêm, assim como as orientações da 

medicina, que continuavam “contendo excessos” masculinos e valorizando a 

virgindade feminina. A repressão do sexo e o seu reforço como procriação 

fortaleceram-se com o capitalismo, por meio do deslocamento da energia sexual para 

o trabalho e a negação do corpo (na lógica capitalista, sexo e sexualidade 

gradativamente passam a ser vistos como bens de consumo, conforme será detalhado 

nos próximos parágrafos).  

Era sabido pela sociedade da época que as orientações da medicina e da 

religião eram relativizadas na vivência do cotidiano e que abortos e doenças venéreas 

eram frequentes. Essa contradição entre a orientação e a prática cotidiana explica, 

segundo Priore (2011), o surgimento dos primeiros manuais de educação sexual na 

década de 1930. Esses manuais apresentavam grandes diferenças de acordo com o 

público: os manuais para homens abordavam informações sobre os “desvios” sexuais 

e doenças que poderiam causar, eram ricos em exemplos e ilustrações; já os manuais 

voltados para as “jovens casadoiras” tinham linguagem pouco clara, divulgavam 

valores como a vergonha, a função procriadora do sexo, a função da mulher no 

casamento e a dedicação da mulher para o marido. 

Nas últimas décadas do século XX, nota-se o surgimento de novos modelos e 

novos hábitos: a televisão e o cinema passam a construir um novo modelo de mulher 

liberada, que trabalha fora, que tem a alternativa da pílula anticoncepcional para eximi-

la da gravidez indesejada, que lê revistas femininas que abordam abertamente o sexo 

e o orgasmo feminino. Para Priore (2011), a reação masculina a essa liberação 

feminina foi ficando aparente por meio do aumento de manchetes na imprensa de 

crimes motivados por desconfiança de traição. Nunes (1987) destaca que, nesse 

período demarcado por uma sociedade de consumo, o sexo também se tornou 

consumível, com prazer mecanizado, com disseminação de padrões quantitativos, de 

uma multiplicidade de técnicas, artefatos, estímulos que foram aprofundando o 

sentimento de fracasso em relação à sexualidade.  

[...] o sistema controlador permite a manifestação compensadora e 
quantitativa da sexualidade, mas não a humanização e o sentimento de afeto, 
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que são qualitativos. É um prazer mecanizado, exercícios de dessublimação 
da repressão baseados no princípio do desempenho e do consumo (NUNES, 
1987, p. 43). 

Sobre essa mecanização e quantificação da sociedade do consumo em relação 

ao sexo e à sexualidade, Priore (2011) acrescenta que a rápida e profunda ruptura 

nos costumes tornou a felicidade, o amor e o prazer obrigatórios. Aponta para a busca 

incessante por privacidade e intimidade, contradizendo-se com os hábitos 

exibicionistas e narcisistas explícitos em revistas e na televisão (acrescento nas redes 

sociais), somados a nenhuma garantia de relacionamentos duradouros dado o caráter 

provisório, descartável, instantâneo, de fácil substituição das relações (relações 

líquidas, diria Bauman (2004)). A historiadora enfatiza a incoerência que marca o 

cotidiano desses tempos: posturas politicamente corretas em público, porém 

homofóbicas e preconceituosas na intimidade (acrescentar-se-ia violentas e abusivas 

na intimidade também); virtuosos e pecadores; permissivos e autoritários; liberais e 

conservadores.     

Sobre a repressão do assunto sexualidade, que o tornou um tabu, é importante 

destacar, além de aspectos históricos ressaltados por Nunes e da história da 

intimidade e da sexualidade baseados em Priore, o foco da analítica de poder 

foucaultiana e a hipótese repressiva de Freud para melhor compreender a construção 

da violência atrelada à sexualidade. 

Em Totem e Tabu, Freud (2016) adotou o termo tabu ressaltando seu duplo 

sentido: o de proibição de algo desejado, que possa ser “perigoso”, de acordo com os 

costumes de determinada cultura; e de sagrado. O autor destacou o caráter cultural, 

social dessa forma de repressão, citando as proibições destituídas de motivos, 

misteriosas em suas origens. Freud (2016) versa sobre a proibição do incesto nas 

sociedades totêmicas aproximando os tabus dos aborígenes australianos com as 

neuroses. O termo tabu, carregado de um significado como algo sagrado, cujo contato 

é proibido, de uma interdição cultural ou religiosa quanto a determinados 

comportamentos, impõe como um costume social, uma proibição como uma medida 

protetora. O termo tabu é utilizado significando assuntos que não são “tocados”, 

“contestados”. De acordo com os padrões morais construídos em cada sociedade, os 

tabus vão assumindo caráter de algo impuro, com forte peso de culpa naqueles que o 

questionam ou transgridam, em uma tentativa de manter padrões morais característicos 

dessa sociedade. O tabu do incesto, por exemplo, força os indivíduos a considerarem 

com quem podem ou não acasalar. Desdobra-se na consideração do potencial parceiro 
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do ato sexual como um indivíduo, não como “coisa” (típico de uma relação Eu-Isso), 

sendo, assim, fundamental para a construção de uma integração relacional que 

considera o outro como sujeito (em uma relação Eu-Tu).  

Mais tarde, no livro O Mal-Estar da Civilização, Freud (1930) apresenta a tese 

de que a cultura produz um mal-estar nos seres humanos, referindo-se ao antagonismo 

entre as pulsões e a civilização. Ele defende que, para que a sociedade possa se 

desenvolver, os seres humanos renunciam à satisfação pulsional (o que se reflete na 

vida sexual e na agressividade). Salienta a luta constante do homem contra suas 

satisfações em prol da comunidade. Apesar das importantes contribuições de suas 

obras, Freud não destaca e não evidencia a violência sexual contra a criança, o que 

Masson (1984) demonstra que teria condições de fazê-lo. Não o fez porque, conforme 

destacado por ele em demonstrações e conferências, referindo-se a Tardieu e 

Brouardel, precursores do estudo de violência sexual, “[...] a ciência preferia não fazer 

o caso” (MASSON, 1984, p. 51). A sociedade da época não acreditava em depoimentos 

de crianças sobre violências sexuais intrafamiliares, mesmo quando havia evidências 

de estupro em autópsias.  

Foucault (1988), ao analisar as relações de poder, também contribui para a 

reflexão do sexo e da sexualidade como tabu por meio do estudo da repressão do 

diálogo sobre sexo. O filósofo aprofunda a compreensão dos interesses para que o 

assunto ainda seja mantido como um tabu, ressaltando o estranhamento, a dificuldade 

para que se aborde o tema ao longo da história com uma linguagem direta.    

Dir-me-ão que, se há tanta gente, atualmente, a afirmar essa repressão, é 
porque ela é historicamente evidente. E que se falam com uma tal profusão 
e há tanto tempo, é porque essa repressão está profundamente firmada, 
possui raízes e razões sólidas, pesa sobre o sexo de maneira tão rigorosa, 
que uma única denúncia não seria capaz de liberar-nos; o trabalho só pode 
ser longo. E tanto mais longo, sem dúvida, quanto o que é próprio do poder 
– e, ainda mais, de um poder como esse que funciona em nossa sociedade 
– é ser repressivo e reprimir com particular atenção as energias inúteis, a 
intensidade dos prazeres e as condutas irregulares. É de se esperar, 
portanto, que os efeitos da liberação a respeito desse poder repressivo 
demorem a se manifestar; o fato de falar-se do sexo livremente e aceitá-lo 
em sua realidade é tão estranho à linguagem direta de toda uma história, hoje 
milenar, e além disso, é tão hostil aos mecanismos intrínsecos do poder, que 
isto não pode senão marcar passo por muito tempo antes de realizar a 
contento a sua tarefa. (FOUCAULT, 1988, p. 14). 

Para o filósofo, o simples fato de falar-se sobre sexo e de sua proibição coloca 

o locutor, até certo ponto, fora do alcance do poder, desordena a lei e antecipa a 

liberdade futura.  
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Existe, talvez, uma outra razão que torna para nós tão gratificante formular 
em termos de repressão as relações do sexo e do poder: é o que se poderia 
chamar o benefício do locutor. Se o sexo é reprimido, isto é, fadado à 
proibição, à inexistência e ao mutismo, o simples fato de falar dele e de sua 
repressão possui como que um ar de transgressão deliberada. Quem 
emprega essa linguagem coloca-se, até certo ponto, fora do alcance do 
poder; desordena a lei; antecipa, por menos que seja, a liberdade futura. Daí 
essa solenidade com que se fala, hoje em dia, do sexo. [...]. Alguma coisa da 
ordem da revolta, da liberdade prometida, da proximidade da época de uma 
nova lei, passa facilmente nesse discurso sobre a opressão do sexo. 
(FOUCAULT, 1988, p. 11). 

Portanto, a partir dessas considerações históricas, conceituais e nas teorias 

sobre a repressão do assunto sexualidade, já se pode aproximar das razões da 

dificuldade de se abordar o tema na formação de professores, bem como de 

contemplar o tema no currículo escolar. Como resposta ao tabu do sexo e da 

sexualidade, surge a necessidade de uma educação sexual e de uma educação 

emancipatória.  

Além da reflexão sobre sexo, sexualidade e tabu, ainda é preciso 

circunscrever o tema nas especificidades que ele carrega quando se trata de violência 

sexual. É sobre isso que será tratado a seguir.     

2.3 Conceitos, contexto e dinâmica da violência sexual intrafamiliar (VSI): o fato, 

o ofensor, as vítimas invisíveis e as vítimas mais invisíveis ainda  

O conceito de violência doméstica bem como o detalhamento dos tipos de 

VDCA, dentre elas a violência sexual, são a base para o detalhamento conceitual a 

seguir. A necessidade desse detalhamento maior deu-se no contexto da pesquisa de 

campo para elucidar as ações que prejudicam o desenvolvimento saudável da 

sexualidade da criança e do adolescente. Foi imprescindível abordar e detalhar os 

conceitos de diversos tipos de abuso sexual, sem contato físico e o abuso com contato 

físico, além de mais detalhamento sobre o contexto e a dinâmica da violência sexual 

intrafamiliar, e ressaltar a questão do ofensor, das especificidades das vítimas 

meninas, meninos e deficientes.     

2.3.1 Conceitos  

Os conceitos aqui apresentados visam evidenciar questões relacionadas ao 

fato do abuso sexual, ao ofensor e à vítima que são ignorados pela escola. Isso porque 

pesquisas já evidenciaram que há relações estreitas entre tal problema e condições 
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socioeconômicas, características psicológicas, experiências de socialização, padrões 

de relacionamento familiar, posição cultural, dentre outras (NERI, 2013, p. 32), que, 

muitas vezes, são desconhecidas pela escola. Isso ajuda a tornar o problema da VSI 

invisível quando se observa que casos são geralmente interpretados de forma 

equivocada, como indisciplina (NERI, 2013, p. 76), desinteresse ou qualquer outra 

forma de culpabilização do educando por não aprender. Esses problemas que se 

evidenciam no processo de escolarização podem ser muito mais abrangentes e 

abarcar a criança e o adolescente como vítimas duplamente (pelos problemas no 

processo de escolarização e pela violência que sofrem) e não como “culpados”.  

2.3.1.1 O fato do abuso sexual e a dinâmica da família em que ocorre 

A Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência 

(Abrapia) definiu: 

Abuso sexual é uma situação em que uma criança ou adolescente é usado 
para a gratificação sexual de um adulto ou mesmo de um adolescente mais 
velho, baseado numa relação de poder que pode incluir desde carícias, 
manipulação da genitália, mama ou ânus, exploração sexual, voyeurismo, 
pornografia e exibicionismo, até o ato sexual com ou sem penetração, com 
ou sem violência física. (ABRAPIA, 2002, p. 8). 

Destaca-se, nessa definição, que o termo escolhido para tratar do abuso de 

criança e de adolescente foi “uso”, ou seja, está implícito nele a coisificação já citada 

anteriormente. Trata-se da gratificação sexual de pessoas mais velhas, com forte 

característica de uso do poder, o que desmente afirmações do senso comum quando 

afirmam que a criança ou o adolescente “quiseram” se envolver em tal situação.  

O ofensor aproveita-se da sexualidade despertada na criança e no adolescente 

para acobertar, para garantir o consentimento por meio do sentimento de culpa da 

vítima, o que perpetua o pacto de silêncio. Importante notar que a definição trata de 

gratificação sexual de pessoas mais velhas e não exclusivamente de ato sexual. A 

gratificação sexual do ofensor pode dar-se com ou sem contato físico com a vítima; 

mas, ainda assim, ao envolver a criança e o adolescente em uma situação de abuso, o 

desenvolvimento saudável da sexualidade da vítima já está prejudicado. A gravidade 

das consequências do abuso geralmente tem relação com a idade da vítima na época 

do abuso, com a duração e frequência do abuso, o tipo de ato sexual, o uso de força e 

violência, o relacionamento da criança com o ofensor, a idade e o sexo do abusador e 

os efeitos da revelação (SANDERSON, 2005).  
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Adensando mais, a Abrapia conceituou, em 2002, o abuso sexual sem contato 

físico, detalhando algumas formas (cuja definição foi adaptada pela Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos e Ministério da Educação em 2004 na elaboração do 

Guia Escolar): assédio sexual, abuso sexual verbal, telefonemas obscenos, 

exibicionismo, voyeurismo e pornografia.           

 
1) Abuso sexual sem contato físico 
São práticas sexuais que não envolvem contato físico: 
O assédio sexual caracteriza-se por propostas de relações sexuais. Baseia-
se, na maioria das vezes, na posição de poder do agente sobre a vítima, que 
é chantageada e ameaçada pelo autor da agressão. 
O abuso sexual verbal pode ser definido por conversas abertas sobre 
atividades sexuais destinadas a despertar o interesse da criança ou do 
adolescente ou a chocá-los (Abrapia, 2002). 
Os telefonemas obscenos são também uma modalidade de abuso sexual 
verbal. A maioria deles é feita por adultos, especialmente do sexo masculino. 
Podem gerar muita ansiedade na criança, no adolescente e na família 
(Abrapia, 2002). 
O exibicionismo é o ato de mostrar os órgãos genitais ou se masturbar 
diante da criança ou do adolescente ou no campo de visão deles. A 
experiência, contudo, pode ser assustadora para algumas crianças e 
adolescentes (Abrapia, 2002). 
O voyeurismo é o ato de observar fixamente atos ou órgãos sexuais de 
outras pessoas, quando elas não desejam serem vistas e obter satisfação 
com essa prática. A experiência pode perturbar e assustar a criança e o 
adolescente (Abrapia, 2002). Nas relações sexuais entre adultos, o 
voyeurismo pode ser uma prática sexual consentida. 
A pornografia. Essa forma de abuso pode também ser enquadrada como 
exploração sexual comercial, uma vez que, na maioria dos casos, o objetivo 
da exposição da criança ou do adolescente é a obtenção de lucro financeiro. 
(SANTOS et al., 2004, p. 38, grifos dos autores). 
 

Ainda que nessas situações o abusador não chegue a penetração, a criança e 

o adolescente são prejudicados porque essas práticas modificam o curso natural do 

desenvolvimento saudável da sua sexualidade. A sexualidade infantil é um processo 

desenvolvido desde as primeiras experiências afetivas do bebê com a mãe ou seu 

cuidador/cuidadora e esta se manifesta de maneiras diferentes perante situações de 

descoberta, curiosidade e experimentação (MEYER, 2017). A partir daí, pode-se 

afirmar que a criança vai construindo afetividades em suas relações ao longo de toda 

sua existência, experimentando e descobrindo sensações corpóreas a todo momento, 

naturalmente. Qualquer intervenção de uma pessoa mais velha, com informações ou 

vivências sexuais que vão além dos conhecimentos que ela já construiu naturalmente, 

prejudicam o curso desse desenvolvimento, podem fazer com que ela pule etapas, 

que se assuste, que crie asco, que reproduza repetidamente a prática do adulto por 

não compreendê-la, sem ter o discernimento sobre intimidade, privacidade, ou tenha 

qualquer reação que possa prejudicar o desenvolvimento saudável de sua 
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sexualidade. Fere assim a saúde sexual, conforme destacado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS).     

De acordo com a definição de trabalho atual, a saúde sexual é: “[...] um estado 
de bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade; não 
é apenas a ausência de doença, disfunção ou enfermidade. A saúde sexual 
requer uma abordagem positiva e respeitosa da sexualidade e das relações 
sexuais, bem como a possibilidade de experiências sexuais prazerosas e 
seguras, sem coerção, discriminação e violência. Para que a saúde sexual seja 
alcançada e mantida, os direitos sexuais de todas as pessoas devem ser 
respeitados, protegidos e cumpridos”. (WHO31, 2018, n.p., tradução nossa). 
 

A OMS adota a definição de violência sexual como: 

Violência sexual – qualquer ato sexual, tentativas de obter um ato sexual, 
comentários ou insinuações sexuais não desejados, atos de tráfico ou 
dirigidos contra a sexualidade de uma pessoa usando coerção, por qualquer 
pessoa, independente de sua relação com a vítima, em qualquer contexto, 
porém não limitado à penetração da vulva ou ânus com o pênis, outra parte 
do corpo ou objeto – contudo, a definição de estupro pode variar em vários 
países (OMS, 2012, p.11). 

A Associação Mundial pela Saúde Sexual (World Association for Sexual Health 

– WAS) proclamou a Declaração dos Direitos Sexuais, pela primeira vez, em 1997. O 

documento com recomendações da Associação passou por revisões e reafirmações 

até 2014, quando a versão aprovada pelo Conselho Consultor declara que tais direitos 

são baseados em direitos humanos universais, reconhecidos em documentos 

domésticos e internacionais. A Associação reafirma que, para que a saúde sexual seja 

atingida e mantida, os direitos sexuais de todos devem ser respeitados, protegidos e 

efetivados, e é contundente em relação ao direito de estar isento de todas as formas 

de violência e coerção: 

5. O direito de estar isento de todas as formas de violência ou coerção. 
Todos deverão estar isentos de violência e coerção relacionadas à 
sexualidade, incluindo: Estupro, abuso ou, perseguição sexual, “bullying”, 
exploração sexual e escravidão, tráfico com propósito de exploração sexual, 
teste de virgindade ou violência cometida devido à prática sexual real ou 
presumida, orientação sexual, identidade e expressão de gênero ou qualquer 
característica física. (WAS, 2014, p. 2, grifos do autor). 

Ainda que seja mais evidente que o abuso com contato físico fira a saúde e o 

direito da criança e do adolescente, é importante ter seu conceito destacado.  

 
Abuso sexual com contato físico 
São atos físico-genitais que incluem carícias nos órgãos genitais, tentativas 
de relações sexuais, masturbação, sexo oral, penetração vaginal e anal. 
Podem ser tipificados em: atentado violento ao pudor, corrupção de menores, 
sedução e estupro. (SANTOS et al., 2004, p. 39, grifos do autor). 

                                                        
31 World Health Organization. 
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Um mito importante de ser refutado é de que o abuso sexual com contato físico 

é mais fácil de ser comprovado e que a escola precisa ajudar a colher provas materiais 

para a responsabilização do autor da violência. Não. Não é função da escola 

investigar. Além disso, os exames médico-legais nem sempre encontram evidências 

do crime sexual. A prova forense e a evidência médica estão disponíveis apenas em 

uma minoria dos casos (FURNISS, 2002). Em um estudo que avaliou a influência do 

exame médico-legal na responsabilização criminal de acusados de violência sexual 

contra adolescentes do sexo feminino em 137 processos judiciais (DREZETT et al., 

2011), o resultado obtido foi de que, em 107 casos (78,1%), o exame médico-legal 

não encontrou evidência material do crime sexual e, mesmo em casos com perícia 

negativa, ocorreram 68 condenações (63,5%), o que demonstra que a ausência de 

elementos comprobatórios materiais não impediu a responsabilização de parte 

expressiva dos acusados (DREZETT et al., 2011).  

Se a perícia médica, com base em formação e procedimentos/protocolos 

estabelecidos para isso, tem dificuldades dessa grandeza para colher provas 

materiais, e se a ausência de provas materiais não impede a responsabilização do 

autor, é totalmente fora de cogitação que a escola se dedique a colher provas. Um 

exame forense somente deve ser realizado por um médico bem treinado e após 

cuidadosa preparação da criança (FURNISS, 2002). À escola cabe cumprir o seu 

compromisso ético, moral e legal de notificar casos suspeitos ou confirmados (por 

meio da revelação pela vítima) de maus-tratos, abuso e exploração sexual e que seus 

educadores sejam incentivados a agir de forma solidária em relação às crianças que 

sofreram ou sofrem abuso, encaminhando o caso para que seja cuidada, em regime 

de prioridade absoluta pelos serviços da rede de proteção social (SANTOS et al., 

2004). À escola também cabe atuar no âmbito cultural da violência sexual 

problematizando questões de gênero, machismo, erotização precoce, pedofilização 

(FELIPE, 2006) no currículo.    

Para compreender os meandros da violência sexual intrafamiliar, é preciso ter 

um olhar histórico e biopsicossocial não só do indivíduo, mas da família como um todo, 

como se dão as interações interpessoais, como se constrói e se transmite a violência 

de geração para geração. Padrões abusivos de relacionamento interpessoal revelam 

construções histórico-culturais de determinada sociedade materializada nas relações 

familiares.  

 Ao longo do seu desenvolvimento, a criança depende de figuras afetivas 
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significativas que a levarão ao reconhecimento de si e do outro, buscando uma 

interação social cada vez maior com o contexto social à sua volta (FERRARI; VECINA, 

2002). É nesse contexto que a criança constrói as relações Eu-Tu e Eu-Isso, que têm 

um peso psicológico intenso para que aprenda a: respeitar o outro ou coisificar o outro; 

lidar com o outro concebendo-o como sujeito que interage, que tem desejos, mas que 

também impõe limites que precisam ser respeitados se a relação construída for 

simétrica; coisificar o outro em relações abusivas, nas quais o outro não passa de um 

objeto de satisfação de suas necessidades e de seus desejos.  

Há uma disfunção na interação entre os membros das famílias em que o abuso 

ocorre que evidenciam desigualdades de gênero e geração (SILVA, M. A. S., 2002). 

Famílias com relações assimétricas de poder aprisionam a criança em uma relação 

de submissão à vontade do outro e de renúncia dos próprios desejos que a tornam 

presas facilmente silenciáveis para a violência sexual. Assimetria do poder é, então, 

traduzida em maus-tratos físicos, abuso sexual, negligência e abandono. Ainda que a 

complexa organização das famílias, em suas relações afetivas e de poder, não 

permita nenhuma tipologia ou listagem exata de sinais de abuso, algumas 

características podem ser destacadas.   

Além da assimetria do poder, é característico de famílias em que o abuso 

ocorre uma falha de comunicação. Há uma dificuldade típica de comunicação verbal 

para a expressão de sentimentos e de pensamentos, utilizando-se, assim, de forma 

intensa, as ações. Percebe-se uma comunicação de forma indireta, utilizando-se de 

terceiros ou de formas não verbais de comunicação. Nota-se, também, um discurso 

superficial e repleto de padrões de comunicação carregados de mentiras, de segredos 

e de mensagens de duplo sentido. Também é comum um discurso sedutor com 

palavras carinhosas e elogios ditos de forma delicada e atenciosa, em um jogo de 

manipulação para obter consentimento e silêncio da vítima.  

A criança que busca o afeto, o cuidado emocional do adulto recebe uma 

resposta sexual. Furniss (2002, p. 50) detalha essa trama atrelando as consequências 

que, muitas vezes, são facilmente observáveis na escola.  

Quando uma criança vem em busca de cuidado emocional, ela recebe uma 
resposta sexual. Mais tarde, as crianças que sofreram abuso sexual, em sua 
confusão entre cuidado emocional e experiência sexual podem apresentar 
comportamento sexualizado, quando na verdade querem cuidado emocional. 
Num extremo, os meninos podem crescer e se tornar também pessoas que 
abusam sexualmente, e as meninas repetem a confusão emociossexual 
tornando-se promíscuas e prostitutas. No casamento, o conflito sexual é 
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ignorado e não manejado. É substituído pelo cuidado emocional, que possibilita 
ao casal livrar-se da questão do conflito sexual. A incapacidade dos pais de 
lidar com a confusão específica entre seus problemas sexuais e emocionais e 
a introdução de um tabu contra o reconhecimento dessas tensões e conflitos 
na família estabelece o cenário que pode manter o abuso sexual da criança por 
longo tempo na família uma vez que tenha começado. (FURNISS, 2002, p. 50).  

Essa resposta sexual à busca de cuidado emocional da criança, que gera as 

consequências destacadas por Furniss (2002), é, muitas vezes, a única forma de 

contato físico que ela tem em casa. Silva, M. A. S. (2002) afirma que, nessas 

situações, a criança busca carinho e proteção no adulto, mas recebe sensualidade e 

humilhação.  

As razões mais conhecidas para que o adulto construa relações abusivas com 

a criança são as falhas na construção de papéis, das funções dentro das famílias, o 

incesto e a pedofilia (conceito tratado mais adiante), além de questões culturais de 

gênero, de machismo, de relações de poder que subjugam a criança e o adolescente. 

Ainda há muito para se avançar, cientificamente, na compreensão do ofensor sexual 

e, socialmente, na identificação, na prevenção e no tratamento do abusador, mas 

alguns conceitos precisam ser destacados. 

2.3.1.2 O agressor sexual 

Os conceitos destacados a seguir se voltam para o agressor sexual. A intenção 

não é de traçar um perfil (o que pode ser equivocado e perigoso, pois não há exatidão 

de um perfil delimitado e, geralmente, os autores de crimes sexuais são pessoas 

“acima de qualquer suspeita”), mas contribuir para aguçar o olhar sobre a grande 

quantidade expressa na literatura de abusadores que já foram abusados. Se todos os 

comportamentos sexuais são aprendidos e adquiridos por meio da observação ou pela 

experiência direta (SANDERSON, 2005), é preciso atentar para a influência de valores 

e de crenças culturais e experiências de socialização.  

O sujeito que abusa tem influências culturais (machismo, erotização da 

infância, coisificação do outro e relações individualistas, em que prevalece a 

satisfação do desejo independentemente do outro ou do entorno), psicológicas 

(reprodução de traumas vividos e que não foram trabalhados/superados – abuso 

sexual, principalmente), ou doenças (pedofilia) 32 . O currículo escolar pode agir 

                                                        
32 A 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), publicado pela 

American Psychiatric Association (APA), define pedofilia como um transtorno psiquiátrico, uma 
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preventivamente no embate às influências culturais elencadas, pautando tais 

assuntos. O currículo escolar também pode atenuar o impacto das influências culturais 

se estiver ocupado em construir uma convivência escolar que vise relações éticas, 

que consideram o outro em processo de construção. Considerar o agressor em 

processo de construção implica não o rotular na escola como “um monstro”, mas 

perceber as necessidades e os desafios impostos por um tratamento realizado fora 

da escola, com o qual a escola pode contribuir (na reinserção desse sujeito no coletivo 

ressaltando as potencialidades que ele tem, bem como as contribuições que pode dar 

para o coletivo).  

Williams (2012) destaca fatores de risco para um adolescente abusar 

sexualmente de crianças33:     

 
Brian Oliver narra como se tornou um ofensor: era tímido, sem amigos e com 
poucas habilidades sociais na adolescência, com dificuldades na escola, 
vendo inicialmente nas crianças apenas uma fonte de apoio, que se 
transformou posteriormente em contatos erotizados. 
Com base em sua história de vida e com respaldo da literatura, Oliver 
identifica os fatores de risco para um adolescente abusar sexualmente de 
crianças: 
1) ter poucos amigos e passar muito tempo com crianças pequenas; 
2) relatar para as pessoas que sente atração sexual por crianças (em seu 

caso, Brian Oliver contou sobre isso a um professor e esse, 
possivelmente por desconforto, ignorou a fala); 

3) masturbação compulsiva envolvendo fantasias sexuais com crianças; 
4) ter conversas explícitas envolvendo a temática do sexo com crianças. 

(WILLIAMS, 2012, p. 68-69). 
 

Há quem se refira ao abusador utilizando o termo “perpetrador do abuso”, o 

que ressalta a dinâmica intergeracional do problema e o processo de vitimação. Pires 

Filho (2011) explica que: 

[...] não se pode afirmar que uma criança, na faixa de 8 anos de idade, é um 
agressor sexual: não é outra coisa, senão, uma reprodução do que ela 
vivenciou. Em segundo, é que o mais consistente na literatura, “é a 
associação da vitimação com algum grau de desajustamento sexual, 
incluindo a agressão sexual”. (PIRES FILHO, 2011, p. 82, grifos do autor). 

Esses destaques também visam contribuir para adensar a reflexão e a 

militância sobre a necessidade de políticas públicas preventivas e de tratamento/ 

                                                        
perversão sexual, caracterizada pela atração sexual intensa, recorrente e, por vezes, incontrolável por 
crianças pré-púberes.  
33 Williams (2012) destaca como base para a descrição desses riscos um artigo publicado na revista 

da Sociedade Internacional pela Prevenção do abuso e negligência infantil (ISPCAN – International 
Society for prevention of child abuse and neglet) de Brian Oliver, que é doutor em criminologia e 
pesquisador nos EUA, que foi preso por ofensas sexuais na juventude.   
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acompanhamento do agressor, que podem ser mais perenes para o enfrentamento 

do problema do que apenas a criminalização e a punição (que não se reverte em 

benefícios concretos nem para a vítima e nem para a sociedade como um todo). Além 

disso, podem sensibilizar o olhar da escola para o educando que cometeu abuso, 

evitando rótulos ou procedimentos persecutórios (que em nada contribuem para um 

modelo terapêutico de entendimento) e encaminhando, assim como a vítima, para a 

rede de proteção social tomar as medidas cabíveis no que se relaciona ao cuidado e 

à responsabilização adequada. Também podem ajudar a compreender a dinâmica e 

o contexto que favorecem para que, desde a infância, o ambiente cultural e o 

psicológico contribuam para formar alguém que chegue a cometer abuso. 

Furniss (2002) aborda a importância de mostrar empatia e compreensão em 

relação a pessoas que cometeram abuso sexual e de mudar a posição de vingança e 

de rejeição para um modelo terapêutico de entendimento, mantendo a clara noção de 

responsabilidade pelo abuso.        

 
A distinção entre os elementos interacionais e estruturais da 
responsabilidade, participação e culpa no abuso sexual da criança permite-
nos demonstrar empatia e tentar compreender porque pais, padrastos e 
outros tornam-se pessoas capazes de cometer abuso sexual. Neste 
processo, nós podemos aprender sobre eventos de vida traumáticos na 
história da pessoa que comete abuso físico e sexual grave em sua própria 
infância. Nós podemos compreender como o abuso aconteceu e como se 
pode evitar sua continuação.  
Mostrar empatia e compreensão em relação a pessoas que cometeram 
abuso sexual não tira nem um pouquinho de sua responsabilidade total pelo 
abuso que cometeram. A distinção legal e psicológica entre responsabilidade 
e participação torna mais fácil modificar a posição de vingança e rejeição em 
relação às pessoas que cometeram abuso para um modelo terapêutico de 
entendimento e empatia pela própria experiência de vida dessas pessoas, 
mantendo, ao mesmo tempo, uma clara noção de sua total responsabilidade 
pelo abuso. (FURNISS, 2002, p. 21). 
 

As falhas na responsabilização adequada e no tratamento de quem comete o 

abuso são fatores que atrapalham o rompimento do ciclo de violência sexual 

intrafamiliar, caracterizando o fenômeno como intergeracional. Silva, M. A. S.  (2002) 

destaca a VSI como um fenômeno construído (não natural) e transmitido às novas 

gerações. Conceição, I. K. (2014) estudou a prevalência da transmissão 

intergeracional do abuso sexual e constatou dados de aumento dessa transmissão 

em diferentes gerações de familiares. A pesquisadora destacou a importância de 

identificarem-se os tipos de apego e estilo parental de meninas abusadas para 

intervenções preventivas e psicoeducativas para minimizar o risco de transmissão 

intergeracional. Ferrari (2002) sintetiza a formação da estrutura da mente humana na 
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infância a partir da construção dos vínculos afetivos e emocionais e a reprodução nos 

grupos sociais do aprendizado emocional realizado na sua matriz de identidade (a 

partir do psicodrama). A autora questiona se o grupo social tem características 

formadoras ou não, saudáveis ou não.  

Nas famílias em que o abuso ocorre (que apresentam falhas na sua função de 

socialização primária e na transmissão de hábitos, costumes, ideias, valores, padrões 

de comportamento), a criança e o adolescente submetem-se ao agressor que utiliza 

violência e abuso contra eles, impõe-lhes isolamento, vigilância permanente, restringe 

a expressão de sentimentos, em um movimento que Ferrari (2002, p. 90) chama de 

“pedagogia da tortura”. Nas famílias com essas características, a estruturação mental, 

afetiva e emocional da criança vai se formando com falhas devido ao desempenho 

inadequado de papéis sociais. A experiência de violência sexual à qual a criança e o 

adolescente são submetidos faz com que se forme uma confusão mental: somos 

pais/filhos, avós/netos, primos/primas, tios/sobrinhos, padrasto/enteados ou parceiros 

sexuais?  

Essa confusão mental tem consequências drásticas no desenvolvimento do 

indivíduo como um todo. O incesto funciona psicologicamente na nossa cultura como 

um ordenador mental e emocional (afetivo-cognitivo) quando o filho vai se 

diferenciando simbolicamente do pai e organizando os papéis sociais na família 

(COHEN, 1993, p. 212). Importante destacar que famílias em que a violência sexual 

ocorre estão em todas as classes sociais.     

Juridicamente, o incesto não é criminalizado no Brasil, se praticado entre 

maiores de idade, mas está previsto no Código Penal como violência sexual, quando 

se dirige a crianças ou a adolescentes, e, no Código Civil, como proibição de 

casamento entre parentes de primeiro grau. A proibição social do incesto está 

presente em muitas culturas e sociedades, o que transformou o assunto em tabu.         

É comum o desconhecimento das características de famílias incestuosas e a 

falsa ideia de que a violência sexual ocorre com maior frequência em ambiente 

extrafamiliar, associada à pornografia virtual ou por um pedófilo. Ainda que se deva 

ter atenção com esse tipo de violência sexual extrafamiliar, a literatura alerta que a 

maior expressão de violência sexual contra a criança e o adolescente ocorre em casa, 

pelos membros mais próximos da família (pai, padrasto, irmão, avô, tio, com poucos 

registros de incesto entre mãe e filho ou avó-neto). Além disso, a pornografia sexual 

e a pedofilia ocorrem dentro e fora da família.  
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Williams (2012) define pedofilia como um transtorno que resulta 

frequentemente em crime, mas que pode não resultar. A autora aponta que a distinção 

entre crime e transtorno é fundamental e ressalta que a maioria das pessoas que já 

abusou sexualmente de crianças não apresenta o transtorno, sendo chamados na 

literatura de “ofensores situacionais”.  

 
Paralelamente, as pesquisas sugerem que a maioria das pessoas que já 
abusou sexualmente de crianças não apresenta o transtorno, o que significa 
dizer que as preferências eróticas de tais abusadores envolvem adultos com 
maturidade física, sendo o comportamento abusivo resultante de outras 
razões motivacionais, como a presença de estressores (álcool, drogas, 
privação sexual, por exemplo); problemas conjugais; outros problemas 
psiquiátricos; impulsividade ou conveniência (a criança estava por perto) e a 
possibilidade de ter sido abusado sexualmente no passado (sendo o último 
fator também considerado risco para a pessoa com pedofilia). Pela falta de 
uma palavra melhor, tais indivíduos são identificados na literatura por 
“ofensores situacionais”.  
Cabe mencionar, entretanto, algumas diferenças centrais entre os dois tipos 
de agressores: enquanto os ofensores situacionais praticam o primeiro delito 
na fase adulta, aqueles com pedofilia iniciam o transtorno na adolescência; 
os “situacionais” fazem um menor número de vítimas e suas vítimas são 
predominantemente do núcleo familiar (incesto). Em contrapartida, ofensores 
com pedofilia têm mais casos de reincidência (há estudos norte-americanos 
narrando até 150 vítimas em média por ofensor), procurando suas vítimas 
com mais frequência fora dos laços familiares. (WILLIAMS, 2012, p. 21).  
 

Além desse mito que crê que todo abusador de criança é um pedófilo, Williams 

(2012) desconstrói outros nove mitos em relação à pedofilia: 

• testes falométricos demonstram que não é verdadeira a afirmação de que 

homens gays têm mais interesse sexual por crianças do que heterossexuais; 

• mulheres também podem apresentar o transtorno da pedofilia bem como 

podem ser ofensoras sexuais situacionais; 

• apesar de não haver cura, há tratamento eficaz para o transtorno que combina 

ajuda medicamentosa e terapia cognitivo-comportamental; 

• não há perfil para o ofensor sexual, podendo haver abusadores de qualquer 

etnia, ocupação ou nível socioeconômico; 

• histórico de abuso sexual tem sido considerado risco para futuras agressões, 

mas não é determinante. Se houver intervenções protetivas de afastamento do 

agressor, psicoterapia e apoio familiar para lidar com a experiência traumática, a 

possibilidade de ofensas futuras por parte de quem já foi vítima se torna remota; 

• meninos também apresentam dificuldades decorrentes de abusos sexuais que 

não podem ser minimizados; 

• pessoas com pedofilia não são isoladas e desarticuladas. Há um ativismo 
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político aberto nos Estados Unidos34 e em alguns países europeus que fazem 

pressão política para baixar a idade consensual de o adulto fazer sexo com a 

criança, para legalizar a pornografia infantil e para que a pedofilia seja encarada 

por médicos e psicólogos como uma orientação sexual e não como uma parafilia. 

No Brasil, o ativismo é praticado nos bastidores, tentando influenciar leis que 

favoreçam pedofilia sem identificar os nomes dos proponentes pelas alterações; 

• o indivíduo com pedofilia raramente usa violência física, sendo mais usual a 

conduta de aliciar, seduzir e ganhar a confiança da criança com objetos que a 

atraem; 

• o abuso sexual mais frequente não deixa sequelas físicas. As alterações nos 

genitais de crianças são raras, mesmo em casos de comprovação de abuso por 

admissão da culpa pelo ofensor. 

As principais estratégias utilizadas pelos ofensores sexuais são o aliciamento 

e a sedução (da criança, da comunidade, passando a ideia de cidadão acima de 

qualquer suspeita e facilitando o amplo acesso a crianças) (WILLIAMS, 2012). Há 

grande frequência de escolha de crianças vulneráveis (tímidas, menores, com 

dificuldade de fazer amigos, com alguma deficiência, que é calada e não contará o 

que aconteceu), vindas de famílias isoladas, chefiadas por mulheres e com pouco 

apoio e rede social. As etapas recorrentes são: ganhar a confiança dos adultos e o 

apreço das crianças; dessensibilizar a criança para que o toque sexual, principalmente 

quando estiverem a sós (toques sutis vão se transformando em brincadeiras mais 

ousadas e erotizadas, não sendo comum o uso da violência física); fazer a criança se 

sentir culpada pelo ocorrido; ameaçar a criança para que não rompa o silêncio 

(WILLIAMS, 2012). 

Ainda há poucos estudos sobre ofensores sexuais. Há grandes preocupações 

em relação a adolescentes ofensores (que estudam na escola) ou para que não se 

tornem ofensores. Williams (2012), ao ressaltar sua base no artigo de Brian Oliver, 

destaca estratégias para reduzir o abuso sexual de crianças por adolescentes:  

 
1) Conversar com jovens, no início da puberdade, sobre os danos 

causados pelo abuso sexual (ele disse que, no seu caso, não fazia a 
menor ideia de que o abuso sexual fosse tão prejudicial à criança);  

2) Conversar com jovens sobre os perigos de se engajarem em fantasias 
sexuais envolvendo crianças; 

                                                        
34 A Associação norte-americana pela promoção do amor entre homens e meninos NAMBLA (North-
American Man/Boy Love Association) é relatada por Williams (2012) com ativismo mais intenso.   
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3) Intervir (oferecendo ajuda) assim que os jovens apresentarem os sinais 
de risco acima identificados). (WILLIAMS, 2012, p. 69). 
  

É imprescindível que tais estratégias estejam incorporadas no currículo escolar, 

já no Ensino Fundamental II. Também é preciso que a escola e a sociedade como um 

todo percebam que existem formas eficazes de tratamento, que evitam reincidências.  

2.3.1.3 Pornografia e exploração sexual infantil 

Para contribuir com o objetivo da pesquisa e ressaltar conhecimentos sobre o 

problema da violência sexual contra a criança e o adolescente, ainda é importante 

ressaltar os conceitos de pornografia infantil e de exploração sexual. A exploração 

sexual comercial infantil é definida como: 

 
• É a indução, coerção, ou utilização da criança ou adolescente no trabalho 
ilegal ou em outras atividades sexuais, para o benefício de outras pessoas, 
incluindo a prática de atividades sexuais ilegais, prostituição, práticas de 
pornografia ou o uso em materiais pornográficos, mediante pagamento ou 
para finalidades lucrativas ou comerciais, criando uma dependência e 
submissão ao poder econômico ou como alternativas de sobrevivência e 
dominância.  
Muitas crianças e adolescentes são vítimas do tráfico de drogas ou de armas, 
ou usados no turismo sexual ou levados ao exterior, para exploração sexual, 
também por redes de pedofilia ou de prostituição internacional. (WILLIAMS 
et al., 2010, p. 10).    
 

 A obtenção de fotos ou filmes de crianças, por mais despretensiosos que 

sejam, para fins sexuais, podem se caracterizar como violência por ferir a dignidade 

sexual de vulnerável (Lei Federal Nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, artigos 215, 218 

e 218-B), pois a vítima não tem maturidade para livre manifestação de consentimento, 

pode ser induzida e não tem discernimento sobre a prática do ato.  

 
“Violação sexual mediante fraude 
Art. 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, 
mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação 
de vontade da vítima: 
[...] 
[Corrupção de menores] 
Art. 218. Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a lascívia de 
outrem: 
[...] 
Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual [de 
criança ou adolescente ou de vulnerável] 
Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de 
exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por 
enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para 
a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone [...]. (BRASIL, 
2009a, p. 1-2, grifos do autor). 
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Vale ressaltar que a Lei prevê também a aplicação de multa se esses crimes 

forem praticados com o fim de obter vantagem econômica, o que caracteriza 

exploração sexual infantil conforme Lei No 9.975, de 23 de junho de 2000 (BRASIL, 

2000b), incorporada no artigo 244-A do ECA.   

A legislação nacional (Lei Federal Nº 11.829, de 25 de novembro de 2008) 

prevê uma punição maior quando há vínculos de parentesco consanguíneo ou 

relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade com quem produz, vende, 

expõe, distribui, publica, armazena ou adquire tal material que contenha cena de sexo 

explícito ou pornográfica, envolvendo criança e adolescente (BRASIL, 2008). Tais 

relações aumentam em 1/3 (um terço) a pena. Segundo a lei: 

 
Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por 
qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança 
ou adolescente:  
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.  
§ 1º

 
Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage, ou de 

qualquer modo intermedeia a participação de criança ou adolescente nas 
cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracena.  
§2º

 
Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o agente comete o crime:  

I – no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la;  
II – prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de 
hospitalidade; ou  
III – prevalecendo-se de relações de parentesco consanguíneo ou afim até o 
terceiro grau, ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da 
vítima ou de quem, a qualquer outro título, tenha autoridade sobre ela, ou 
com seu consentimento. (BRASIL, 2008, p. 1). 

 
 Em relação à exploração sexual infantil, é preciso que a escola fique atenta a 

sinais de vulnerabilidade econômica e encaminhe para a rede também como forma 

de prevenção e de proteção da criança. É preciso muita atenção em alterações 

repentinas de mudança dos aspectos econômicos das famílias, de presentes, 

passeios ou qualquer situação que não seja condizente com o poder aquisitivo.   

2.3.1.4 Vítimas mais conhecidas: meninas e os sinais de VSI, comprometimento do 

processo de escolarização e as consequências no desenvolvimento 

Em relação às vítimas, ainda que os dados quantitativos retratem apenas a 

ponta do iceberg (tendo em vista as dificuldades de denúncia pelo pacto de silêncio 

que envolve o problema, bem como o tabu, as relações de poder e dependência 

econômica, afetiva que a vítima pode ter em relação ao abusador, a descrença na fala 

da criança, a subnotificação), a literatura aponta que a maior quantidade de vítimas 
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que foram notificadas é do sexo feminino (as especificidades da violência sexual 

contra meninos será abordada no subcapítulo a seguir). Ainda assim, a escola tem 

poucos conhecimentos para conseguir detectar sinais de VSI, o que leva até as 

vítimas “mais conhecidas” à invisibilidade.  

 Antes de detalhar sinais específicos de VSI, vale relembrar sinais de diversos 

tipos de VDCA que podem ser semelhantes aos de VSI ou indicativos iniciais de que 

a criança está de alguma forma com seus direitos ao pleno desenvolvimento violados. 

Os sinais de diferentes tipos de VDCA podem ser agrupados como:  

  

• faltas excessivas não justificadas; 

• dificuldade de aprendizagem, distração, dificuldade de memorização; 

• alteração no comportamento, passando a apresentar raiva exagerada ou 
sinais mais “discretos”, mais difíceis de perceber, como apatia, 
introspecção, tristeza, isolamento, “dor da alma”, pois podem se camuflar 
no que alguns professores veem como “bom comportamento”; 

• dores e febres inexplicáveis (somatização das angústias); 

• alteração no relacionamento com outras crianças; 

• comportamento sexual incompatível com a faixa etária; 

• falta de controle dos esfíncteres; 

• marcas físicas aparentes ou escondidas em roupas; 

• mudança no comportamento da família em relação à criança ou em 
relação à escola. (NERI, 2013, p. 101-102). 

 

 Em relação a sinais específicos de VSI, é fundamental lembrar que esse tipo 

de violência se perpetua devido ao seu manto de segredo e que, na maioria das vezes, 

não deixa marcas físicas, o que dificulta muito a suspeita e a denúncia. Ainda assim, 

alguns sinais comportamentais recorrentes podem ser observados por familiares e 

educadores. Tais indícios são exclusivos de violência sexual, mas são importantes 

alertas para observar mais atentamente a criança e, mantendo a suspeita, encaminhar 

o caso ao CT.    

 

• Perda do apetite ou compulsão alimentar; 

• Pesadelos, medos inexplicáveis de pessoas ou lugares; 

• Apatia, afastamento dos amigos; 

• Perda dos antigos hábitos de brincar; 

• Voltar a chupar o dedo, fazer xixi na cama ou cocô nas calças; 

• Agressividade, diminuição do rendimento escolar, dificuldades de 
aprendizagem; 

• Fuga de casa; 

• Conhecimento ou comportamento sexual fora do esperado (exceto 
conceitos básicos e saudáveis de educação sexual); 

• Comportamento erotizado; 

• Irritação, sangramento, inchaço, dor, coceira, cortes ou machucados na 
região genital ou anal. (MEYER, 2016, n.p.). 
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Além desses, destacam-se, também, outros sinais e comportamentos 

sistematizados ao longo da pesquisa. Alguns podem parecer sutis, comuns ou 

confundirem-se com comportamentos típicos da adolescência, mas é preciso atentar, 

quando se repetem excessivamente ou quando há um conjunto de sinais, que 

caracterizam um alerta: 

a) Rejeição sem explicação em relação a uma pessoa mais velha. 

b) Interesse incomum de/por membros mais velhos da família e por situações 

em que ficam sozinhos sem supervisão.  

c) Presentes, dinheiro ou outro tipo de benefício material que a criança adquire 

(em troca de manter o segredo com o abusador), sem explicações 

plausíveis dadas para adultos de confiança. 

d) Mudança nos hábitos de se vestir (seja para “se esconder”, para esconder 

marcas ou para “agradar” o abusador). 

e) Mudança repentina de cuidados ou descuido com o corpo e sem 

explicações plausíveis, condizentes com a faixa etária (para obter um corpo 

que agrade ou repulse o abusador). 

f) Desenhos, redações ou outras formas de expressão com tema recorrente 

voltado para relações sexuais. 

g) Interesse público e exagerado por questões sexuais. 

h) Questionamentos detalhados sobre relações sexuais que vão além do 

esperado para a faixa etária. 

i) Conhecimentos sobre detalhes de relações sexuais (cheiros, sensações, 

reações), não condizentes com a faixa etária. 

j) Brincadeiras ou cumprimentos com carícias sexuais incompatíveis com os 

hábitos culturais ou que firam a privacidade/intimidade do outro. 

k) Doenças sexualmente transmissíveis. 

l) Gravidez na adolescência. 

m) Ocorrência frequente e coocorrência de outros tipos de VDCA. 

n) Autoflagelo, cutting, outras formas de automutilação, também conhecida 

como autolesão não suicida – ASIS (com crescimento exponencial de 

relatos sobre esse problema na RMESP). 

o) Ideação suicida ou tentativa de suicídio.  

p) Mudanças súbitas de comportamento (apatia ou agressividade). 

q) Isolamento. 
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r) Depressão. 

s) Problemas acadêmicos e de atenção. 

É muito comum que esses sinais comecem a emergir na escola, o que 

demanda especial atenção para que sejam tomados os procedimentos e os 

encaminhamentos adequados junto à rede de proteção social em uma tentativa de 

minimizar o comprometimento no processo de escolarização da criança e do 

adolescente e no seu desenvolvimento como um todo. Há muito avanço científico 

comprovando a gravidade do comprometimento do desenvolvimento da criança e do 

adolescente que sofrem abuso em diversas áreas, conforme exemplificado a seguir. 

É importante ressaltar que os danos causados na criança e no adolescente se 

relacionam diretamente à idade da vítima na época do abuso, a duração e frequência 

do abuso, os tipos de atos sexuais, o uso da força e da violência, o relacionamento da 

criança com o abusador, a idade e o sexo do abusador e os efeitos (na criança e na 

família) decorrentes da revelação, conforme Sanderson (2005).    

Alguns estudos demonstram consequências de forma abrangente. 

Mandelbaum, D’Oliveira e Schraiber (2016) destacam repercussões no grupo familiar 

como um todo. Outras pesquisas destacam o comprometimento individual nos que 

sofreram abuso. Florentino (2015) afirmou que as consequências são graves, 

extensas e diversas, com comprometimento psicológico, físico, neurológico, 

psiquiátrico, distúrbios de aprendizagem e alimentação, problemas de comportamento 

social, comportamento sexual inadequado para a faixa etária, reprodução da agressão 

sexual com outras crianças, disfunções sexuais, transtornos de conduta. Na mesma 

linha de conclusões de comprometimento amplo, o estudo de Avoglia, Frizon e Garcia 

(2015) detectou ansiedade, descontentamento em relação ao desenvolvimento do seu 

corpo, incapacidade para compreender o excesso de excitação vivido como 

traumático, dificuldades de desenvolvimento emocional, cognitivo e social. Câmara, 

Amaral e Câmara (2014) destacam, dentre outras, consequências expressas em 

dificuldades escolares, agressividade, mudanças de humor e dificuldade de aceitação 

da realidade.  

Há estudos que destacam mais os comprometimentos físicos (do sistema 

nervoso central), da cognição e dos transtornos mentais. Sanderson (2005) destaca 

os efeitos moleculares e neurobiológicos em cascata que podem apresentar danos 

permanentes, alterando o desenvolvimento neural. A autora fala em efeitos no cérebro 

da criança causados pelo estresse da violência sexual intrafamiliar, que levam a 



134 
 
comportamentos antissociais. Prado (2016) aponta alterações na resposta 

neuroimunoendócrina e oxidativa relacionadas a doenças inflamatórias crônicas e 

transtornos de humor na idade adulta. Abeche (2016) constatou alterações com dados 

significativamente menores de memória nas crianças abusadas, além de maiores 

índices de depressão, menores índices de extroversão, dificuldades de relações 

sociais e dificuldade de percepções sobre os genitores. Teixeira-Filho et al. (2013) 

constataram ideação suicida e até tentativas de suicídio entre adolescentes 

pesquisados. 

Todas essas consequências interferem no processo de escolarização da 

criança de forma prejudicial. Apenas Sanderson (2005) destaca um aspecto oposto 

ao apresentado quando ressalta o desenvolvimento de habilidades cognitivas que as 

crianças vítimas desenvolvem mais cedo do que as não abusadas: 

[...] crianças sexualmente abusadas, na maioria das vezes desenvolvem 
habilidades cognitivas, como estratégias de planejamento, tomada de 
decisão e fuga, mais cedo do que as crianças não abusadas sexualmente. 
Isso acontece em parte porque elas precisam decifrar o incompreensível e 
também desenvolver estratégias para antecipar e evitar o abuso sexual. 
(SANDERSON, 2005, p. 221). 

 Essas habilidades cognitivas desenvolvidas pelas crianças e pelos 

adolescentes destacadas por Sanderson podem ser observadas em casos (como 

muitos relatados nas formações na RMESP) em que as crianças fogem ou quando 

“procuram abrigo” na escola, seja em momentos de fuga de casa mesmo (literalmente) 

ou quando chegam mais cedo, quando pedem para sair mais tarde e permanecer mais 

tempo longe de casa, do abusador e do abuso.   

2.3.1.5 As vítimas invisíveis: meninos  

 O destaque aos meninos vítimas de VSI é necessário devido a apresentar 

especificidades, além das características e das consequências ressaltadas quando a 

vítima é uma menina. Também é relevante para evitar a invisibilidade deste processo 

de vitimação quando a sociedade vê apenas meninas como vítimas e quando os sinais 

deles são confundidos por familiares e educadores como algo comum na nossa 

cultura machista (quando a sexualidade é exagerada), com indisciplina (quando se 

afirma que meninos tendem a ser mais agressivos do que meninas) ou confundidos 

com homossexualidade (quando ele reproduz as vivências com outros meninos), 

gerando danos secundários (FURNISS, 2002), provenientes do abuso sofrido. 
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Hohendorff, Habigzang e Koller (2014) ressaltam que, na história da violência sexual, 

ocorreu uma menor consideração da possibilidade de vitimização masculina, evidente 

nas pesquisas e na legislação. Habigzang (2011) afirma que há estimativas de que o 

abuso sexual contra os meninos aconteça quase tanto quanto contra meninas.  Além 

disso, os próprios meninos têm mais dificuldades de reconhecer e discriminar o abuso.  

[...] como, em sua maioria, os abusos cometidos contra as crianças são 
perpetrados por homens, e no caso contra os meninos, por ser uma prática 
entre indivíduos do mesmo sexo, apesar de ser, entre um indivíduo mais 
velho e uma criança, é uma prática, culturalmente, considerada homossexual, 
discriminatória e estigmatizante. Por isso, Gobbetti e Cohen (2002) 
consideram que os meninos possam apresentar dificuldades em reconhecê-
la e discriminá-la como abuso. (PIRES FILHO, 2011, p. 75). 

É na escola onde geralmente se percebem os sinais de que algo não vai bem 

com o menino. Pires Filho (2011, p. 79) ressalta que a aprendizagem é bloqueada e 

ele tende a diminuir, a fracassar o rendimento escolar.  

Na literatura (PIRES FILHO, 2011; HOHENDORFF; HABIGZANG; KOLLER, 

2014) e no processo formativo com a RMESP, destacam-se comportamentos comuns 

observados em meninos abusados: dificuldades esfincterianas, dores abdominais, 

dores no corpo, inconstância de comportamento (saem do retraimento para explosões 

de fúria em situações de estresse); nível de curiosidade sobre a sexualidade 

incondizente com a faixa etária; necessidade de domínio em relação ao outro menor 

quando pode ou, por vezes, uma criança extremamente passiva; isolamento; recusa 

de participar de aulas, brincadeiras e atividades em grupo; não responde aos adultos; 

desatenção; perda de orientação de espaço e tempo; confusão quanto à identidade 

sexual.  

Identificam-se sentimentos dos meninos em relação a si mesmos como 

destacados por Pires Filho (2011): baixa autoestima (com repercussões na sua 

capacidade de criar e aprender), medo exagerado (de falar do acontecido, de ficar 

sozinho, do escuro, das pessoas, da estigmatização e da homossexualidade), 

sentimento de culpa (por achar que poderia ter reagido, pela própria família ter 

responsabilizado o menino pelo ato abusivo e por ter revelado o abuso, pelo 

afastamento do abusador da família), nojo de si mesmo e preocupação com limpeza, 

dificuldade de reconhecimento do ato abusivo, revolta e impotência (por não 

conseguirem ter reagido diante do ato abusivo), constrangimento, vergonha, aversão 

a si mesmo.  

Também são congruentes as observações em campo nas formações com a 
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RMESP e a literatura em relação ao que se observa sobre os sentimentos dos 

meninos em relação ao perpetrador do abuso: ambivalência entre amor e ódio 

(principalmente quando o abuso é cometido pelo pai). Alguns meninos, quando 

separados do pai, chegam a sentir falta dele, tamanha a força de sua relação. Isso 

porque, em muitos casos, a “atenção abusiva” é a única que a criança recebe (PIRES 

FILHO, 2011). Hohendorff, Habigzang e Koller (2014) ressaltam que, apesar da 

aversão dos meninos ao evento de violência sexual, as vítimas possuem vínculos 

afetivos positivos com seus agressores, não querendo o seu afastamento, mas, sim, 

apenas que cessem as situações de violência sexual.  

Em relação à família, é grande a preocupação de não se sentirem aceitos como 

antes de revelarem o abuso. É comum demonstrarem que se sentem desprotegidos, 

inseguros, perdidos e culpados pela desestruturação da família, sendo esse o motivo 

de muitos negarem o ocorrido em uma tentativa de proteger a família. Ainda assim, 

quebram a confiança em relação aos membros da família e transpõem essa 

dificuldade para outras relações interpessoais.  

Com os amigos, nos relatos da RMESP e na literatura, predominam relações 

conflituosas, geralmente quando a vítima tem aproximadamente 7 anos ou mais e já 

consegue ter noção de que o que aconteceu com ela foi algo condenável, misturando 

a estranheza, a vergonha, o medo da estigmatização. Pires Filho (2011) afirma que 

os meninos mais novos, que ainda não atentam para o julgamento social, tendem a 

transitar e se posicionar diante dos amigos de forma natural.  

Essa diferença entre as idades é atribuída pelo autor devido à cultura machista 

que permeia o abuso, enfatizando que o menino é mais esperto do que a menina e 

que, se “deixou” o abuso acontecer, foi porque ele “quis”. Furniss (2002) ressalta que 

há menos problemas no relacionamento com os amigos quando o menino não fica 

tentando reproduzir a atividade sexual da qual foi vítima ou outro comportamento 

sexualizado, mas que as consequências da violência que sofreu transparecem por 

meio da agressividade e da dificuldade de adaptação, seja na escola, seja na 

comunidade. Em uma tentativa de “enfrentamento”, os meninos podem tentar 

esquecer o que aconteceu e evitar tocar no assunto com o intento de que isso não 

atrapalhe seus planos futuros (PIRES FILHO, 2011), seus estudos, seus 

relacionamentos interpessoais.  

Sobre as consequências da violência sofrida, Hohendorff, Habigzang e Koller 

(2014) afirmam que são reportadas semelhantes descrições nos estudos específicos 
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sobre meninos e homens vítimas em relação a estudos com ambos os sexos. Os 

autores ressaltam apenas uma diferença recorrente: dúvidas quanto à identidade de 

gênero e orientação sexual.  

2.3.1.6 Vítimas mais invisíveis ainda: deficientes 

 A garantia do sistema educacional inclusivo com a promulgação da oferta da 

Educação Especial na rede regular de ensino para pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação 

(Decreto Nº 7.611, de 17 de novembro de 2011), fez com que aqueles que 

historicamente haviam sido excluídos da escola ou atendidos de forma apartada 

passassem a ter o direito de pertencer à escola e conviver em ambientes que 

maximizassem, além do seu desenvolvimento acadêmico, o seu desenvolvimento 

social, visando a uma meta de inclusão plena (BRASIL, 2011a). Assim, a permanência 

de pessoas com deficiência na sala de aula regular fez emergir também a sua 

suscetibilidade em relação à violência doméstica e à violência sexual intrafamiliar.  

As crianças e os adolescentes com deficiência intelectual são um grupo ainda 

mais frágil, e, portanto, vulnerável, devido a problemáticas comuns vividas na 

elaboração e na compreensão das experiências e à dificuldade de se expressarem 

por uma linguagem oral comum às pessoas a sua volta. Segundo Williams (2003, p. 

146), deficientes têm 1,5 mais chances de serem vítimas de abuso sexual e 4 a 10 

vezes maior probabilidade de terem experienciado maus-tratos infantis, quando 

crianças. Segundo a autora, os fatores que explicam o aumento do risco são: 

 
a) aumento de dependência de outras pessoas para cuidados a longo prazo;  
b) negação de direitos humanos, resultando em uma percepção de ausência 
de poder tanto pela vítima quanto pelo agressor;  
c) percepção de menor risco de ser descoberto por parte do agressor;  
d) dificuldades da vítima em fazer com que os outros acreditem em seus 
relatos;  
e) menor conhecimento por parte da vítima do que é adequado ou 
inadequado em termos de sexualidade;  
f) isolamento social, aumento do risco de ser manipulado por outros;  
g) potencial para desamparo e vulnerabilidade em locais públicos;  
h) valores e atitudes mantidos por profissionais na área de educação especial 
em relação à inclusão, sem considerar a capacidade do indivíduo de auto-
proteção e 
i) falta de independência econômica por parte da maioria dos indivíduos 
portadores de deficiência mental. (WILLIAMS, 2003, p. 146). 
 

A autora também destaca que a mulher com deficiência mental sofre maior 

risco do que a mulher que não tem deficiência mental em função de: 
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a) dificuldades no julgamento e em habilidades sociais que resultam em maior 
vulnerabilidade;  
b) dificuldades de comunicação;  
c) inabilidade em buscar ajuda ou em denunciar o abuso;  
d) falta de conhecimento em como se defender do abuso;  
e) falta de conhecimento sobre comportamento sexual apropriado; e  
f) dependência excessiva a outros e atitude de aquiescência a pedidos 
fortemente instalada, o que, infelizmente, pode generalizar para solicitações 
de abuso (LUMLEY et al., 199835 apud WILLIAMS, 2003, p. 147). 
 

 A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de São Paulo 

(CAMPOS et al., 2014) afirma que muitos casos de violência contra pessoas com 

deficiência intelectual não são relatados pela própria vítima, que, por vezes, não 

compreende ou tem dificuldade de reconhecer a própria violação. Além disso, a 

dificuldade de expressar-se sobre o ocorrido e de fazer-se ouvir por um familiar ou 

responsável tornam o ciclo de violência duradouro e repetitivo. A assimetria de força 

e poder, característica da violência doméstica, é exacerbada quando a vítima é mulher 

ou criança (CAMPOS et al., 2014). 

O lugar histórico de invisibilidade vivido pelas pessoas com deficiência e a 

pouca credibilidade dada às suas falas, gestos e comportamentos são fatores que 

contribuem exponencialmente para a permanência por longos períodos da trama de 

violência em que são envolvidos. Segundo a APAE de São Paulo, a maioria dos casos 

são interpretados como comportamentos disfuncionais ou falas fantasiosas, que são 

coibidas e repreendidas em vez de acolhidas e compreendidas. Assim, ficar atento 

aos sinais e dar credibilidade ao que é comunicado pela criança ou adolescente com 

deficiência pode ajudar a romper o ciclo de violência e garantir a sua integridade física, 

psicológica e social. 

Além dos sinais já ressaltados anteriormente, quando as vítimas são meninas 

ou meninos, algumas especificidades se somam quando se trata de uma criança com 

alguma deficiência. Além de serem “presas mais fáceis”, as famílias geralmente os 

veem como “assexuados”, não se dedicando à educação sexual da criança, a ensiná-

la sobre privacidade, intimidade. Segundo Santos (2004), pode ocorrer gravidez e 

indução (pelo abusador) de uma confusão mental para identificar outras pessoas 

como agressores ou descrições inconstantes do fato, também induzidas pelo 

abusador para dar mais descrédito às denúncias.  

 

                                                        
35  LUMLEY, V. A. et al. Evaluation of a sexual abuse prevention program for adults with mental 

retardation. Journal of Applied Behavior Analysis, v. 31, n. 1, p. 91-101, 1998. 
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A violência sexual reiterada muitas vezes só é descoberta com o surgimento 
de uma gravidez. Mesmo nessas situações, o autor da agressão pode criar um 
estado de confusão mental que induz o portador de deficiência a identificar 
outras pessoas como seus agressores. Habitualmente, essa identificação não 
é constante e varia com nomes e descrições, como instruído pelo autor do 
abuso, o que faz com que tenha maior descrédito em suas denúncias, como 
se ela ou ele portador de deficiência mental é que tivessem distúrbio 
comportamental associado a uma busca obsessiva de atividade sexual. 
(SANTOS, 2004, p. 51). 

Destacam-se, também, os seguintes sinais de abuso sexual em crianças e 

adolescentes com deficiência mental:  

 

• Extrema resistência à higiene; 

• Foge ou tem medo exagerado de alguém de determinado sexo ou 
determinada pessoa; 

• Piora progressiva do desempenho intelectual; 

• Exibe comportamento sexual adiantado para sua idade física e, 
principalmente, mental (SANTOS, 2004, p. 52).  
 

Sobre o mito de que deficientes são agressores sexuais, Williams (2003) afirma 

que uma pequena porcentagem de deficientes mentais demonstra comportamentos 

sexuais inapropriados que firam o Código Penal. A autora compara as agressões 

sexuais cometidas entre adolescentes com atraso no desenvolvimento com outros sem 

atraso no desenvolvimento, constatando que as agressões sexuais geralmente são 

menos graves quando praticadas por portadores de deficiência mental (voyeurismo e 

exibicionismo); não há distinção de gênero nas agressões cometidas por deficientes 

mentais, ao passo que há maior frequência de agressão contra mulheres pelos que não 

apresentam atraso no desenvolvimento; e, por fim, descontando-se a agressão sexual, 

os adolescentes com atraso no desenvolvimento apresentam menos comportamentos 

infracionais. A autora ressalta, ainda, que os esforços clínicos para intervir com 

agressores sexuais com atraso de desenvolvimento são recentes e aponta a 

necessidade de criação de um instrumento que avalie os conhecimentos e as atitudes 

sobre sexualidade de quem apresenta atraso global no desenvolvimento.  

Barros, Williams e Brino (2008) caracterizam as habilidades de proteção contra 

o abuso sexual de mulheres com deficiência mental. Nesse estudo, os resultados 

apontam que 

[...] as participantes não tinham um repertório de habilidades de auto proteção 
adequado para se protegerem em situações potencialmente abusivas do ponto 
de vista sexual. De acordo com os dados obtidos, as participantes foram 
capazes de discriminar as situações apropriadas das situações inapropriadas, 
ou seja, elas reconheceram quais situações lhes colocam em risco de sofrer 
abuso sexual. Em contrapartida, elas não foram capazes de se retirar de uma 
situação inapropriada e não reportaram tal situação a pessoas de confiança, o 
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que justifica afirmar que elas apresentam um déficit em seu repertório de 
habilidades de auto proteção. (BARROS; WILLIAMS; BRINO, 2008, p. 93). 

Diante desse quadro, evidencia-se a necessidade de mais atenção do currículo 

escolar na relação da VSI com a deficiência e do compromisso das políticas públicas 

para garantia de formação dos trabalhadores da educação para conseguirem detectar 

os sinais e contribuírem na educação sexual dessas crianças e desses adolescentes, 

além da prevenção e dos conhecimentos sobre encaminhamentos adequados.   

2.4 Os avanços das leis, convenções, tratados e recomendações de 

enfrentamento e a permanente fragilidade de políticas públicas  

A luta da sociedade civil organizada para que houvesse reconhecimento das 

necessidades de crianças e de adolescentes como direitos no Brasil intensificou-se 

na década de 1980, o que culminou com a conquista de leis nacionais e ratificação de 

convenções internacionais que as reconhecem como sujeitos e como prioridade 

absoluta. São essas leis que colocam o dever do Estado de promover e executar 

políticas públicas capazes de garantir esses direitos, aliado à família, que tem a 

obrigação de criar e de educar; e à sociedade, que tem a obrigação de zelar por todas 

as crianças e os adolescentes. Serão destacadas aqui a legislação, a organização 

das políticas públicas por meio do sistema de garantia dos direitos articulados em 

redes de proteção social de atenção à infância e o Plano Nacional de Enfrentamento 

da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes (com seu desdobramento na 

instituição do Comitê Nacional de Enfrentamento à violência sexual contra a criança 

e o adolescente e do Programa de Ações Integradas Referenciais – PAIR), bem como 

um breve detalhamento dessas políticas no município de São Paulo, lócus desta 

pesquisa.  

Os direitos da criança e do adolescente no Brasil estão garantidos em leis e 

reafirmados em declarações, pactos e convenções dos quais o país é signatário, no 

que tange à proteção de sua dignidade, direito ao pleno desenvolvimento e direitos 

sexuais. As leis são: Constituição Federal de 1988 (Artigo 227, que trata do dever da 

família, da sociedade e do Estado de assegurar, com prioridade, os direitos da criança 

e do adolescente e colocá-los a salvo de toda forma de opressão (BRASIL, 1988)); o 

estatuto da criança e do adolescente – ECA (Lei No 8.069, de 13 de julho de 1990, que 

prevê que o Estado brasileiro tem a competência de executar e promover políticas 
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públicas capazes de garantir o atendimento dos direitos assegurados pela lei, 

juntamente à descrição das responsabilidades da família e da sociedade (BRASIL, 

1990)). As declarações das quais o Brasil é signatário são: a Declaração dos direitos 

da criança de 1989 (ONU); a Declaração de Estocolmo de 1998, que trata de uma 

agenda de ações mundiais sobre exploração sexual de crianças e adolescentes; e a 

Declaração dos direitos sexuais (WAS, 2014). Em relação à Convenção, o Brasil é 

signatário da Convenção Internacional sobre os direitos da criança de 2009 (ONU). 

Sobre pactos, destaca-se o Pacto do Rio de Janeiro, que estabelece um acordo 

internacional de ações integradas e sistêmicas para combater a violência sexual 

imposta ao público infanto-juvenil em todo o mundo (o pacto foi firmado a partir das 

revisões da Declaração de Estocolmo no II Congresso Mundial em Yokohama em 2001 

e no III Congresso Mundial em 2008 no Rio de Janeiro).  

Para garantir que as conquistas afirmadas na legislação fossem cumpridas, 

consolidou-se um Sistema de Garantia de Direitos (Resolução Nº 113, de 19 de abril de 

2006, do CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) que 

tem a finalidade de promover a exigibilidade desses direitos na hipótese de que o Estado, 

a sociedade ou a família deixem de cumprir seus deveres previstos no ECA (BRASIL, 

2006). O Sistema estrutura-se em três eixos de atuação: defesa, promoção dos direitos 

ou atendimento e controle das ações públicas. O eixo da defesa congrega o acesso à 

Justiça e compõe-se de Conselhos Tutelares, Polícia, Defensoria Pública, Judiciário, 

Ministério Público, ouvidorias e centros de defesa. O eixo da promoção dos direitos ou 

atendimento volta-se à oferta de serviços e de programas de atendimento dos direitos, 

de execução de medidas de proteção de direitos humanos e de medidas socioeducativas, 

compondo-se das áreas da assistência social, saúde, educação, serviços de atendimento 

socioeducativo, serviço de acolhimento institucional e disque denúncia. O eixo do controle 

volta-se à formulação, à supervisão e à avaliação das políticas públicas, contando com a 

sociedade civil e representantes do Governo em entidades como os Conselhos dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e os conselhos setoriais da assistência social, da 

saúde, da educação, da juventude e Tribunais de Contas dos estados e dos municípios. 

Nota-se que, na década de 1990, ampliam-se as atuações de Organizações Não 

Governamentais (ONGs), criam-se Fóruns e fortalecem-se os movimentos sociais e 

políticos para a garantia dos direitos da criança e do adolescente (DESLANDES; 

PAIXÃO, 2010).  

O funcionamento do sistema de garantia de direitos que se busca é articulado 
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como uma rede de proteção social, de atenção à criança e ao adolescente, para que 

a construção de políticas públicas pelos conselhos municipais seja condizente com as 

demandas prioritárias dos territórios, de acordo com os dados de realidade de todas 

as instituições que compõem o sistema, visando à proteção integral que prevê o ECA.  

Outras importantes ações de alcance nacional destacam-se (DESLANDES; 

PAIXÃO, 2010) a partir da década de 1990. O Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (Conanda) entra em funcionamento com a Lei Federal No 

8.242, de 12 de outubro de 1991, com a responsabilidade de implementar Conselhos 

nos estados e municípios (BRASIL, 1991). Estabelecem-se os Conselhos Tutelares 

nos municípios (em São Paulo foi decretado pela Lei Municipal No 11.123,de 22 de 

novembro de 1991, na gestão da Prefeita Luiza Erundina). Em 1993, é elaborado o 

relatório da primeira Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que investigou 

redes de exploração sexual de crianças e adolescentes e elencou inúmeros casos de 

violação dos direitos e falta de políticas sociais e de atendimento às vítimas; apoio do 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) para a criação de Centros de 

Defesa da Criança e do Adolescente (Cedecas); o Centro de Referência, Estudos e 

Ações sobre Crianças e Adolescentes (Cecria) organiza o “Encontro das Américas”, 

em Brasília, para criar propostas para o Congresso de Estocolmo em 1996. Em 1997, 

acontece a II Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do adolescente. 

Também, em 1997, a Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e 

Adolescência (Abrapia) implanta, em parceria com o Ministério da Justiça, o Unicef e 

o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), uma Rede de Informações sobre 

Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, visando atender à demanda de 

informações sistematizadas e subsidiar políticas públicas para a área. Ainda em 1997, 

a Abrapia cria o Disque-Denúncia para acolher denúncias de qualquer modalidade de 

violência contra a criança e o adolescente, tráfico de pessoas e desaparecimento de 

crianças (em 2003, esse serviço passou a ser coordenado pela Secretaria Especial 

dos Direitos Humanos e, desde 2006, assumiu o nome de Disque 100, recebendo, 

analisando e encaminhando as denúncias aos órgãos de defesa e responsabilização 

em um prazo de 24 horas, preservando o sigilo da identidade do denunciante).   

Além da legislação citada e das ações de instituições que compõem o sistema 

de garantia de direitos, uma importante política pública de enfrentamento à violência 

sexual contra a criança e o adolescente foi implantada pelo Ministério da Justiça e se 

destaca desde a sua aprovação no ano de 2000: o Plano Nacional de Enfrentamento 
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à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes (BRASIL, 2000). Ele apresenta 

diretrizes organizadas em seis eixos: análise da situação; mobilização e articulação; 

atendimento; prevenção; defesa e responsabilização; protagonismo juvenil.  

Concomitantemente, foi implantado o outro órgão composto pela sociedade 

civil e pelo Governo para monitorar o plano: o Comitê Nacional de Enfrentamento à 

Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes. O Comitê também tem coordenado 

ações de mobilização e reivindicação para a implementação do plano além de ter 

animado atividades públicas realizadas nacionalmente para dar visibilidade ao 

problema no dia 18 de maio (Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual 

de Crianças e Adolescentes, oficialmente reconhecido pela Lei Federal No  9.970, de 

17 de maio de 2000 (BRASIL, 2000a), em homenagem à Araceli Crespo, pela brutal 

violência sexual que a vitimou fatalmente em 18 de maio de 1973 em Vitória, Espírito 

Santo). 

No ano de 2001, no âmbito das políticas de assistência social de alcance 

nacional, foi criado o Programa de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual e 

Comercial de Crianças e Adolescentes (Sentinela), cujo objetivo era prevenir e 

combater a violência, o abuso e a exploração sexual e comercial de crianças e 

adolescentes. O programa investia recursos em projetos de organizações 

governamentais ou não, que privilegiassem o apoio psicossocial e a mobilização da 

sociedade. Oferecia um conjunto de procedimentos técnicos especializados para o 

atendimento e a proteção imediata às vítimas e aos familiares, proporcionando-lhes 

condições para o fortalecimento da autoestima, superação da situação de violação de 

direitos e reparação da violência vivida. Era cofinanciado pelo Governo Federal, por 

meio do Ministério de Desenvolvimento Social. No início da implantação do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), em 2011 (Lei Federal No 12.435, de 6 de julho 

de 2011), com o reordenamento da política de assistência, o serviço passou a ser 

referenciado no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 

(BRASIL, 2011b). 

Outra instância criada para garantir a efetividade do Plano Nacional foi o 

Programa Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual 

Infanto-Juvenil no Território Brasileiro (PAIR), cuja responsabilidade se volta para o 

suporte técnico nacional e implementação de metodologias locais. A metodologia do 

Programa foi construída com base no Artigo 86 do ECA que dispõe sobre a política 

de atendimento dos direitos da criança e do adolescente por meio de um conjunto 
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articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos estados, 

do Distrito Federal e dos municípios, visando uma agenda comum de trabalho de 

proteção a crianças e a adolescentes vulneráveis ou vítimas de violência sexual e 

tráfico para fins sexuais e, também, o desenvolvimento e a socialização de 

metodologias exitosas de enfrentamento com outras regiões do país, assegurando a 

participação social na construção desses processos.  

No estado de São Paulo, o PAIR começou a articular ações em 2004. Na capital 

(que estruturava os programas de atendimento à violência sexual contra crianças e 

adolescentes por meio do Programa Sentinela), o PAIR começou a ser articulado com 

a Prefeitura do município em 2009, iniciando as ações com a CMESCA em 2010. Após 

a articulação política, a primeira etapa realizada foi a construção do Diagnóstico 

Rápido Participativo (DRP), que pesquisou serviços e programas de atendimento e 

proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual do município, a 

frequência e as modalidades desse tipo de violência. A segunda etapa constou da 

elaboração de Políticas Operativas Locais (POL) com participantes representando 

todas as regiões do município. Uma das últimas ações foi a Capacitação da Rede por 

meio de um seminário para alinhamento conceitual e metodológico sobre o tema para 

integração da rede de programas e serviços, que contou com a participação de 80 

pessoas.  

É preciso destacar também o Projeto Escola que Protege: Formação 

continuada de profissionais da rede pública de ensino para o enfrentamento da 

violência e exploração sexual infantil, do Governo Federal. Ele começou a ser 

desenvolvido em 2004. Em 2007, foram aprovadas 22 Instituições de Ensino Superior 

para desenvolver as ações. No Estado de São Paulo, a iniciativa foi coordenada pelo 

Laboratório de Análise e Prevenção da Violência (LAPREV) da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar) e teve as ações de educação a distância iniciadas em 2008 

com a Rede Estadual de Educação (professores de 1ª a 4ª séries). As formações 

presenciais foram iniciadas em 2010 nas escolas municipais de São Carlos. 

Posteriormente, as ações presenciais alcançaram também escolas na capital, em 

Campinas, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, capacitando professores, 

psicólogos, assistentes sociais e profissionais do judiciário (o edital do MEC previa a 

participação desses profissionais da rede de proteção dos direitos da criança e do 
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adolescente)36.   

No município de São Paulo, é possível organizar de forma sintética as ações 

realizadas (SÃO PAULO, 2008; WILLIAMS, 2010; FERRARI, 2011, 2014, 2016) até 

que a questão fosse diretamente assumida como um problema a ser enfrentado pela 

escola com uma equipe em cada regional, que, dentre outras atribuições, apoia a 

escola nos encaminhamentos e mobiliza para a prevenção. Cronologicamente, 

destacam-se no município de São Paulo:  

a) 1988 é articulada, com iniciativa do Governo Estadual, a primeira Rede 

Criança de combate à violência, articulando organizações governamentais 

e não governamentais;  

b) 1993 a 2010: capacitação do Laboratório da Criança (Lacri) do Instituto de 

Psicologia da USP para equipes atuantes no atendimento e prevenção do 

fenômeno;  

c) 1996 a 2003: em convênio da Secretaria Estadual de Assistência e 

Desenvolvimento Social (SEADS) com o Centro de Referência às vítimas 

de Violência do Instituto Sedes Sapientiae e com a ONG União de Mulheres, 

foram realizados atendimentos às crianças, aos adolescentes e às suas 

famílias (sendo, a partir de 2001, via Programa Sentinela na cidade de São 

Paulo);  

d) 1996 – implantação de Polos de Prevenção pelo Centro de Referência às 

Vítimas de Violência (CNRVV) do Instituto Sedes Sapientiae; 

e) 2000: articulado o Pacto São Paulo para a formulação do Plano Estadual de 

Enfrentamento da Violência, Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes e é criada a Comissão Estadual de Enfrentamento;  

f) 2003 e 2004: municipalização das ações com crianças e adolescentes, 

elaboração do Plano Municipal (que não foi assinado por Marta Suplicy);  

g) 2004: ampliação da atuação dos Polos de Prevenção com apoio da 

Fundação Abrinq; Secretaria de Assistência Social promove seminários nas 

cinco macrorregiões do município com temas voltados aos eixos dos planos 

nacional e estadual de enfrentamento do problema;  

                                                        
36  Fonte: ANDI. Violência Sexual: A responsabilidade da escola na proteção de crianças e 
adolescentes. Disponível em: <http://www.direitosdacrianca.gov.br/migrados/old/migracao/temas-
prioritarios/violencia-sexual/abuso-sexual/pauta-violencia-sexual-a-responsabilidade-da-escola-na-
protecao-de-criancas-e-adolescentes>. Acesso em: 20 jun. 2018.  

http://www.direitosdacrianca.gov.br/migrados/old/migracao/temas-prioritarios/violencia-sexual/abuso-sexual/pauta-violencia-sexual-a-responsabilidade-da-escola-na-protecao-de-criancas-e-adolescentes
http://www.direitosdacrianca.gov.br/migrados/old/migracao/temas-prioritarios/violencia-sexual/abuso-sexual/pauta-violencia-sexual-a-responsabilidade-da-escola-na-protecao-de-criancas-e-adolescentes
http://www.direitosdacrianca.gov.br/migrados/old/migracao/temas-prioritarios/violencia-sexual/abuso-sexual/pauta-violencia-sexual-a-responsabilidade-da-escola-na-protecao-de-criancas-e-adolescentes
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h) 2005: retomada das discussões entre a coordenação da Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), os Serviços 

Sentinela, integrantes do Ministério Público do Trabalho, da SEADS, para o 

enfrentamento de situações de violência no município, iniciando a atuação 

na (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) 

CEAGESP;  

i) 2005 a 2008: Polos de Prevenção em parceria entre o CNRVV do Instituto 

Sedes Sapientiae e a Childhood Brasil/World Childhood Foundation (WCF) 

Brasil; 

j) 2006: criação da Comissão Municipal de Enfrentamento da Violência e 

exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (CMESCA) pelo Prefeito 

Gilberto Kassab, em resposta à proposta da Câmara Municipal de 

Vereadores. A CMESCA passa a atuar na revisão e atualização do Plano 

Municipal, a participar da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da 

Pedofilia e Violência Sexual, a promover ações integradas e 

interinstitucionais para mobilizações, apoio a campanhas de 18 de maio, 

campanhas de prevenção e orientação em grandes eventos como Fórmula 

1, Carnaval, Copa do Mundo de 2014, organização de um curso para 

educadores da Rede Municipal em julho e agosto de 2016; 

k) 2007: Decreto No 48.358, de 17 de maio de 2007, que regulamenta a Lei No 

4.247, de 8 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o Programa Municipal 

de Conscientização e Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes 

e institui a CMESCA (SÃO PAULO, 2007); 

l) 2008: formações do Projeto Escola que Protege, coordenadas pelo 

LAPREV no formato de educação a distância, voltado para professores de 

1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Educação, com 

alcance para todo estado de São Paulo, inclusive para a capital37.   

m) 2009: CPI da Pedofilia e Violência Sexual, realizada pela Câmara Municipal 

e publicação em diário oficial do Plano Municipal de Enfrentamento da 

Violência, Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes;  

n) 2009 e 2010: Formações presenciais do Projeto Escola que Protege com 

equipe coordenada pelo LAPREV da UFSCar, alcançando representantes 

                                                        
37 Fonte: WILLIAMS, L.C.A. Projeto Escola que Protege: violência na escola e Bullying. LAPREV – 
UFSCAR. (Apresentação de slide). 2010.    
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de três Centros Educacionais Unificados (CEUs) da Rede Municipal 

(Veredas, São Carlos e Curuçá, na região de São Miguel), profissionais da 

GCM, da assistência social e da psicologia além de professores dos CEUs, 

Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) e outras escolas da rede 

pública.   

o) 2012: escolas da Rede Municipal têm a orientação de procedimentos 

estabelecidos na Portaria da SME No 5.552, de 4 de setembro de 2012 (SÃO 

PAULO, 2012); 

p) 2014: Criação do NAAPA que tem, dentre suas atribuições, o objetivo de 

articular a rede de proteção social no território; apoiar e acompanhar as 

equipes docentes e gestoras no processo ensino-aprendizagem dos 

educandos que apresentem dificuldades no processo de escolarização 

decorrentes de suas condições individuais, familiares ou sociais e 

impliquem em prejuízo significativo no processo de ensino-aprendizagem 

(SÃO PAULO, 2016b).  

Os resultados obtidos com o PAIR, em 2011 (CROCHIK; FERNANDES, 2011), 

relacionados às escolas municipais da capital, apontaram que: não havia programas 

diretamente de prevenção e esclarecimento da comunidade escolar sobre violência 

sexual, a não ser programas que só estavam ligados a esse tema de forma indireta 

(que abordam AIDS, DST), mas que elas próprias poderiam e deveriam se tornar 

instituições de prevenção, de defesa, de mobilização e de protagonismo nesse 

movimento; havia cursos de formação de professores e funcionários, mas o horário 

impedia a frequência dos professores; as escolas mantinham vínculos, ainda que 

provisórios, com instituições de referência, mas não pareciam sólidas as articulações 

com a rede de apoio à criança e ao adolescente vitimados sexualmente. Como 

propostas de combate à violência sexual contra as crianças e os adolescentes, 

gestoras sugeriram cursos de formação, rotina de acompanhamento dos alunos 

vítimas, instituição de um espaço para tratar dessas questões, palestras sobre o tema, 

articulação da rede.  

Vale ressaltar que as sugestões elencadas no PAIR (CROCHIK; FERNANDES, 

2011) compuseram mais tarde as atribuições do NAAPA, criado pela Prefeitura na 

gestão de Fernando Haddad em 2014. O relatório também sugere uma articulação 

mais sólida entre as políticas públicas para a educação e as políticas públicas para o 

enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, ressaltando o papel 
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do Estado como articulador de seus setores para que não haja iniciativas isoladas. 

São reconhecidas no relatório ações importantes da educação na promoção de 

reflexões, de crítica e de conhecimento importantes para os alunos, mas sugerem a 

organização de ações mais diretas sobre o tema.  

Sobre os dados quantitativos, o relatório do PAIR afirma que: 

Os dados da cidade de São Paulo sobre a violência sexual contra crianças 
e adolescentes precisam ser melhor sistematizados e divulgados. Há 
organizações que têm as estatísticas bem consolidadas e um espírito 
público e transparente necessário para o estabelecimento de políticas 
públicas adequadas. Outras, ou não têm técnicos e/ou equipamentos ou 
não transmitem as informações que possuem para os que se organizam 
para combater a violência sexual. Seria importante pensar em um sistema 
informatizado e de fácil transmissão de dados para que esses pudessem 
ser acessados por quem quiser se informar a respeito dessa área. Além 
disso, caberia insistir na importância de estatísticas confiáveis para a 
formulação de políticas públicas de prevenção a esse tipo de violência e 
atendimento aos agressores (quando é o caso) e às vítimas, estatísticas 
essas que deveriam poder ser obtidas por meio de pesquisas sistemáticas 
e constantemente atualizadas em bancos de dados. Supor que essas 
estatísticas não sejam necessárias é se submeter a uma ordem 
aparentemente caótica, que na falta desses dados efetivamente torna-se 
caótica para os setores desorganizados da população, pois os setores 
organizados se defendem pela própria organização. (CROCHIK; 
FERNANDES, 2011, p. 111-112). 

Importante ressaltar que o relatório aponta para a necessidade de construção 

de um fluxo de atendimento para os casos de suspeita ou confirmação de violência 

sexual contra crianças e adolescentes no município para melhor articular os serviços 

existentes (CROCHIK; FERNANDES, 2011). Nesse sentido, a política pública 

apresenta avanços na organização da rede de atendimento.  

As escolas têm a orientação de procedimentos estabelecidos na Portaria da 

SME No 5.552/2012 (ANEXO A). A portaria reafirma que as escolas devem 

comunicar aos Conselhos Tutelares/autoridade competente os casos de violência, 

abusos e maus-tratos contra crianças e adolescentes (Art. 1o), seja por professor 

ou outro educador da unidade educacional, sejam casos suspeitos ou confirmados 

(Art. 2o), por meio do termo de notificação (Art. 3o) (ANEXO B) que deve ser 

redigido conjuntamente pela equipe gestora e demais profissionais envolvidos com 

o fato a ser notificado e protocolado junto ao CT/autoridade competente e dado 

ciência à supervisão escolar (art. 4o) (SÃO PAULO, 2012).  

Em casos muito graves, em que a criança ou adolescente estava em risco e 

houve dificuldade de encaminhamento imediato pelo Conselho Tutelar, algumas 

escolas relataram ter buscado o apoio do NAAPA de sua regional e este ter 
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encaminhado o caso diretamente à Vara da Infância e Juventude ou ao Ministério 

Público, evitando o agravamento da situação, a “mudança repentina” da família 

para outro município e até violência fatal. Tal fluxo é embasado no Art. 262 do ECA 

que afirma que, enquanto não instalados os Conselhos Tutelares, as atribuições a 

ele conferidas serão exercidas pela autoridade judiciária (Vara da Infância e da 

Juventude)38 (BRASIL, 1990).  

Após o encaminhamento previsto na Portaria Nº 5.552/2012, dependendo das 

características do caso, o Conselho Tutelar (ou a Vara da Infância e Juventude) 

encaminha o caso para o CREAS,  que lida com serviços de Proteção Social 

Especial de Média Complexidade, voltados a famílias com um ou mais membros em 

situação de ameaça ou violação de direitos que as submetem a situações de risco 

pessoal e social. Por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos (PAEFI), encaminha o caso para atendimento nos Serviços de 

Proteção à Vítima de Violência (SPVV).  

Casos mais graves são encaminhados por determinação do Poder Judiciário ou 

por requisição do Conselho Tutelar (devendo comunicar a autoridade competente, 

conforme Art. 93 do ECA) aos serviços da proteção social especial de alta 

complexidade. São casos em que os vínculos familiares, com a violação de direitos, 

foram rompidos ou fragilizados e deve-se garantir a proteção integral da criança e do 

adolescente. São serviços de acolhimento institucional (Casa-Lar ou Abrigo Institucional 

no caso de crianças e adolescentes) que podem realizar acolhimento imediato e 

emergencial, em qualquer horário do dia ou da noite, enquanto se realiza um estudo 

diagnóstico detalhado de cada situação para os encaminhamentos necessários 

(BRASIL, 2009b).  

Independentemente de quais sejam as medidas cabíveis para cada caso de 

suspeita ou confirmação de violência doméstica ou violência sexual contra a criança 

e o adolescente, seu direito à educação é mantido e ela permanece frequentando a 

escola (ainda que, para garantir a sua segurança, ela mude de escola temporária ou 

permanentemente). Nesse sentido, reforça-se o papel fundamental da escola que 

precisa estar com profissionais preparados para saber identificar as situações, 

                                                        
38 O fluxo completo pode ser conhecido na publicação Violência sexual contra crianças e adolescentes: 
novos olhares sobre diferentes formas de violações, da ABMP, de 2013 entre as páginas 346 e 365. 
Disponível em: <http://www.childhood.org.br/publicacao/violencia-sexual-contra-criancas-e-
adolescentes-novos-olhares-sobre-diferentes-formas-de-violacao> . Acesso em: 20 jun. 2018.     

http://www.childhood.org.br/publicacao/violencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes-novos-olhares-sobre-diferentes-formas-de-violacao
http://www.childhood.org.br/publicacao/violencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes-novos-olhares-sobre-diferentes-formas-de-violacao
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encaminhar o caso e saber lidar com a vítima no decorrer de todo processo judicial e 

depois dele, garantindo a acolhida e a compreensão necessárias do estado emocional 

peculiar do educando e as exigências de adequações ou flexibilizações necessárias 

(curriculares) para garantir a sua dignidade humana e a sua aprendizagem em meio 

a essa tormenta.       

A política pública implementada nacionalmente e no município de São Paulo 

apresenta avanços e já foi possível identificar os problemas (pelo DRP do PAIR e 

pelas revisões dos Planos Nacional e Municipal de enfrentamento). No entanto, para 

enfrentá-los, ainda é necessário um amplo leque de ações.    

O principal problema destacado nas avaliações das ações de enfrentamento já 

realizadas é a fragilidade de continuidade. Tais ações, ainda que tenham apresentado 

resultados importantes, não se instituíram como políticas públicas com ações em 

longo prazo. A interrupção de ações prejudica a eficácia do enfrentamento. Apesar de 

haver importantes leis no Brasil, não há políticas públicas contínuas, que garantam a 

proteção e a prevenção do fenômeno, principalmente na área da educação.     

Vale ressaltar que a escola não está envolvida nessa problemática apenas para 

notificar casos. A escola é uma das principais instituições capazes de lidar com a 

prevenção do problema sensibilizando e orientando os educandos e a comunidade. 

Ela também tem potencial agregador e espaço físico para ser um local de encontro 

para articulação de todas as instituições da rede de proteção e apoio à criança. É 

disso que trata o texto que segue.   

2.5 Escola no enfrentamento: prevenção, atuação e ações em rede  

As ações elencadas, apesar de um tempo histórico curto, conseguiram, com 

mobilização intensa da sociedade civil, a organização/implementação da política de 

atendimento e de aumento da visibilidade do tema. Faltam experiências de programas 

destinados aos cuidados com os profissionais que se dedicam a esse trabalho. Faltam 

amplas ações de conscientização e prevenção, tanto voltadas à sociedade como um 

todo quanto para crianças e adolescentes aprenderem a se autoproteger.  

 Cabe à escola, no enfrentamento da VSI, atuar na prevenção (sensibilização e 

formação), na denúncia/notificação de casos suspeitos, agir junto à rede de proteção 

no encaminhamento e no acompanhamento dos casos em que a criança foi vítima de 

VSI.  
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Em relação à escola, percebe-se demanda por mais formações para que os 

profissionais consigam atuar de forma adequada no enfrentamento (sabendo 

identificar, notificando, encaminhando os casos e acompanhando os casos, 

participando de reuniões de discussão dos casos junto às demais instituições 

envolvidas na proteção à infância) e fomentando a articulação da rede de proteção 

bem como ações de prevenção. Tais ações demandam que a escola conceba o 

educando como sujeito histórico para que tenham em vista a mobilização destes para 

atuarem na multiplicação dos saberes (de detecção de sinais, de autoproteção e como 

pedir ajuda e denunciar). É disso que se trata o texto a seguir.  

2.5.1 A escola e a prevenção da violência sexual intrafamiliar 

A pesquisa pela etimologia da palavra “prevenir” demonstra suas raízes no 

Latim praevenire, “antecipar, perceber previamente” (literalmente, “chegar antes”), 

compondo-se de prae-, “antes”, mais venire, “vir”. Para “chegar antes” que algo 

indesejável aconteça com a criança, é preciso estar sensível, saber perceber os sinais 

de que ela pode estar sendo vítima. Para isso, os adultos do entorno, das instituições 

que a criança frequenta (escola, posto de saúde, instituições religiosas, culturais, etc.) 

precisam de formação para tal. Além de saber detectar sinais de violência contra a 

criança, a formação também precisa abordar a criança como sujeito, pessoa em 

condição peculiar de desenvolvimento (NERI, 2017). 

A prevenção é reconhecida pela OMS como o meio mais eficaz de combate à 

violência contra crianças e adolescentes (doméstica e sexual), recomendando ações 

em três níveis: primário (voltadas ao conjunto da população, abarcam programas 

informativos, campanhas e inserção de conteúdo curricular), secundário (envolvendo 

a identificação precoce de população de risco, capacitações profissionais, orientação 

e encaminhamento) e terciário (objetivam reduzir consequências quando a violência 

já aconteceu visando reduzir os danos causados; preveem acompanhamento 

psicológico, social, médico, jurídico, implantação de abrigos ou serviços de proteção, 

inserção em programas de profissionalização).  

O ECA prevê como dever de todos a prevenção da ocorrência de ameaça ou 

violação dos direitos da criança e do adolescente (Art. 70) (BRASIL, 1990). O 

PNEVSCA prevê ações de prevenção voltadas à sensibilização, à educação e à 

autodefesa e a implicação das escolas em ações de prevenção (BRASIL, 2013). 
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Apesar disso, não se tem notícias de políticas específicas voltadas à prevenção da 

violência sexual contra a criança e o adolescente por iniciativas que contemplem todas 

as escolas da rede pública em São Paulo. Tem-se registros de ações como o Projeto 

Piar, por exemplo (LORENCINI; FERRARI, 2014)39, que envolve ONGs e militantes 

em um trabalho de extrema importância, mas que não alcança todo o município e não 

se caracteriza como uma política pública. As ações desenvolvidas são irradiadas na 

comunidade, formam-se polos de prevenção, mas não há desdobramentos no 

currículo escolar.  

Em relação à atuação da escola, salienta-se a necessidade de políticas 

públicas voltadas a um trabalho preventivo e educativo para evitar que crianças e 

adolescentes reproduzam a violência sexual quando são vítimas ou quando o impacto 

de uma cultura machista, de erotização da infância e de coisificação do outro os 

estimulam para cometer abusos com outros menores (apesar de isso não estar 

previsto no Plano Nacional e nem no Municipal, essa preocupação foi recorrente ao 

longo de toda pesquisa de campo).  

O PNEVSCA coloca como indicadores de monitoramento ações de 

quantificação de programas voltados à prevenção do problema (item I) (BRASIL, 

2013), número de agentes públicos e profissionais sensibilizados e capacitados para 

a prevenção; números de secretarias de educação que incluíram a temática no 

currículo (item VII), número de materiais formativos distribuídos ou compartilhados 

pelas TICs, e número de metodologias nacionais e internacionais referenciadas para 

replicação em outras ações preventivas (BRASIL, 2013).  

No que tange à sensibilização, um trabalho preventivo da escola direciona-se 

a toda comunidade escolar: educandos, gestores, educadores, familiares, 

comunidade do território. Refere-se a ações com o intuito de tornar o outro receptivo 

a emoções, gerar comprometimento com o enfrentamento da causa, ainda que se 

reconheça as adversidades para notificar e acompanhar os casos.  

Em relação à autodefesa, o trabalho preventivo da escola direciona-se a ações 

que proporcionem que o educando:  se reconheça como sujeito (assunto melhor 

                                                        
39  O Projeto Piar em ninho virtual foi uma parceria entre o Childhood Brasil, o Instituto Sedes 

Sapientiae – CNRVV e o projeto “Sexualidade Cultura e Prevenção: Programa de prevenção (PSC)”. 
O projeto objetivou tornar crianças e adolescentes multiplicadores virtuais do enfrentamento da 
violência, do abuso e da exploração contra crianças e adolescentes. Iniciou com foco na Copa do 
Mundo de 2014 e, posteriormente, ampliou o alcance para megaeventos em geral. O local de 
trabalho desse projeto (um CEU na zona Sul de São Paulo) tornou-se polo de prevenção obtendo 
a participação de 40 jovens de forma direta e de 2 mil de forma indireta. 
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detalhado no subcapítulo a seguir); construa conhecimentos sobre os sentimentos e 

consiga falar sobre eles; aprenda a reconhecer suas vontades, sua força para dizer 

sim e não; saiba diferenciar toques positivos de toques negativos.  

As ações de educação previstas no plano voltam-se à formação de gestores, 

professores, funcionários, comunidade e educandos sobre direitos da criança e do 

adolescente, sexualidade, gênero, direitos sexuais, legislação específica voltada à 

temática. Entende-se que formação é uma forma de proteção porque, ao colocar o 

assunto em pauta, prepara-se melhor os educandos para lidar com essas situações. 

Landini (2011) afirma que muitas crianças têm um conceito vago ou inexato sobre 

“sexo”, sendo, assim, seduzidas e manipuladas por ofensores inteligentes, 

normalmente não entendendo e não reconhecendo com o que estão lidando. Mesmo 

que pareçam entender, a lei deve protegê-las de parceiros sexuais adultos.  

As estratégias de prevenção, para Brino e Williams (2011), devem prever 

intervenções diretas com a criança visando a seu empoderamento em informação, 

construção da autoestima, habilidades de autodefesa e recursos, como o rompimento 

do isolamento e o aumento da rede de adultos confiáveis. Também é importante 

destacar, sobre o trabalho preventivo, que muitas vezes a violência sexual ocorre 

com o “acordo” da vítima (LANDINI, 2011). Crianças e adolescentes têm 

curiosidades, necessidades, desejos, e não devem ser vistas com padrões de 

comportamento idealizado. Assim, dizer para as vítimas evitarem o abuso 

simplesmente dizendo não, gritando e acusando, pode não ser eficiente quando se 

trata de um abusador conhecido. Quando o agressor seduz, a criança participa 

ativamente de seu processo de vitimização. Assim, trabalhos de prevenção têm 

maior abrangência se abordarem questões voltadas à violência sexual praticada por 

estranhos ou por conhecidos, debatendo as particularidades de cada uma.  

O mesmo ocorre com ações preventivas voltadas à segurança online. Para 

Lanning (200540 apud LANDINI, 2011), alertas sobre não conversar com estranhos 

online podem ter pouco efeito e não substituem o diálogo aberto sobre o assunto e a 

comunicação amorosa com a criança e com o adolescente sobre suas curiosidades.  

Conselhos irrealistas como colocar o computador no meio da sala e usar 
software de bloqueio terá pouco efeito sobre crianças que estão empenhadas 
em superar os esforços de seus pais. Como prevenir algo que os pais e a 

                                                        
40  LANNING, Kenneth. Compliant child victims: confronting an uncomfortable reality. In: QUAYLE, 

Ethel; TAYLOR, Max (Ed.). Viewing child pornography on the internet: understanding the 
offense, managing the offender, helping the victims. Lyme Regis: Russell House Publishing, 2005. 
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sociedade não querem que aconteça, mas a criança sim? A comunicação 
amorosa será provavelmente mais eficaz que checklists e softwares. 
(LANNING, 2005 apud LANDINI, 2011, p. 96). 

Nesse sentido, Terenzi e Fabbri (2007) afirmam que a prevenção primária 

passa pela educação emotiva, pelo reconhecimento da linguagem do corpo e pelo 

conhecimento de sensações positivas e negativas que as crianças sentem em 

determinadas circunstâncias. Para isso, apontam quatro níveis de conhecimento a 

serem desenvolvidos para a prevenção: o corpo é só dela e só ela sabe como se 

sente; o corpo está em condições de provar sensações positivas e negativas das quais 

a criança deve estar consciente; os sentimentos da criança em relação ao seu corpo 

devem ser dignos de crédito e respeitados pelos adultos; valorizar a expressão da 

criança sobre experiências agradáveis ou desagradáveis, conectando o assunto com 

a sexualidade. Para as autoras, isso requer que as crianças vivenciem desde cedo a 

segurança do amor (experimentando a segurança dos afetos por meio de seu corpo, 

desenvolvendo o seu bem-estar e evitando experiências negativas) e o conhecimento 

dos sentimentos (estimular a reconhecer suas vontades, sua força no saber dizer sim 

e não, para saber se opor a situações de solicitações que não respeitem o seu bem-

estar ou que as constranjam). Nesse sentido, é um desserviço quando adultos forçam 

a criança pequena a “ser boazinha” e beijar/abraçar ou se deixar beijar/abraçar 

quando ela não quer. Esse tipo de atitude ensina que a criança deve sempre permitir 

que o adulto determine o que fazer com o corpo dela.   

Sobre o trabalho educativo com a legislação, voltado à prevenção da violência 

sexual, sugere-se minimamente que os educandos tenham oportunidade de conhecer 

as leis, as convenções e as declarações voltadas ao assunto (por exemplo as leis 

citadas no subcapítulo 2.4. 

Soma e Williams (2014, 2017) abordam uma importante estratégia para 

atuação da escola na prevenção do abuso sexual: o trabalho com livros infantis de 

abordagem preventiva (LIAPs). Alertam a importância de analisar esses LIAPs antes 

de empregá-los em programas preventivos ou, ainda, de oferecê-los como leitura 

(2014). Ao submeter LIAPs brasileiros (disponíveis para compra pela internet) à 

avaliação de juízes especializados, Soma e Williams (2017) afirmam que todos os 

títulos avaliados41, segundo os juízes, têm potencial para prevenção do abuso sexual 

                                                        
41 Segundo o artigo, os títulos avaliados foram:  

✓ FERREIRA, H. M. Antônio. Rio de Janeiro, RJ: Escrita Fina, 2012.  
✓ SIQUENEL, C. B. Chapeuzinho cor-de-rosa e a astúcia do Lobo Mau. Rio de Janeiro, RJ: 
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infantil, apesar de ser difícil encontrar um que contemple todos os critérios avaliativos 

sem comprometer a atratividade e a criatividade da obra. Enfatizam que o livro é 

apenas um instrumento auxiliar em programas de prevenção e que devem estar 

associados a vídeos, músicas, jogos e brincadeiras para que haja excelência nas 

intervenções dos programas.    

 Ainda que estas sejam premissas de possibilidades de trabalho de prevenção 

na escola, é fundamental que elas estejam embasadas em uma concepção de 

educando como sujeito histórico. É disso que trata o texto a seguir.  

2.5.2 Sujeitos históricos da escola na prevenção e nos encaminhamentos  

Afirmar a criança como sujeito histórico requer um olhar progressista. Os bem 

pequenos são comumente vistos como dependentes ou incapazes. Desse modo, é 

preciso um olhar que reconheça que bebês constroem conhecimentos e começam a 

se apropriar do mundo desde o nascimento. Na medida em que vão crescendo e 

sendo estimulados por adultos, os bebês estabelecem relações com as pessoas e 

com as coisas que os cercam, atribuindo sentido às suas experiências. Conforme vão 

crescendo, analisam o contexto e conseguem propor soluções para os problemas, 

planejar e executar ações de intervenção na realidade, cabendo ao adulto utilizar as 

linguagens e as provocações adequadas para cada faixa etária conseguir expressar 

essas habilidades. Essa premissa é fundamental para se pensar a capacidade de a 

criança aprender a se autoproteger, e se envolver na mobilização de enfrentamento 

do problema da violência sexual intrafamiliar e outras formas de violência, abuso e 

exploração sexual, além de saber procurar orientação e ajuda quando o seu 

comportamento sexual lhe causar estranhamento.  

Esse olhar está presente no Currículo Integrador da Infância Paulistana (SÃO 

PAULO, 2015b) e já alcançou os planos de educação em direitos humanos e plano de 

enfrentamento à violência contra a criança e o adolescente, por exemplo. Os planos 

                                                        
LIT- TRIS, 2010.  

✓ FONSECA, V. A invasão do planeta chamado carinho. São Paulo, SP: All Print, 2008.  
✓ BARROS, O. Segredo segredíssimo. São Paulo, SP: Geração Editorial, 2011.  
✓ SILVA, A. R. S.; SOMA, S. M. P.; WATARAI, C. F. O segredo da Tartanina: Um livro a serviço 

da proteção e prevenção contra o abuso sexual infanto-juvenil. Pompéia, SP: Centro 
Universitário do Distrito Federal, 2011. 

✓ ARCARI, C. Pipo e Fifi: Prevenção de violência sexual na infância. São Paulo, SP: All Print, 
2013. Disponível em: <http://www.pipoefifi.org.br/home. html>. Acesso em: 10 jun. 018. 
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preveem o “protagonismo infanto-juvenil” como um eixo para garantir a participação da 

criança e do adolescente na elaboração e no monitoramento das políticas públicas. No 

Plano Municipal de São Paulo, o eixo prevê a atuação de crianças e adolescentes em 

ações direcionadas a: sensibilização e formação para atuarem como agentes de direitos 

em nível local; formação de grêmios e entidades estudantis; participação em debates 

sobre o ECA e violência sexual promovidos por conselhos de direitos e conferências; 

divulgar serviços de denúncia  e atendimento; participar de instâncias colegiadas de 

formulação, controle e gestão de políticas públicas; acompanhar a implementação das 

metas do Plano Municipal (SÃO PAULO, 2008, p. 34).  

Reconhece-se no Plano Municipal a necessidade de ações, em instituições que 

trabalham com crianças e adolescentes, que promovam a concepção do 

protagonismo infanto-juvenil, ao afirmar a adoção dessa concepção como referencial 

teórico-metodológico dessas instituições (SÃO PAULO, 2008), abrangendo aqui as 

escolas. Nesse sentido, o Plano prevê: atividades, incluindo a temática do 

protagonismo infanto-juvenil, que sejam promovidas na formação de profissionais; 

garantir que professores e gestores das unidades educacionais incentivem a 

formação de grêmios e entidades estudantis; garantir a inclusão da temática do ECA 

e violência sexual nos Conselhos de direitos, fóruns e conferências assegurando a 

participação de crianças, de adolescentes e de jovens; fortalecer e/ou criar programas 

culturais e esportivos como instrumentos de autoexpressão e criatividade no município 

(SÃO PAULO, 2008).  

Sobre a criança saber procurar orientação e ajuda quando o seu próprio 

comportamento sexual lhe causar estranhamento, os Planos Nacional e Municipal não 

preveem ações. Apesar disso, são recorrentes as preocupações com crianças mais 

velhas ou adolescentes reproduzindo com crianças menores o abuso que sofreram 

(tanto na literatura pesquisada quanto nos relatos nas duas etapas de pesquisa de 

campo). Nesse sentido, há muitas campanhas de prevenção realizadas no exterior 

(como a Stop it now (realizada nos EUA-Vermont, Inglaterra e Irlanda), por exemplo, 

que apresentam avanços que podem ajudar a todos que estranham seu 

comportamento sexual no mundo virtual e no mundo real. Ainda que não sejam 

voltadas especificamente a crianças e adolescentes, tais campanhas podem servir de 

inspiração. Tais campanhas têm canais de orientação, de ajuda que podem ser 

adaptados para a realidade brasileira (exemplos na Figura 1 a seguir). Conhecer 

instituições ou serviços que possam ajudar nesses casos (ainda que não tenhamos 
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campanhas assim no Brasil) são de fundamental importância para que as próprias 

crianças e adolescentes (e, também, os adultos) possam procurar canais de ajuda 

antes que “se tornem abusadores”. Para isso, mais do que campanhas de prevenção 

voltadas a esse assunto, é urgente formar crianças e adolescentes conscientes sobre 

uma sexualidade saudável, que conheçam os seus direitos, os serviços e, 

principalmente, que convivam em uma ambiência em que adultos o concebem como 

sujeito capaz de fazer a diferença na sua história e na dos demais, evitando a 

propagação do problema da violência sexual.  

 

Figura 1 – Cartazes da campanha Stop It Now  

 

Fonte: Imagens extraídas de Stop it now – UK & Ireland.42 

 

É importante ressaltar ainda que campanhas desse tipo podem ser eficazes 

quando se trata dos aspectos culturais envolvidos nas motivações do abuso 

(machismo, coisificação do outro, erotização da infância), necessitando que sejam 

construídas outras políticas públicas para tratar de aspectos psicológicos e 

psiquiátricos quando as motivações estão relacionadas à pedofilia caracterizada como 

doença, por exemplo. 

Contribuir para que os educandos sejam sujeitos históricos demanda uma 

ampla ação pedagógica. No que se refere a ações voltadas para que a criança e o 

adolescente aprendam a se autodefender da violência sexual intrafamiliar, o currículo 

escolar tem muita potencialidade para contribuir com todas as faixas etárias,  com o 

intuito de formar para a prevenção, construindo entendimento de mensagens básicas 

                                                        
42 Imagens disponíveis em: <https://www.stopitnow.org.uk/>. Acesso em: 20 jul. 2017. 
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de segurança e promovendo uma educação emotiva (TERENZI; FABBRI, 2007)43 e 

uma educação sexual emancipatória.  

O currículo escolar comprometido com o enfrentamento do problema promove 

com todas as faixas etárias conhecimentos suficientes e com linguagem e estratégias 

adequadas para que os educandos consigam estranhar comportamentos e reações 

(é comum vítimas crianças relatarem que, no princípio dos abusos, não sabiam o que 

estava acontecendo, mas achavam estranho); consigam perceber que partes íntimas 

do corpo só a própria criança ou pessoas autorizadas tocam (e que esse toque é 

restrito ao auxílio com a higiene); que tenha pessoas de confiança para que possa 

pedir ajuda e nunca guardar segredos dessa pessoa; atuar no fim do silêncio 

conhecendo seus direitos, participando de ações de prevenção e sabendo como 

denunciar.   

A seguir, estão elencados exemplos de possibilidades de trabalho com cada 

faixa etária, sistematizadas pelo estudo na revisão bibliográfica (BOYD; BEE, 2011; 

MEYER, 2012; SANDERSON, 2005; TERENZI; FABBRI, 2007; LANDINI, 2011; WAS, 

2014) e trabalhadas durante a pesquisa de campo nas formações dos cursos 

promovidos para a RMESP:  

a) Bebês e crianças até 3 anos: conhecer e nomear corretamente as partes do 

corpo; saber dizer onde está doendo/machucado; incentivar reconhecer e 

demonstrar os próprios sentimentos e os dos outros; incentivar a contar 

sobre tudo e estabelecer uma conexão para compreender o que a criança 

está expressando (compreender a linguagem do bebê); diálogo permanente 

entre a família e a escola para que ambas tenham elementos para 

reconhecer essa linguagem do bebê e troquem informações sobre essa 

linguagem em construção, sobre a saúde e o desenvolvimento do bebê. 

Saber quem são as pessoas autorizadas a auxiliar com a higiene. A partir 

do desfralde, reafirmar sempre que a criança tem controle e é dona do seu 

próprio corpo; que tem o direito de recusar toques e carinhos quando não 

quiser; identificar adultos de confiança para poder pedir ajuda em tudo o 

                                                        
43 Terenzi e Fabbri (2007) apresentam como educação emotiva preventiva em relação ao abuso sexual 
ações que se refiram ao reconhecimento da linguagem do corpo (sensações positivas e negativas que 
as crianças sentem em determinadas circunstâncias); conhecimento dos sentimentos, saber 
reconhecer suas vontades, saber dizer sim às solicitações positivas e não às negativas; aprender a 
reagir adequadamente às sensações negativas; falar com clareza sobre o que sente e sensações que 
causam incômodo.  
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que precisar e poder contar tudo para esses adultos de confiança (nunca 

estimular a criança pequena a guardar segredos); contar para os adultos de 

confiança quando algo desagrada, independentemente do que e de quem 

a desagradou.   

b) Crianças pequenas (aproximadamente entre 3 e 5 anos): além dos saberes 

anteriores, saber diferenciar partes íntimas do corpo em que só ela e 

pessoas autorizadas podem tocar para ajudar na sua higiene; saber dizer 

não quando não gostar ou estranhar algum tipo de toque; contar para um 

adulto de confiança quando não gostar de algum tipo de toque; conhecer 

diferenças entre os corpos de adultos e crianças; ter informações básicas 

sobre o corpo e de onde vêm os bebês; não se relacionar com estranhos; 

não aceitar convites para qualquer atividade em que esteja distante de 

adultos de confiança ou deva guardar segredo sobre ela; não aceitar 

presentes, ou qualquer outra recompensa (de estranhos ou conhecidos) 

sem o consentimento de um adulto de confiança; saber reconhecer que o 

corpo e as emoções reagem diante do perigo (o coração bate mais rápido, 

as mãos suam, as pernas tremem, se arrepiam os pelos, você tem sensação 

de estar paralisado) e sempre pedir ajuda quando sentir esse tipo de 

desconforto em qualquer situação.   

c) Crianças na meninice (aproximadamente entre 6 e 10 anos): além dos saberes 

anteriores, intensificar a reflexão sobre partes íntimas do corpo, privacidade e 

consenso; conhecimento básico sobre reprodução humana, relação sexual, 

transformações do corpo, puberdade, orientação sexual; ter orientações sobre 

perigos no uso de aplicativos e redes sociais; ter orientações claras sobre 

violência sexual, formas de proteção e busca de ajuda. 

d) Crianças de 11 e 12 anos: além dos saberes anteriores, intensificação do 

diálogo aberto sobre sexualidade; conhecimentos sobre direitos sexuais 

(WAS, 2014); refletir sobre privacidade, DSTs, maternidade/paternidade 

responsável e qualquer decorrência de atos sexuais. 

e) Adolescentes (de 12 a 18 anos): além dos saberes anteriores, abertura para 

esclarecimento com respostas objetivas de acordo com suas dúvidas; evitar 

conselhos preventivos que não reconheçam as curiosidades de 

adolescentes sobre sexo; planejamento familiar e métodos contraceptivos; 

intensificar a reflexão sobre o respeito “ao seu próprio tempo” para 
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desenvolver habilidades sociais de resistência à pressão do grupo; 

promover reflexões e diálogos sobre segurança online, sexting, 

cyberbullying; crimes digitais e suas consequências para a vítima e para os 

envolvidos (desde os que produzem fotos, vídeos, memes, etc. até aqueles 

que “somente” compartilham); promover diálogos sobre as consequências 

da violência sexual para as vítimas; promover diálogos sobre possibilidades 

de pedido de ajuda caso a pessoa estranhe seu próprio comportamento 

sexual ou o de alguém (instituições, pessoas, telefones); intensificação do 

diálogo sobre direitos sexuais, privacidade e consentimento; reflexão sobre 

letras de músicas, filmes, memes que promovam relações coisificadoras 

com o outro e não reconheçam o outro como sujeito; intensificação de 

possibilidades de expressão de sentimentos/educação emocional que 

preveja a segurança dos afetos, o conhecimento dos sentimentos, a 

capacidade de reagir, a possibilidade de se expressar com clareza e 

serenidade, conforme abordado por Terenzi e Fabbri (2007); intensificação 

dos estudos e diálogo sobre direitos humanos, gênero e diversidade.   

Em relação aos adolescentes, Landini (2011) destaca a necessidade de um 

enfoque diferenciado, pois, muitas vezes, eles se sentem ligados aos ofensores por 

laços de amizade ou de amor, necessitando, assim, de uma enfatização sobre porque 

as relações sexuais com adultos são ilegais, erradas e danosas. Em relação ao 

vínculo com o ofensor sexual, é importante ressaltar que, a despeito do abuso ser 

prejudicial, a vítima pode continuar sentindo forte afeto, amor pelo abusador que pode 

ser o pai ou o padrasto, por exemplo. É um sentimento ambivalente, pois a criança e 

o adolescente ficam confusos entre momentos que se sentem cuidados, amados, em 

contraponto a momentos que ocorre o abuso sexual.  

Há quem defenda que a ruptura do vínculo de confiança seja mais grave do 

que a violência sexual em si para a vítima. Por isso, é um desserviço quando a 

sociedade se refere ao ofensor sexual como um monstro: retiram a humanidade e o 

afastam da realidade da vítima, desencorajando-a de denunciar. Crianças pequenas, 

que não têm abstração, podem não perceber situações abusivas por não 

compreenderem essa linguagem metafórica em relação ao “monstro”. O ideal é que 

as crianças e os adolescentes saibam que abusadores são pessoas comuns e, na 

maioria das vezes, bem próximas das vítimas. Tal enfoque se faz necessário porque 

percebe-se, na revisão de literatura (DEMARTINI, 2015; HAMPEL, 2013, por 
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exemplo), uma abordagem rasa, biologista do tema na escola com adolescentes, que 

ignoram a construção cultural da sexualidade e que crianças e adolescentes têm 

desejos, o que pode ser manipulado pelo abusador.   

Apesar dessa lista de possibilidades para o trabalho com cada faixa etária, é 

importante que se planeje a forma como o assunto será abordado, utilizando múltiplas 

linguagens, diversas formas de expressão, dramatizações para experienciar vivências de 

possibilidades de autoproteção e cuidado. O diálogo é princípio fundamental para esse 

trabalho em todas as faixas etárias, aliado à escuta e acolhida do outro e de suas 

opiniões.  

Demartini (2015) sugere a construção curricular via tema gerador (FREIRE, 1977) 

como uma possibilidade de colocar os sujeitos em um movimento praxiológico por sua 

humanização. Brino e Williams (2011) sugerem a exposição comportamental. Para as 

autoras, os programas de prevenção ao abuso sexual infantil que abordam conceitos 

concretos e envolvem a exposição comportamental, modelos, parecem ser os mais 

efetivos, no sentido de assegurarem a aquisição de habilidades e de conhecimentos, 

além de sua posterior manutenção. Para elas, a exposição comportamental parece ser 

particularmente essencial para uma intervenção efetiva. Na escola, o trabalho de 

exposição comportamental pode ser feito por meio de dramatizações, debates sobre 

filmes, técnicas de psicodrama ou do teatro do oprimido, por exemplo, em que o 

educando veja ou experimente, vivencie formas de se autoproteger.  

Além da mobilização de crianças e adolescentes, é importante salientar a 

mobilização dos Conselhos de Escolas e do CRECE44, concebendo familiares e a 

comunidade do território da escola também como sujeitos históricos com grande 

potencial articulador de prevenção. A mobilização está prevista no Plano Nacional de 

enfrentamento à violência e ao abuso sexual contra a criança e o adolescente 

(BRASIL, 2013) no eixo comunicação e mobilização social. Um dos objetivos do eixo 

é fortalecer as articulações nacionais, regionais e locais de enfrentamento e pela 

eliminação do abuso e/ou exploração sexual, envolvendo mídia, redes, fóruns, 

comissões, conselhos e outros (BRASIL, 2013). Como indicador de monitoramento 

para esse objetivo, o Plano destaca (item III) a quantificação de redes, comitês, fóruns 

                                                        
44  O Conselho de Representantes dos Conselhos de Escola (CRECE) foi instituído pela Lei Municipal 

No 16.213, de 17 de junho de 2015, no governo do Prefeito Fernando Haddad, como um colegiado 
para o fortalecimento dos Conselhos de Escola e a ampliação do processo democrático nas 
unidades educacionais e nas diferentes instâncias decisórias, visando a uma melhor qualidade da 
educação.   
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e outros coletivos que atuam no enfrentamento do abuso e/ou exploração sexual de 

crianças e de adolescentes nos âmbitos nacional, estaduais, municipais e distrital.  

O Plano Municipal também prevê essa articulação no eixo Mobilização e 

Articulação. Coloca, nesse eixo, como primeiro objetivo, comprometer a Sociedade 

Civil e o Poder Público no enfrentamento da violência, do abuso e da exploração 

sexual (SÃO PAULO, 2007) com ações prevendo a promoção de campanha municipal 

que vise à mudança de concepções, práticas e atitudes que estigmatizam a criança e 

o adolescente em situação de violência, de abuso e de exploração sexual; a 

elaboração de projetos socioeducativos que visem à valorização da dignidade 

humana e à conscientização e à mobilização da rede de ensino pública e privada para 

a temática de violência, de abuso e de exploração sexual; e, também, a exemplo do 

Plano Nacional, o fortalecimento das articulações regionais e locais no enfrentamento 

à violência sexual de crianças e adolescentes e suas famílias. Contemplar as famílias 

é um avanço importante para que representantes dos conselhos de escola e CRECE 

tenham uma visão macro do fenômeno da VSI, que atinge não só a criança 

isoladamente, mas as famílias como um todo (pois as famílias como um todo precisam 

de encaminhamentos, acompanhamento da rede de proteção social).  

Um conceito importante refletido com os participantes na pesquisa de campo 

com a RMESP foi a importância de o Conselho de Escola contribuir para a mobilização 

da rede de proteção e na prevenção, disseminando saberes construídos para todo o 

território onde a escola está situada. O alcance das falas de pais e de familiares pode 

ser maior entre seus pares do que o de professores e gestores. Os familiares do 

Conselho de Escola também podem atuar na comunidade como disseminadores de 

posicionamentos preventivos, de caminhos para denúncia, etc. Além disso, a 

notificação e a denúncia de caso de VSI realizadas pela escola são fortalecidas 

quando o Conselho “endossa” a notificação, demonstrando que o coletivo da escola 

está ciente e atento às violações de direitos de seus educandos. Isso ajuda a inibir 

possíveis represálias de abusadores quando personificam a denúncia feita e 

perseguem, ameaçam e tentam intimidar gestoras isoladamente em uma tentativa de 

frear os desdobramentos das denúncias.  

Ainda que se reconheçam crianças e adultos como sujeitos históricos, atuantes 

na prevenção, na autodefesa e na mobilização para disseminação de ações 

preventivas, os adultos da escola precisam formar-se também para a abordagem e o 

encaminhamento adequado de casos suspeitos ou confirmados de violência sexual 
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intrafamiliar. É disso que se trata o texto que segue.     

2.5.3 Atuação dos sujeitos da escola em casos de VSI: como abordar a vítima, 

entrevistá-la, encaminhá-la e como abordar a família  

Nos casos em que a prevenção não é suficiente para romper ciclos e evitar que 

os direitos da criança e do adolescente sejam violados, a violência sexual intrafamiliar 

emerge na escola. Mais do que isso, ações de prevenção podem ser 

desencadeadoras de tomada de consciência de relações abusivas e levarem a um 

aumento de suspeitas ou de denúncias de casos de violência.  

O período de suspeita é fundamental para que sejam planejadas intervenções 

antes da revelação completa envolvendo a criança e a família. Ainda que a revelação 

não aconteça na escola, suspeitas consistentes precisam ser reunidas e 

encaminhadas para o Conselho Tutelar, conforme previsto na Portaria Nº 5.552/2012.  

Como a comunicação para o Conselho Tutelar gera um forte impacto em todo 

o grupo familiar (AZAMBUJA, 2004), ela precisa ser bem fundamentada ou baseada 

na confirmação (revelação). Importante salientar que uma denúncia bem 

fundamentada reúne indícios observados na escola, mas não se refere à coleta de 

provas. Essa não é a função da escola. Tirar fotografias de ferimentos, de manchas 

em roupas, examinar a criança, pedir para ela repetir o que disse para ser gravado, 

recolher e anexar documentos à notificação (documentos de familiares ou de 

membros da comunidade que procuram a escola para pedir ajuda para 

denunciar/encaminhar o caso) são atitudes inadequadas, que não devem ser tomadas 

pela escola.  

Tais atitudes expõem a criança, fazem-na reviver a violência novamente a cada 

vez que relatam o que aconteceu, geram estresse e confusão mental quando ela já 

está fragilizada. Na literatura da área isso é chamado de vitimização secundária 

(quando a busca por materialidade da prova para incriminação do agressor se 

sobrepõe ao cuidado imediato com a criança (ROQUE et al., 2014)). Além disso, 

cursos de licenciatura e pedagogia não contemplam formação voltada à perícia e nem 

os equipamentos disponíveis na escola são adequados para colher provas. Nos casos 

em que a coleta de provas de violência sexual for possível, a escola deve contatar o 

conselho tutelar para que encaminhem e acompanhem a criança para instituições de 

saúde com equipe capacitada e equipamentos adequados para tal. Ainda assim, 
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Drezett et al. (2011) ressaltam as dificuldades de colherem-se provas materiais, 

mesmo por equipes especializadas, e concluem, após análise de casos julgados, que 

esse não é o fator isoladamente determinante para a criminalização do agressor pelo 

judiciário.  

A importância de preservar a criança, não pedindo que ela relate novamente o 

que já relatou para outras pessoas, já foi percebida pelo poder judiciário. Há um 

número crescente de estudos que abordam a escuta especial e o depoimento sem 

danos (CARIBÉ; LIMA, 2015; MACHADO; ARPINI, 2013), com instrumentos, 

procedimentos e equipamentos adequados para tal, com o intuito de evitar que a 

criança seja exposta ao processo exaustivo de contar novamente o fato. Cabe à 

escola então dar credibilidade à fala da criança e produzir registros que descrevam 

detalhadamente os sinais que ela manifesta e ser o mais fiel possível à transcrição de 

sua fala na notificação por escrito. A Lei Federal No 13.431, de 4 de abril de 2017, ao 

se referir à escuta especializada e ao depoimento especial afirma que: 

 
Art. 4º Para os efeitos desta Lei, sem prejuízo da tipificação das condutas 
criminosas, são formas de violência: 
IV - violência institucional, entendida como a praticada por instituição pública 
ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização. 
§1º Para os efeitos desta Lei, a criança e o adolescente serão ouvidos sobre 
a situação de violência por meio de escuta especializada e depoimento 
especial. 
§ 2º Os órgãos de saúde, assistência social, educação, segurança pública e 
justiça adotarão os procedimentos necessários por ocasião da revelação 
espontânea da violência. 
§ 3º Na hipótese de revelação espontânea da violência, a criança e o 
adolescente serão chamados a confirmar os fatos na forma especificada no 
§ 1º deste artigo, salvo em caso de intervenções de saúde. 
§4º O não cumprimento do disposto nesta Lei implicará a aplicação das 
sanções previstas na Lei n º 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente). 
[...] 
Art. 14. As políticas implementadas nos sistemas de justiça, segurança 
pública, assistência social, educação e saúde deverão adotar ações 
articuladas, coordenadas e efetivas voltadas ao acolhimento e ao 
atendimento integral às vítimas de violência. (BRASIL, 2017a, p. 1-2). 
 

Tendo então a clareza de que a função investigativa, a coleta de provas, a 

criminalização do agressor não são competências da escola, vale ressaltar o que cabe 

à escola, até onde ela pode e deve atuar. À escola compete o zelo pelo 

desenvolvimento integral da criança. Isso restringe sua atuação no enfrentamento da 

VSI à prevenção e, em casos em que a violência ocorreu, cabe a ela a notificação, o 

encaminhamento e o acompanhamento da criança junto à rede de proteção social. 

Para o encaminhamento e o acompanhamento, ao abordar a criança que 
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revelou espontaneamente a situação de violência na escola, o diálogo adequado tem 

como foco o cuidado com a vítima. Esse diálogo precisa identificar danos físicos ou 

mentais em etapa inicial, visando evitar a continuidade de situações de violência. 

Sugere-se que o diálogo seja feito na presença de dois adultos da escola em um local 

tranquilo e com privacidade (AZEVEDO; GUERRA, 1994). Habigzang et al. (2008) 

ressaltam que a entrevista clínica exige método, deve ser sempre delimitada por 

objetivos, para obtenção de dados que contribuam para uma futura intervenção. Ainda 

que a escola não realize uma entrevista clínica, a interação, desde a primeira 

conversa, é essencial para a confiabilidade dos dados obtidos e para que a impressão 

da criança em relação aos entrevistadores e à instituição que estes representam seja 

de confiança. Os entrevistadores devem proporcionar tempo para que as vítimas 

exponham suas ideias sem se sentirem ameaçadas. Os entrevistados também podem 

fazer perguntas e esclarecer dúvidas.       

Sobre a postura dos profissionais em momentos de entrevista com a vítima, 

Sanderson (2005) orienta: 

 

• Ouça o que ela diz. 

• Mesmo perturbado com o que a criança revelou, não reaja de uma 
maneira que possa aumentar a angústia dela. 

• A criança precisa saber que não é culpada e que acreditam nela. 

• Conceda à criança a oportunidade de conversar sobre o que aconteceu 
mas não a pressione a fazer isso. 

• Diga à criança que ela está agindo corretamente ao conversar com você. 
Não repreenda se o abuso ocorreu porque ela desobedeceu a regras 
básicas, como passear em um lugar o qual você não havia autorizado. 
(SANDERSON, 2005, p. 282). 

 

Para abordar a criança em casos suspeitos, algumas orientações 

sistematizadas em Neri (2013) foram abordadas na pesquisa de campo como 

subsídios às formações e aos cursos:   

 
Na entrevista com a vítima, os entrevistadores devem: 

• fazer perguntas claras e objetivas; 

• aceitar os sentimentos da criança; 

• não sufocar a vítima com expressões de espanto, horror e observações 
de quão terrível foi a violência;  

• evitar a acusação de alguém pelo quadro de violência; 

• não censurar, criticar ou culpar a criança; 

• não expressar preconceitos ou julgamentos morais; 

• verificar se a vítima tem ferimentos, mas não forçar a vítima a mostrá-los; 

• evitar tocar na vítima desnecessariamente; 

• informar a vítima de que o caso deve ser notificado a instâncias de 
proteção à infância; 

• manter a vítima informada de todas as providências que precisarem ser 
tomadas; 
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• realizar registros que subsidiarão a ação de outros profissionais, evitando 
que a vítima seja entrevistada inúmeras vezes, o que aumentaria o seu 
sofrimento. Segundo SCODELARIO et al. (2004), essa ação permite que 
a situação não caia no esquecimento e impede que a instituição não 
possa dizer que desconhecia o fato depois de passado certo tempo, ou 
ainda quando algum profissional dessa instituição for questionado por 
faltas ou falhas no encaminhamento. (NERI, 2013, p. 102-103). 

 

Alguns outros cuidados ainda se destacam para a abordagem da criança em 

caso de suspeita: garantir a confidencialidade da entrevista, informando a criança de 

que só saberão do ocorrido os profissionais que estiverem envolvidos nos 

encaminhamentos; informá-la que será pedido que mostre marcas em seu corpo, 

porém ela não será forçada a mostrar; avisá-la de que os órgãos competentes serão 

informados e que outras providências poderão ser tomadas por eles para garantir a 

sua proteção e evitar o agravamento da violência.   

Ainda sobre a abordagem da criança, é importante ressaltar que o elemento 

traumático muitas vezes esbarra no silêncio irredutível: a criança fica incapaz de 

significar, de simbolizar o ocorrido, incapacitando-a a falar. É o puro silêncio que grita, 

inquieto (CASTRO, 2017); o traumático esbarra no limite das palavras, pois se 

assemelha a uma situação primitiva em que o aparelho psíquico não tem recursos 

maduros para lidar com a pulsão. Há, portanto, situações traumáticas as quais não é 

possível para a criança reconhecê-las, ser capaz de representá-las por meio da 

linguagem. O ouvinte deve, assim, testemunhar e lidar com a comoção psíquica 

ocasionada pelo abuso.  

Encontram-se, na expressão lúdica, por meio do brincar, ferramentas 

importantes para tanger o indizível. A brincadeira permite à criança representar, em 

um material concreto, a cisão da qual foi vítima, projetando, assim, o conflito e 

aliviando o sistema psíquico. Isso, além de explicar o fato de suspeitas emergirem na 

escola nos momentos de brincadeiras ou por meio da expressão artística em 

desenhos, criação de histórias, pode ser usado como forma de expressão que dê 

pistas sobre “o indizível”, sendo de extrema relevância para o encaminhamento do 

caso.  

Para a abordagem da família, é preciso avaliar inicialmente se a conversa com 

os pais não tem possibilidade de agravar a situação da criança ou fazer com que ela 

seja transferida de escola (atrapalhando o encaminhamento do caso), em uma 

tentativa de escamotear o problema. Quando a família (ou um dos cuidadores da 

criança) for “terreno fértil” para uma conversa com a equipe da escola, a entrevista 
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deve ser agendada o mais breve possível. Os pais devem ser esclarecidos de que a 

escola tem obrigação de notificar suspeitas de violência contra a criança e que os 

órgãos responsáveis tomarão as medidas cabíveis a respeito do caso. Não se deve 

adotar uma postura de condenação da conduta parental e nem um procedimento 

investigativo. A equipe da escola deve informar os familiares de que suas ações ou 

omissões podem ter consequências e que as intervenções da rede de proteção social 

visam interromper o ciclo de violência e proteger a vida da criança e dos demais 

membros da família.  O foco da conversa é ter elementos que possam auxiliar a escola 

no cuidado com o desenvolvimento da criança e, também, conscientizar a família 

sobre os desdobramentos da denúncia.  

Há situações em que a gravidade do problema impede que a escola busque o 

diálogo com a família, pois pode colocar a criança, outros membros da família e a 

equipe da escola em risco. Nesses casos, a atuação do Conselho Tutelar deve ser 

solicitada com caráter de urgência para que este acione a rede de proteção visando 

ao cuidado com a vítima.  

2.5.4 Rede, cuidado com a vítima e cuidado com os profissionais envolvidos  

A Rede Socioassistencial está descrita na Norma Operacional Básica (NOB) 

do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) de 2005, como um conjunto integrado 

de ações de iniciativa pública e da sociedade, que ofertam e operam benefícios, 

serviços, programas e projetos, o que supõe a articulação entre todas estas unidades 

de provisão de proteção social, sob a hierarquia básica e especial e, ainda, por níveis 

de complexidade (BRASIL, 2005).   

Trabalhar em rede para o enfrentamento da VDCA e da VSI tem se mostrado 

imprescindível dada a complexidade e a mutação do fenômeno e a multiplicidade de 

fatores responsáveis pela sua ocorrência (culturais, psicológicos e sociais). Isso exige 

olhares e atuações diversificados, complementares. Como são vários os fatores 

envolvidos na sua ocorrência, a atuação de enfrentamento implica equipes 

multiprofissionais, interdisciplinares, com envolvimento em políticas públicas 

intersetoriais, em que se estabeleçam relações horizontais de cooperação, e que se 

reconheça que todas as instituições e todos os sujeitos têm limitações, mas também 

possibilidades de atuação.   

Nos casos de violência contra a criança e o adolescente, o foco primeiro da 
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rede volta-se ao cuidado e à proteção da vítima (antes da criminalização do agressor). 

Segundo Motti e Santos (2011), as redes devem dispor de equipes multiprofissionais 

e interinstitucionais atuando na notificação, no diagnóstico, na intervenção, na 

formação, na pesquisa e na prevenção. Para os autores, é fundamental que se 

estabeleça uma agenda de trabalho comum (tendo definido um calendário de reuniões 

em um processo de mobilização permanente); que se organize uma condução 

democrática que envolva a todos; que se registre os eventos, as reuniões e os 

encontros; que se estabeleça um calendário de visitas para sensibilizar os gestores 

de diversas políticas públicas e organizações da sociedade civil.   

Desse modo, objetiva-se que a rede deve alcançar: resolubilidade na 

interrupção do ciclo de violência; a superação dos traumas, dos danos secundários e 

demais sequelas deixadas pela vivência na situação de violência; o fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários e a garantia do crescimento protegido de qualquer 

tipo de violência; a não revitimização, evitando mais traumas no processo de 

atendimento; a redução do número de crianças, adolescentes e famílias envolvidos 

com violência (MOTTI; SANTOS, 2011).  

A concepção de atuação em rede é historicamente recente. Ainda que haja 

muitos desafios para que essa concepção de trabalho se efetive de maneira 

satisfatória, há estudos, orientações, políticas, iniciativas buscando essa articulação 

e a melhoria da atuação com a criança, o adolescente e as famílias. O que se percebe 

como frágil e deficiente em toda rede (escola, instituições de atendimento, conselhos, 

etc.), com poucos estudos e atenção incipiente, é o cuidado com os profissionais 

envolvidos. Não há cuidados previstos para quem cuida. Políticas públicas e ações 

voltadas para esse fim são urgentes.    

Além da lida com o tema da VDCA e da VSI ser emocionalmente extenuante e 

todos os profissionais precisarem de um lugar onde possam lidar com os efeitos que 

o trabalho com crianças sexualmente abusadas produz neles (FURNISS, 2002, p. 

245), percebe-se que, dentre os profissionais de todas as áreas, há aqueles que 

sofreram abuso e têm dificuldade para lidar com sua própria experiência: 

 
O problema dos profissionais que sofreram abuso sexual quando crianças e 
que se deparam em seu trabalho com crianças sexualmente abusadas ainda 
não é totalmente reconhecido. Esse é um problema que necessita de urgente 
atenção. É perfeitamente aceitável que os profissionais revelem outros 
eventos de vida que podem ter influência em seu trabalho, tais como perdas 
pessoais e separação conjugal. Mas, até o momento, ainda é quase 
impossível para os profissionais revelarem sua própria experiência quando 
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crianças.  
Os efeitos do abuso sexual da criança como síndrome de segredo também 
se aplicam aos profissionais que sofreram abuso, e eles podem ter extrema 
dificuldade para lidar com sua própria experiência de abuso sexual, como 
uma pré-condição para seu trabalho com crianças sexualmente abusadas. 
(FURNISS, 2002, p. 243).     
 

Devido às características que envolvem o abuso e a síndrome de segredo, há 

profissionais que não conseguem nem dizer por que não conseguem lidar com o 

abuso sexual. O trauma situa-se no núcleo duro do montante pulsional que resiste às 

tentativas de tradução, de significação e de simbolização (CASTRO, 2017). Para 

Furniss (2002), isso também se dá pois uma revelação pessoal contaria contra eles 

profissionalmente. Furniss (2002) sugere que: 

 
Se o comportamento de um co-profissional desperta a suspeita de que ele 
possa ter sido sexualmente abusado, seria muito inadequado tratar esse(a) 
colega de modo diferente. [...] processos de identificação com crianças 
sexualmente abusadas podem criar problemas para alguns colegas 
sexualmente abusados, que foram incapazes de lidar com seu próprio abuso. 
[...] não devemos patologizar [...].  
Se a experiência pessoal de abuso sexual de um colega interfere com a tarefa 
profissional, podemos abordar o problema através de um colega mais velho 
ou bastante próximo da pessoa em questão, que tentaria, com cuidado e a 
discrição apropriados, introduzir o assunto da identificação e da possível 
necessidade de ajuda. O problema de um colega que sofreu abuso sexual, e 
que tem dificuldade para funcionar profissionalmente, pode ser manejado 
adequadamente, com integridade e sigilo, quando esse colega trabalha em 
um contexto institucional que permite uma abordagem pessoal e confidencial 
por parte de colegas mais velhos. (FURNISS, 2002, p. 243-244).     
 

Nesse sentido, fortalece-se a concepção metafórica da atuação em rede como 

uma rede de pesca, tecida coletivamente com cuidado, com atenção a cada nó e 

precisão para que não haja furos maiores do que os previstos. Uma rede que 

demanda constante verificação para analisar suas condições, sua flexibilidade. Assim, 

os cuidados com a vítima e com as famílias precisam ser estendidos pelas políticas 

públicas e instituições também aos profissionais para que, assim como uma rede de 

pesca, seja possível resistir para suportar o agito das marés. 

2.5.5 Segurança online, cyberbullying e sexting  

Ainda que não se tenha dados e estudos que apontem para o grau de 

envolvimento das famílias em casos de violência sexual atrelados ao ambiente virtual 

(o que dificulta saber se se trata de um fenômeno com impacto intrafamiliar, se está 

atrelado à exploração sexual), o tema da segurança online e as drásticas 
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consequências do cyberbullying e do sexting têm emergido na escola e impactado o 

currículo. O alcance desse tipo de violência que, inicialmente, abarcava apenas 

adolescentes tem atingido crianças cada vez menores.   

A prática de intimidar, amedrontar e agredir repetidamente a mesma pessoa 

sem motivação específica tem sido abordada como bullying. Com a tecnologia e o 

uso de e-mails ameaçadores, mensagens depreciativas em sites de 

relacionamentos, mensagens em grupos de conversas por celular com fotos e textos 

constrangedores, essa prática tem sido caracterizada como cyberbullying. 

Diferentemente do bullying que acontece em espaços e tempos delimitados (na 

escola, no prédio ou em algum outro espaço “delimitado” de convívio com o mesmo 

grupo), o impacto dessa intimidação em ambiente virtual constrange a vítima 

permanentemente, pois, como diz a gíria, “viraliza”, tem vasta e rápida 

disseminação, alcança diferentes espaços de convívio (espaços que a vítima nem 

imagina que possam ser alcançados), sendo praticamente impossível reverter a 

privacidade quando se é vítima nesse tipo de exposição.  

O nome “sexting” é baseado em uma junção de palavras também oriundas dos 

radicais em inglês “sex” (sexo) e “ting” (morfema de texting), exatamente por essa 

origem histórica do “sexo por mensagens de texto”. Apesar de atualmente os 

conteúdos terem se tornado menos textuais, o nome manteve-se. Trata-se então do 

fenômeno de fotografar ou filmar a si próprio em momentos de intimidade e transmitir 

as imagens por celular, prática conhecida pela gíria como o envio de “nudes”.  

O perigo dessa exposição é incalculável e incontornável. Dados da ONG 

Safernet informam que 11% dos estudantes brasileiros entre 15 e 18 anos já tinham 

praticado sexting em 2009. Com o aumento das vendas e do uso de dispositivos 

móveis, há a expectativa de crescimento exponencial desse número. Dois casos 

ilustram as consequências no Brasil: uma jovem de Goiânia que filmou a relação 

sexual e teve o conteúdo exposto pelo aplicativo WhatsApp (e como consequência 

precisou mudar a aparência, evita sair na rua, não consegue emprego) e a 

adolescente Julia Rebeca, de 17 anos do Piauí (que se suicidou em 2013, após 

perceber o alcance da divulgação de seu vídeo erótico)45. Na pesquisa de campo na 

RMESP, foram muitos relatos e pedidos de orientação referente a essa temática, pois 

tais perigos têm se manifestado nas escolas.  

                                                        
45  Mais informações disponíveis em: <http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2014/11/um-ano-depois-
investigacao-sobre-morte-de-julia-rebeca-continua-no-pi.html>. Acesso em: 15 jul. 2017.  
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As relações via internet tendem a ter características específicas. Apesar de 

serem relações interpessoais como quaisquer outras, o “anonimato” e a “distância” 

fazem com que a tela dos dispositivos funcione como trincheira, como uma barreira 

digital que encoraja e permite que se cometa atitudes em mundo virtual diferente 

daquele que se tem no mundo real. Evelyn Eisenstein (2016) sugere que educadores 

e escolas incluam temas como sexualidade e exploração sexual online, 

comportamentos de violência, cyberbullying, uso de drogas, “brincadeiras e desafios 

perigosos” no currículo e na programação de palestras da escola. Enfatiza o uso das 

novas tecnologias e da internet para estimular a criatividade e o trabalho em grupo, 

como uma ferramenta que fortaleça o vínculo de respeito e de diálogo entre os alunos, 

em um movimento de cidadania digital.  

Santos e Domenico (2017) atentam que, em casos de cyberbullying, é comum 

pensarmos apenas no envolvimento da vítima e do agressor, mas ressaltam um 

personagem de grande importância: o espectador. Segundo elas, as vítimas, em sua 

maioria, encontram-se impotentes para agir/reagir, têm medo de se exporem ainda 

mais. Alternam movimentos de ansiedade e agressividade, podendo vitimizar outras 

pessoas ainda mais indefesas. Os agressores têm o desejo de sentirem-se poderosos 

e populares. Não são capazes de transformar a raiva em diálogo e para quem o 

sofrimento do outro não é motivo para deixar de agir. O anonimato favorece sua ação. 

Por fim, os espectadores, que são personagens fundamentais para a continuidade do 

conflito. Não saem em defesa das vítimas, nem se juntam aos agressores. Podem ter 

senso de justiça, mas não indignação suficiente para agir em defesa da vítima. Podem 

ou não repassar as imagens ou mensagens. Em caso afirmativo, são corresponsáveis 

pela violência. 

Há uma preocupação pública em relação às práticas e aos seus riscos, dados 

os relatos de danos permanentes após passados muitos anos46. Isso tem gerado a 

aplicação da legislação vigente e a criação de leis específicas para proteger as vítimas 

e criminalizar os ofensores.  

A justiça pode interpretar como crime a divulgação de fotos, de vídeos e de 

outros materiais com teor sexual sem o consentimento do dono, classificando como 

difamação (imputar fato ofensivo à reputação) ou injúria (ofender a dignidade ou 

                                                        
46  Relatos de danos permanentes atrelados ao sexting e ao cyberbullying podem ser exemplificados 

pelos casos apresentados no vídeo “Sexting: Perigos do WhatsApp”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=4a2WOXpvLUE>. Acesso em: 13 jul. 2017.  
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decoro), segundo os artigos 139 e 140 do Código Penal.  

O ECA também prevê penalização para casos semelhantes. O Art. 241 qualifica 

como crime grave a divulgação de fotos, gravações ou imagens de crianças ou 

adolescentes em situação de sexo explícito ou pornográfica. Prevê pena de 3 a 6 anos 

de reclusão e multa para quem publicar materiais que contenham essas cenas com 

menores de 18 anos (BRASIL, 1990). 

Além da divulgação, a invasão de dispositivos para coletar, destruir, adulterar 

ou obter informações sem o consentimento do dono também estão previstos. A Lei Nº 

12.737, de 30 de novembro de 2012, prevê multa ou prisão para esses atos (por 

período entre 3 meses a 1 ano) (BRASIL, 2012a). A Lei foi apelidada de “Carolina 

Dieckmann”, após a atriz ter seu computador “hackeado” e suas fotos íntimas 

divulgadas. 

A vítima pode pedir ao provedor a retirada de conteúdo de nudez da própria 

pessoa, sem a necessidade de advogado ou de recorrer ao judiciário, conforme 

previsto no Art. 21 do Marco civil da internet, aprovado em 2014.  

Santos e Domenico (2017) elencam como possibilidades de ação preventiva 

que a escola proporcione momentos coletivos de troca e de reflexão para ampliar 

atitudes que envolvam aproximação, respeito, empatia; que promova reflexões com 

os educandos sobre o que é estigma, o que é público, o que é privado, o que é íntimo; 

que utilizem debates sobre vídeos e filmes que abordem as consequências da 

publicização de algo íntimo; que reconheçam sinais e identifiquem mudanças no 

comportamento dos alunos.  Além disso, quando identificados indícios, sugerem uma 

conversa inicial com a vítima e o agressor em particular para que se construam 

maneiras para o agressor fazer uma retratação pública, em uma tentativa de reparar 

o erro.   

Outras instituições e iniciativas que têm sido referência na criação de 

orientações sobre segurança online, cyberbullying e sexting são a World Childhood 

Brasil – WCF 47  (que já disponibilizou uma cartilha que trata do assunto para a 

                                                        
47  O website da WCF Brasil está disponível em: <http://www.childhood.org.br>. Acesso em: 25 fev. 

2018. 
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RMESP); a Safernet48; o Seguranet49 e a campanha Defenda-se (do grupo marista50).  

Dado esse panorama e elencando alternativas que envolvem o fenômeno, 

disponíveis na literatura da área, passa-se, então, à descrição do processo de 

pesquisa e das opções metodológicas adotadas. É disso que trata o capítulo a seguir.  

 

 

 

  

                                                        
48  O website da Safernet está disponível em: 

<http://new.safernet.org.br/home?field_subject_value=All&field_type_value=All&page=1>. Acesso 
em: 25 fev. 2018.  

49  O website Seguranet está disponível em: <http://www.seguranet.pt>. Acesso em: 25 fev. 2018. A 
página tem abas específicas para professores e escolas, com dicas, jogos, atividades e recursos 
voltados à segurança online.  

50  O website da Campanha defenda-se está disponível em: <http://defenda-se.com>. Acesso em: 13 
jul. 2017. Promove a autodefesa de meninos e meninas contra o abuso e a exploração sexual por 
meio de vídeos educativos que dialogam com a linguagem de Versão Amigável, ilustrando situações 
cotidianas em que a criança possa se defender, agir preventivamente e relatar a violência.  
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3 METODOLOGIA E O PROCESSO VIVIDO COM A REDE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO 

 Este capítulo apresenta o percurso trilhado por esta pesquisa e a 

fundamentação científica que levou às opções metodológicas que embasaram sua 

construção. Buscou-se, na pesquisa, uma fundamentação científica que possibilitasse 

o aprofundamento da compreensão do fenômeno da VDCA e da VSI, 

concomitantemente ao engajamento dos sujeitos da pesquisa no enfrentamento da 

questão, como uma das formas de promover a justiça curricular nas escolas da Rede 

Municipal de Educação de São Paulo. A fundamentação científica perpassa a 

epistemologia como norteadora para evidenciar qual ciência se buscou construir com 

esta pesquisa. Enfatiza as aproximações com o paradigma qualitativo de pesquisa; 

com a teoria crítica; com a teoria freiriana, inserida no paradigma da educação 

popular; com os princípios metodológicos previstos no projeto de pesquisa do 

GEPEJUC; com as demandas sistematizadas na dissertação de Mestrado e na 

revisão de literatura deste Doutorado. Todas essas aproximações levaram à escolha 

da metodologia com inspiração na pesquisa-ação crítico-colaborativa para nortear o 

percurso desta pesquisa.   

 No resgate histórico do surgimento das ciências humanas e sociais, chama 

atenção o contexto que adensou o compromisso e a relevância das ciências humanas 

e da educação. Na metade do século XX, no contexto da Guerra Fria, a polarização 

desse momento histórico se traduziu em um comprometimento dos intelectuais e das 

ciências humanas com questões científicas, ideológicas e políticas. Nessas 

circunstâncias, as pesquisas começam a tornar-se um caminho para a descoberta e 

a invenção de outras possibilidades de vida humana. Na conjuntura da globalização, 

as ciências humanas foram desafiadas a encontrar explicações fundamentadas, 

teorias compreensivas e revelar caminhos para uma vida decente. No século XXI, 

novos desafios foram impostos às ciências humanas: com a crise de 2008, o desajuste 

econômico e as consequências sociais por ela suscitadas foram acompanhadas da 

emergência de novos polos nacionais e regionais de pesquisa, de produção e de 

difusão dos conhecimentos que trouxeram autores e temas que revigoraram as 

ciências humanas. Além disso, os novos meios de difusão e de circulação dos 

conhecimentos deslocaram a hegemonia científica europeia e norte-americana para 

novos territórios. 
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Foi necessário que as pesquisas pudessem ampliar o estudo da vida social e 

das relações humanas, mas também refundar o conhecimento do passado e do 

presente e abrir esperançosas perspectivas de viver. A partir daí, foram ocorrendo 

rupturas nos padrões tradicionais e inovações criadoras em busca de novas teorias e 

métodos de pesquisa. Nesse sentido, as pesquisas em ciências humanas e sociais 

se caracterizaram como 

[...] uma atividade originária da reflexão humana que aspira alcançar todas 
as possibilidades de conhecimento e servir-se da razão, da investigação e 
reflexão para encontrar a liberdade da própria autodeterminação, a 
compreensão de si, do outro e do mundo. (CHIZZOTTI, 2014a, p. 4). 

Nesse sentido, colocar a razão e a reflexão a serviço da libertação da própria 

autodeterminação é central para destacar a relevância das pesquisas em ciências 

humanas e sociais. Isso foi fundamental também no desenvolvimento desta pesquisa 

no que concerne à libertação da autodeterminação do currículo em relação a 

situações de suspeita de VDCA que emergem na escola e que o currículo tem 

dificuldades de abordar e construir mecanismos de encaminhamento (entendendo 

mecanismos não só como procedimentos padronizados, mas a escuta, o diálogo, a 

construção de relações em que seja possível criar vínculos para perceber sinais e ter 

o apoio institucional e os conhecimentos para o encaminhamento, para a criação de 

ações de prevenção; enfim, poder agir no enfrentamento).  

Para isso, colocou-se como opção coerente para esta investigação o 

paradigma qualitativo por conceber que os seres humanos são dotados de razão, de 

liberdade e de vontade; dão significado ao que percebem, pensam e fazem e ao lugar 

e modo em que vivem. Esse paradigma também concebe que os fatos não são iguais 

e invariáveis, mas dependem do contexto histórico e social em que acontecem 

(CHIZZOTTI, 2014a, p. 6). As pesquisas qualitativas estudam os fenômenos humanos 

e sociais procurando desvendar as significações dos fatos no contexto concreto em 

que ocorrem. Além disso, a pesquisa qualitativa legitima-se pela densidade das 

questões apresentadas na pesquisa atual como questões ético-políticas como os fins 

sociais da pesquisa, a voz dos silentes, o poder da emancipação, a participação na 

transformação deliberada da vida humana (CHIZZOTTI, 2003, p. 232). 

Com base em Chizzotti (2014b), buscando encontrar um fundamento originário 

de percepções sensíveis partilhadas por um conjunto de indivíduos (os trabalhadores 

da RMESP), a base epistemológica que edificou esta pesquisa se interessou em 
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tomar o saber comum, o modo de pensar das pessoas na sua vida cotidiana e avaliar 

a relevância que esse pensar tem para o conhecimento, e, por consequência, para 

qualquer prática educativa. Ainda com base em Chizzotti (2014b), interessou nesta 

pesquisa identificar os limites e as inconsistências do saber comum que remetessem 

ao aprofundamento da reflexão sobre o conhecimento para alcançar mais coerência 

nos juízos e melhor consequência no agir.  

Nesse sentido, as opções metodológicas aproximaram-se da teoria freiriana, 

pois, nos círculos de cultura, Freire buscava (desde a década de 1960) partir do 

senso comum, dos saberes e da cultura dos educandos, de suas crenças sobre a 

razão de ser das coisas e problematizá-las, descodificando a realidade e construindo 

com os educandos um novo conhecimento, que fundamentasse melhor o agir e suas 

intervenções no mundo (FREIRE, 1977). Partindo da crítica ao sistema de educação 

vigente, a teoria freiriana e todo o paradigma da educação popular foram se 

constituindo passo a passo, no Brasil, como uma nova teoria, não apenas de 

educação, mas das relações que, considerando-a a partir da cultura, estabelecem 

novas articulações entre a sua prática e um trabalho político progressivamente 

popular das trocas entre o homem e a sociedade, e de condições de transformação 

das estruturas opressoras desta pelo trabalho libertador daquele (BRANDÃO, 2012). 

Nesse momento histórico, o mundo todo já vinha sofrendo uma urgente 

necessidade de reinterpretação, que fez emergir a teoria crítica, cujas raízes, na escola 

de Frankfurt (Alemanha), se destacam por sua habilidade de romper e de contestar o 

status quo (KINCHELOE; MCLAREN, 2006). No princípio, teóricos como Max 

Horkheimer, Theodor Adorno e Herbert Marcuse dialogavam com o pensamento 

filosófico e social de Karl Marx, Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel e de Max 

Weber. O contexto histórico do pós-guerra (I Guerra Mundial) e da depressão econômica 

marcada pelo desemprego, fracasso de greves e protestos realizados na Alemanha e na 

Europa Central, fez com que tais autores aprofundassem suas crenças de que a injustiça 

e a subjugação influenciam o mundo vivido. Partindo disso, os teóricos críticos 

concentraram sua atenção na natureza inconstante do capitalismo e analisaram as 

formas mutantes de dominação que acompanharam essa mudança. Segundo Kincheloe 

e McLaren (2006, p. 282), frustrados com as formas de dominação que surgiram a partir 

de uma cultura pós-iluminista estimulada pelo capitalismo, os estudiosos viram na teoria 

crítica uma forma de poder contribuir com a construção de uma ordem social mais 

igualitária e democrática.   
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É importante ressaltar, também, que a teoria crítica traz um olhar mais 

esperançoso às formas emancipatórias de pesquisa social. Como marxistas 

ortodoxos, Bowles e Gintis afirmavam que a escola era uma agência capitalista de 

reprodução social, econômica, cultural e burocrática. Henry Giroux e outros 

educadores críticos defendiam a ideia de que: 

As escolas, como cenários da esperança, poderiam transformar-se em locais 
de resistência e de possibilidade democrática através de esforços conjuntos 
entre professores e alunos para o trabalho dentro de um esquema 
pedagógico liberatório. (KINCHELOE; MCLAREN, 2006, p. 282).  

O paradigma qualitativo de pesquisa, a teoria crítica e a Educação Popular 

inspiram as propostas metodológicas do GEPEJUC, onde esta pesquisa se 

desenvolveu: priorização de realização de pesquisas empíricas, de abordagem 

qualitativa, em que os sujeitos envolvidos – pesquisadores e os que são fonte de 

pesquisa – elaboram o conhecimento, produzem práticas e se formam no processo. 

A proposta metodológica do GEPEJUC embasa-se na relação dinâmica e parceira 

desses sujeitos na construção do conhecimento. O grupo de pesquisa propõe que 

os fenômenos sejam vistos de modo contextualizado, que a análise demande 

mediações teóricas dialogadas e que as dinâmicas de pesquisa-ação sejam 

formadoras de valores éticos. A construção do caminho à justiça curricular previsto 

pelo GEPEJUC supõe uma trilha partilhada de descobertas, de construção de 

significados e de ações dos sujeitos da pesquisa como sujeitos do conhecimento 

(tomando todos como sujeitos da pesquisa, sem distinção entre sujeitos e objetos).    

 A pesquisa de Mestrado de Neri (2013) já destacava o apelo por melhores 

políticas formativas das instituições que atuam com a infância, a necessidade de 

sensibilização, aprofundamento da reflexão sobre a temática no território e o incentivo 

para o enfrentamento do problema da VDCA. Esse incentivo foi descrito como a 

construção de políticas preventivas, de ações que instiguem a mudança de 

mentalidade em relação à infância (que garanta seu direito ao desenvolvimento e à 

vida digna) e, em uma perspectiva potencializadora, a socialização de experiências 

educativas que possam contribuir como inspiração para a multiplicação de práticas 

que visem ao enfrentamento do problema. Tais recomendações serviram de farol para 

a opção metodológica da pesquisa de Doutorado, mesmo com a mudança do lócus 

de pesquisa.   

Nota-se, no levantamento bibliográfico atualizado nesta pesquisa, que as 
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pesquisas do período entre 2013 e 2017 sobre violência doméstica contra a criança e 

o adolescente (VDCA) e violência sexual intrafamiliar (VSI) apresentaram um caráter 

mais empírico, ancorando no plano da experiência os conceitos construídos 

teoricamente. Em se tratando de violência sexual contra a criança e o adolescente, 

percebe-se que, nos cinco anos abarcados na pesquisa bibliográfica, a teoria e os 

conceitos foram tomados a serviço da prática, para iluminar a problemática de forma 

que fosse possível fazer intervenções para transformar essa triste realidade, como, 

por exemplo, as pesquisas de Barazetti (2016), Varela (2014), Kornatzki (2013), Silva, 

C. B. (2016), Brittos (2016), Leal (2016), Ibiapina (2013), Vagliati (2014), Demartini 

(2015), Lirio (2013), Machado (2014), Paiva (2015), Lima (2013), Pantoja (2013), 

Gomes (2016), Hampel (2013) e Cavalcante (2013).  

O caráter de complementaridade entre teoria e prática também são fundantes 

das opções metodológicas do Grupo de Educação e Pesquisa em Justiça Curricular 

– PUC/SP (GEPEJUC), onde esta tese foi concebida e desenvolvida. Tal caráter de 

complementaridade foi observado ao se pesquisar sobre o tema em periódicos da 

área de educação e demais áreas como saúde, direito, psicologia, serviço social, 

medicina e enfermagem (dado que o fenômeno se envolve em um macrossistema 

multicausal que implica a interdisciplinaridade para abordagem do tema). As buscas 

para a revisão bibliográfica deram-se, como já apontado, na BDTD/IBICT, nos 

periódicos indexados na SciELO, na LILACS, no portal de periódicos e no banco de 

teses e dissertações da Capes.  

 O enfrentamento da VDCA e da VSI, os desafios apontados na dissertação de 

Mestrado e a metodologia proposta pelo GEPEJUC demandaram a continuidade da 

construção do conhecimento no Doutorado nos moldes de uma pesquisa empírica, 

associada a uma ação para a resolução de um problema coletivo, com envolvimento 

de modo cooperativo entre pesquisadora e participantes. Por isso, optou-se pela 

pesquisa-ação, conforme conceituada por Thiollent (2011):     

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo e na qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos 
de modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 2011, p. 20). 

Thiollent (2011) apresenta a pesquisa-ação em uma perspectiva com 

inspiração em Kurt Lewin, que difere das primeiras pesquisas caracterizadas como 

pesquisa-ação, conforme descrito por Franco e Betti (2018): 
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A ideia de uma pesquisa para a ação surgiu nos EEUU, durante a 2ª Guerra, 
quando o governo americano incentivou as empresas a utilizarem técnicas 
de manipulação de comportamentos visando melhorias organizacionais e 
produtivas (Cote-Thibault,1991). Essa perspectiva manipulatória, conforme 
Maillhiot (1970) foi transformada por Kurt Lewin (1890-1946) que, contratado 
pelo governo americano para realizar pesquisas sobre a integração de 
minorias étnicas, utilizou mecanismos para incentivar os sujeitos de suas 
pesquisas à participação e chegou a falar em desenvolvimento de processos 
de conscientização.  
Rompendo com a tradição da pesquisa experimentalista de laboratório, Lewin 
fundou sua P-A sob os fundamentos da dinâmica de grupo. Publicado 
postumamente, em 1948, Lewin foi autor do que se considera ser o primeiro 
texto que configurou a P-A como teoria e prática investigativa (Maillhot, 1970). 
Demarcou assim os primórdios de uma pesquisa em que há uma deliberada 
ação para a transformação de uma situação social concreta, de forma 
coletiva, buscando a participação dos sujeitos que nela atuam, e que tem por 
objetivo produzir conhecimentos sobre essa transformação (SEIBEL, 1988, 
apud FRANCO; BETTI, 2018, p. 2). 
 

A opção pela pesquisa-ação com inspiração na definição de Thiollent (2011) 

atende a um dos objetivos específicos propostos nesta pesquisa: construir e analisar 

um processo formativo que vise examinar o problema da VSI nas suas relações com 

o currículo da Rede Municipal de São Paulo com foco no planejamento de ações que 

permitam o engajamento da escola na prevenção do problema, efetivando, assim, a 

sua função social e a promoção de uma infância digna. Esse objetivo mostra-se 

congruente aos objetivos da pesquisa-ação que visa produzir mudanças para 

melhorar a prática dos participantes, a sua compreensão sobre esta e a situação onde 

ela se produz. Contudo, para que possam ser consideradas como “melhoria” das 

práticas, é preciso que se analise os méritos do que se produz com as ações 

desencadeadas nesse processo de pesquisa e se tais mudanças são válidas no 

contexto educacional de uma sociedade democrática (ZEICHNER; DINIZ-PEREIRA, 

2005).  Esse movimento de análise das “melhorias” e de todo percurso vivido na 

pesquisa-ação envolve assegurar a participação dos integrantes do processo, a 

organização democrática da ação e propiciar o compromisso dos participantes com a 

mudança. A vivência desse processo e do desdobramento da pesquisa-ação como 

crítico-colaborativa serão descritos a seguir.       
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3.1 Pesquisa-ação crítico-colaborativa: princípios, articulação com a 

formação de trabalhadores da RMESP sobre VDCA/VSI e o que o currículo 

escolar tem a ver com isso 

 Este subcapítulo elenca os princípios da pesquisa-ação no que permite 

adjetivá-la como crítico-colaborativa de modo a evidenciar a escolha desta como 

inspiração para a formação de trabalhadores da RMESP sobre VDCA e VSI e o que 

o currículo escolar tem a ver com isso, conforme proposto na pesquisa.  

A pesquisa-ação pressupõe que os sujeitos nela envolvidos, com objetivos e 

metas comuns de transformação de um dado contexto, desempenhem papéis 

diversos, em que o pesquisador universitário ajuda a problematizar e a contextualizar 

teoricamente a questão para proporcionar a ampliação da consciência dos envolvidos, 

visando ao planejamento da transformação das ações dos sujeitos e das práticas 

institucionais (PIMENTA, S. G., 2005).  

A pesquisa colaborativa prevê criar uma cultura de análise das práticas que 

são realizadas a fim de possibilitar a transformação das ações e das práticas 

institucionais. Para Pimenta, S. G. (2005), a adjetivação da pesquisa-ação 

colaborativa como crítica se dá conforme o compromisso dos envolvidos na realização 

de pesquisas em escolas e no investimento na formação de qualidade de seus 

docentes que visem que as práticas institucionais cumpram seu papel de 

democratização social e política da sociedade. Nesse sentido, a pesquisa de 

Doutorado em curso pôde ser adjetivada como crítica, pois havia intenção claramente 

expressa por parte da Secretaria – na pessoa da coordenadora da Coordenadoria 

Pedagógica (Coped) da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Paulo, 

Ana Lucia Sanches, da coordenadora geral dos NAAPAs, Adriana Watanabe, e das 

equipes dos NAAPAs das DREs – de investir em formação qualificada de docentes 

sobre VDCA e VSI para que os trabalhadores da educação municipal pudessem 

adensar processos de transformação de ações e práticas institucionais relacionadas 

à sensibilização, à formação, aos procedimentos e aos encaminhamentos adequados 

de casos suspeitos ou declarados de VDCA e de VSI que emergem nas escolas.  

A percepção da necessidade de engajamento da escola no enfrentamento da 

VDCA e da VSI e toda transformação que ele impacta no currículo escolar foram 

destacadas ao longo de todo o processo de pesquisa: no planejamento conjunto e ao 

longo dos encontros formativos com os trabalhadores da RMESP, da primeira e da 
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segunda etapa da pesquisa de campo. Houve a preocupação, ao longo de todo o 

processo, com a reflexão e a problematização das experiências curriculares vividas 

pelos trabalhadores da RMESP, com vistas a embasar o planejamento de ações que 

visassem a transformação de situações que os trabalhadores consideravam 

opressivas nas suas práticas, que prejudicavam o desenvolvimento de um trabalho 

que buscasse a justiça social e a promoção da dignidade da infância, do pleno 

desenvolvimento da criança e do adolescente. Para Franco (2005), processos como 

esse, vivenciado com os trabalhadores da RMESP, fazem com que a pesquisa-ação 

colaborativa vá assumindo um caráter de criticidade: 

Se esta transformação é percebida como necessária a partir dos trabalhos 
iniciais do pesquisador com o grupo, decorrente de um processo que valoriza 
a construção cognitiva da experiência, sustentada por reflexão crítica 
coletiva, com vistas à emancipação dos sujeitos, e das condições que o 
coletivo considera opressivas, esta pesquisa vai assumindo o caráter de 
criticidade, e então, tem-se utilizado a conceituação de pesquisa-ação crítica. 
(FRANCO, 2005, p. 485). 

 Essa conceituação de criticidade foi norteadora de todo o processo de 

pesquisa, na elaboração conjunta dos encontros, nas propostas de instrumentais e 

atividades vivenciadas nas duas etapas de pesquisa de campo. A intenção era que 

os trabalhadores da RMESP não só analisassem as dificuldades de o currículo escolar 

contribuir para o enfrentamento da VDCA e da VSI, mas perceber o contexto, os 

condicionantes que dificultam a efetivação de práticas educativas mais democráticas, 

de construção de conhecimentos significativos, de engajamento na promoção de uma 

infância digna e do pleno desenvolvimento do educando. Nesse sentido, a autora 

prossegue afirmando que:  

A condição para ser pesquisa-ação crítica é o mergulho na práxis do grupo 
social em estudo, de onde se extraem as perspectivas latentes, o oculto, o não 
familiar que sustentam as práticas, e as mudanças serão negociadas e geridas 
no coletivo. Nesta direção, as pesquisas-ação colaborativas, na maioria das 
vezes, assumem também o caráter de criticidade. (FRANCO, 2005, p. 486). 

 Outra questão fundamental que também embasou a pesquisa aproximando-a 

da sua opção metodológica foi a consideração das implicações sociais e políticas das 

práticas curriculares em relação à VDCA e à VSI. O fazer ou não fazer do currículo 

escolar tem implicações diretas na vida da criança, seja ela vítima de VDCA ou de 

VSI, que precisa de conhecimentos para desconfiar que o que está acontecendo com 

ela fere seus direitos e prejudica o seu desenvolvimento, que precisa de vínculos com 

adultos que possam ampará-la e ajudar a denunciar e encaminhar adequadamente 
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seu caso; sejam crianças que não são vítimas de VDCA ou de VSI, mas precisam de 

informações e vivências para que saibam se autoproteger de situações assim e que 

atuem como disseminadoras dessas informações.   

 Além dessas implicações sociais e políticas, outro aspecto balizador da 

pesquisa em curso e do processo formativo nela desenvolvido com a metodologia 

escolhida foi a preocupação frequente do que a escola pode fazer para minimizar a 

dor e o sofrimento dos que estão ao redor. Conforme destacam Zeichner e Diniz-

Pereira (2005), 

[...] toda e qualquer pesquisa-ação deve considerar, em algum ponto do 
desenvolvimento da investigação, as implicações sociais e políticas de suas 
práticas. [...] é preciso haver preocupação pública entre os pesquisadores 
quanto ao que se pode fazer como educadores e como seres humanos para 
minimizar a dor e o sofrimento dos que estão ao redor. (ZEICHNER; DINIZ-
PEREIRA, 2005, p. 75-76). 

 Com essa inspiração, a pesquisadora envolveu-se na mediação de círculos de 

cultura, colocando ferramentas científicas de que dispõe (possibilidades de ação da 

escola no enfrentamento à VDCA sistematizadas na dissertação de Mestrado e na 

pesquisa em desenvolvimento no Doutorado) a serviço da reflexão sobre o currículo 

vivenciado na escola e as contribuições que este pode dar na construção de uma 

práxis que vise transformar as estruturas opressoras da infância e contribuir no 

enfrentamento à VDCA.  

Tomando por base o significado do currículo na acepção freiriana, como a 

teoria e a prática do que-fazer na educação, no espaço escolar e nas ações que 

acontecem fora desse espaço, em uma perspectiva crítico-transformadora (SAUL, 

2010), as ações formativas vivenciadas no contexto da pesquisa visavam refletir sobre 

as dificuldades e, também, construir possibilidades de enfrentamento com base na 

seguinte pergunta: Como o currículo escolar pode contribuir para o enfrentamento da 

VDCA e da VSI e tornar-se mais justo? Esse questionamento contribuiu para o 

aprofundamento da reflexão sobre ações já em andamento com as equipes dos 

NAAPAs e trabalhadores das unidades escolares e para a elaboração de planos de 

ações, planos de aula, sequências didáticas elaboradas no processo formativo.  

3.2 O contexto da pesquisa 

 Este subcapítulo descreve o contexto da pesquisa realizada na Rede Municipal 

de Educação de São Paulo, perpassando brevemente uma caracterização do 
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município e da Rede Municipal de Educação para dimensionar a sua grandeza e 

justificar opções de tratar do município como um todo e não de um território 

especificamente nesta pesquisa.   

3.2.1 A Rede Municipal de Educação de São Paulo 

 O município de São Paulo tem extensão de 1.521 km² e, segundo dados do 

IBGE, tinha 12,04 milhões de habitantes em 2016. É a cidade mais populosa do Brasil. 

A Rede Municipal de Educação de São Paulo é organizada pela Secretaria Municipal 

de Educação, composta por 13 Diretorias Regionais de Educação que atuam em 

parceria com as unidades educacionais e trabalham para a implantação e 

implementação das políticas públicas educacionais vigentes. A rede tinha, em 

novembro de 2017, somando-se todos os níveis e modalidades da rede direta e da 

rede conveniada, 984.257 alunos matriculados, 3.647 escolas e 47.277 professores 

atuando em sala de aula e outros 6.597 readaptados51 (conforme detalhado nos 

Anexo C e D)52.  

 A pesquisa foi inicialmente pensada para um território da cidade, onde havia 

registros (pela Rede Nossa São Paulo) do maior número de denúncias de VDCA 

(visando problematizar esses dados com as escolas do território para verificar a 

hipótese de que não se tratava apenas do maior número de violência contra a criança 

no local, mas, sim, de um maior grau de conscientização da população sobre os 

direitos da criança e uma visão protetiva por parte da escola e de toda comunidade 

do entorno, que faz com que as denúncias de VDCA sejam maiores). No entanto, no 

diálogo com a coordenadora da Coordenadoria Pedagógica (Coped) da Secretaria 

Municipal de Educação do Município de São Paulo, Ana Lucia Sanches, e com a 

coordenadora geral dos NAAPAs, Adriana Watanabe, foi solicitado que a 

pesquisadora abordasse o tema da VDCA em um processo formativo aberto, por livre 

adesão dos NAAPAs de todas as regionais e não apenas em um território. Também 

foi pedido que fosse dada mais atenção à violência sexual contra a criança, pois 

aumentavam as denúncias de que, dentre os tipos de VDCA, essa era a que as 

                                                        
51  A inscrição para os cursos estava aberta e teve participação de professoras readaptadas que, 

mesmo fora da sala de aula, construíram planos de ação de disseminação dos saberes construídos 
no curso com as demais professoras e familiares.  

52  Os dados foram todos fornecidos pelo Centro de informações educacionais (Ciedu) da SME com a 
data-base de 30 de novembro de 2017. 
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escolas tinham mais dificuldade para identificar e para saber lidar, tendo sido um dos 

temas solicitados para formação das próprias equipes dos núcleos.    

 Abranger o município como um todo em um processo formativo voltado a 

promover intervenções e ao enfrentamento foi uma opção da pesquisadora junto à 

coordenadoria pedagógica e à coordenação geral dos NAAPAs, com o intuito de 

democratizar o aprofundamento nas reflexões e possibilitar a ampliação de ações de 

enfrentamento em todas as regionais. Sabia-se das implicações que isso traria para 

a pesquisa por ter optado por não atuar em um território específico, mas em todo o 

município de São Paulo, dada a sua heterogeneidade e as desigualdades que lhe 

caracterizam.  

 Medidas e cartografias nacionais, estaduais (e, no caso da cidade de São 

Paulo, dadas as suas dimensões, municipais) permitem apontar tendências mais 

gerais e estabelecer condições prévias para a aproximação e o conhecimento da 

realidade. Entretanto, Koga (2011) alerta que isso não basta. Para a autora, é preciso 

a produção de dados desagregados para o reconhecimento socioterritorial das 

vulnerabilidades. É preciso conhecer, portanto, as condições de vida da população no 

território, suas vulnerabilidades, suas potências e suas fortalezas para que o 

planejamento de ações de enfrentamento à VDCA e à VSI no currículo escolar sejam 

eficazes.  

 Para Koga (2009), há de fazer-se a distinção entre as realidades observando-

se os movimentos e as dinâmicas que devem ser compreendidos para além dos 

limites geográficos e administrativos. A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) 

sugere o levantamento de indicadores territorializados de forma que suas respostas 

se aproximem das necessidades da população. Os indicadores sociais, na 

perspectiva da vigilância social, devem referir-se à 

[...] produção, sistematização de informações, indicadores e índices 
territorializados das situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social que 
incidem sobre famílias/pessoas nos diferentes ciclos da vida (crianças, 
adolescentes, jovens, adultos e idosos); [...] crianças e adultos vítimas de 
formas de exploração, de violência e de ameaças [...]. Os indicadores a serem 
construídos devem mensurar no território as situações de riscos sociais e 
violação de direitos (Vigilância Social na PNAS/2004). (KOGA, 2009, p. 31).  

 Os territórios do município de São Paulo expressam uma lógica de 

desigualdade social também no seu interior. Há diferenças entre os territórios no que 

se refere à articulação da rede socioassistencial e à concepção de infância, por 

exemplo, que impactam diretamente no enfrentamento à VDCA e à VSI. Os dados e 
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as orientações construídas no âmbito do município, tomados como tendências gerais 

e condições prévias de aproximação, precisam, desse modo, ser revisitados à luz de 

dados da realidade local, para que o planejamento de ações de enfrentamento no 

currículo escolar seja condizente com as demandas de cada território.      

 A dimensão territorial assume um lugar estratégico para ler as necessidades, 

vulnerabilidades, demandas de proteção social das famílias e está no território 

também a potencialidade concreta de que as políticas públicas possam contribuir com 

a mudança cultural para que se garantam os direitos da criança e do adolescente. Por 

isso, não há como estabelecer proposições únicas de enfrentamento, receitas, 

procedimentos, passo a passo estanque para todas as escolas do município, mas, 

sim, elencar contribuições do currículo escolar, sugerir caminhos adaptáveis a serem 

readequados de acordo com os aspectos particulares impressos pela realidade local.  

 Apesar de essa conceituação de pesquisa apresentada por Koga e pela PNAS 

prever atenção ao território, era explícita a demanda para que a atuação nas 

formações propostas para esta pesquisa abrangesse o município de São Paulo como 

um todo. Dada a opção metodológica desta pesquisa, na qual os participantes 

também são sujeitos da pesquisa e não apenas objetos, definiu-se conjuntamente, 

então, que as formações estariam abertas para o município como um todo, por livre 

adesão das equipes dos NAAPAs das DREs, pois a Secretaria já havia mapeado junto 

às equipes das DREs a demanda por formação sobre VDCA e VSI em todas as 

regiões. 

O Núcleo de Apoio e Acompanhamento Para Aprendizagem (NAAPA) é um 

serviço criado pela Prefeitura Municipal de São Paulo em 201453, considerando a 

demanda apresentada pelo núcleo multidisciplinar que identificou que mais de 50% 

das educandas e dos educandos encaminhados para avaliação de hipótese 

diagnóstica de deficiência não apresentavam tais questões, mas, sim, dificuldades no 

processo de escolarização com estreita relação com situações familiares e sociais. 

Há um núcleo em cada uma das DREs, composto de sete profissionais – um(a) 

coordenador(a), um(a) assistente social, um(a) fonoaudiólogo(a), dois(duas) 

                                                        
53  O Decreto Nº 55.309, de 17 de julho de 2014, trata da criação do Núcleo de Apoio e 

Acompanhamento Para Aprendizagem (SÃO PAULO, 2014a), e a regulamentação pela Secretaria 
Municipal de Educação está na Portaria Nº 6.566, de 24, de novembro de 2014 (SÃO PAULO, 
2014b).  
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psicólogos(as) e dois(duas) psicopedagogo(as), que atuam considerando três 

objetivos: 

 
a. Articular e fortalecer a Rede de Proteção Social no(s) território(s); 
b. Apoiar e acompanhar as equipes docentes e gestoras no processo de 

ensino-aprendizagem dos(as) educandos(as) que apresentam 
dificuldades no processo de escolarização decorrentes de suas 
condições individuais, familiares ou sociais que impliquem em prejuízo 
significativo no processo de ensino-aprendizagem;  

c. Realizar, no NAAPA, avaliação multidisciplinar e multiprofissional dos(as) 
educandos(as), mediante análise da solicitação da equipe gestora. (SÃO 
PAULO, 2016b, p. 12).  

 

Uma das frentes de trabalho organizadas pelas equipes dos NAAPAs, em 

2016, foi a realização de encontros formativos para as equipes, que pudessem 

aprofundar a reflexão sobre temas recorrentes nas escolas e nas sondagens 

realizadas com educandos. Um dos temas elencados para esse aprofundamento foi 

a violência sexual intrafamiliar. Dos núcleos das 13 regionais, 11 solicitaram um 

encontro formativo para a equipe com a pesquisadora. Em relação aos dois núcleos 

que não solicitaram a formação, um não conseguiu organizar recursos logísticos para 

o encontro formativo, outro afirmou para a coordenação geral que já realizava um 

aprofundamento sobre a temática articulada com a rede de proteção 

socioassistencial. Tamanho interesse denota a grande quantidade de casos 

emergindo na Rede Municipal de Educação e os compromissos assumidos pelo 

currículo da cidade de São Paulo.  

 Com essa breve descrição do município, da RMESP, da opção da pesquisa em 

abordar o município como um todo e não apenas um território e o trabalho do NAAPA, 

segue-se para os dados quantitativos sobre a violência contra a criança no município 

para concluir a contextualização.      

3.2.2 Dados quantitativos – SMADS  

 É unânime o posicionamento de toda a literatura que se atenta para a VDCA e 

a VSI de que os dados quantitativos não condizem exatamente à quantidade de casos 

que acontecem, dadas as dificuldades para as vítimas denunciarem e, também, para 

os trabalhadores da rede de proteção socioassistencial notificarem os casos. Além 

disso, os dados permitem contemplar, no passado, qual localidade teve a maior 

quantidade de violência, mas esse dado não é determinante sozinho de que no 

presente e em um futuro próximo a incidência desse fenômeno seja previsível nesse 
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mesmo local. Ainda assim, para a organização das políticas públicas, a abordagem 

de quantidades faz-se necessária para o planejamento e para a avaliação da alocação 

de recursos. Optou-se por destacar aqui os dados oficiais disponíveis para 

complementar a caracterização da problemática no município e porque, ao longo do 

desenvolvimento da pesquisa de campo, esses dados precisaram ser comentados 

devido ao questionamento dos trabalhadores da RMESP.  

 O Observatório Social da SMADS disponibilizou um relatório sobre os vazios 

socioassistenciais, no qual se encontra expressa taxa de agressão às crianças e 

adolescentes em 2014 e 2015:  

Utilizando como base os dados do SIVVA, calculamos a taxa de agressão às 
crianças e adolescentes considerando o total da população (IBGE, 2010) 
nesta faixa etária (de 0 a 17 anos) e a quantidade de denúncias realizadas 
em hospitais da rede pública a cada 10.000 habitantes nesta idade. É 
importante ressaltar que esses números tendem a ser subnotificados já que 
estão baseados nos casos declarados (por técnicos em saúde que prestaram 
atendimento ou pelas vítimas) como violência contra crianças e adolescentes. 

[...]. Os distritos em que não há nenhuma menção a estes casos são Barra 
Funda, Cambuci, Consolação e Moema, nos demais não há níveis que 
podem ser considerados baixos, já que qualquer dado positivo significa 
violação de direitos. Contudo, os que apresentam as maiores taxas (por 
10.000 habitantes nesta faixa etária) são: Itaim Paulista (189,6); São Miguel 
(108,7); Vila Maria (64,7); Parelheiros (56,6); Ermelino Matarazzo (48); Perus 
(47); Grajaú (39,7) e Jaguaré (38). Logo, a incidência de altos índices está 
presente em todas as macrorregiões da cidade. (SÃO PAULO, 2015a, p. 
237). 

O mesmo relatório aborda o número de notificações de agressão física, sexual 

e psicológica a mulheres, por faixa etária, no ano de 2014 (Anexo E), onde podem ser 

observados os recortes de violência contra meninas de 0 a 9 anos e de 

adolescentes/jovens de 10 a 19 anos. O relatório não especifica a quantidade de 

denúncias de violência sexual e nem apresenta dados específicos de violência contra 

meninos. Segundo o relatório, a opção de tratar dos dados com destaques para a 

violência contra a mulher (com seu recorte etário) se dá em conformidade com a 

Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, 

de 1994, conhecida como “Convenção de Belém do Pará”. A falta de dados é 

extremamente prejudicial pois oficializa a invisibilidade da violência contra os meninos, 

impede que se tenha um registro mínimo, válido detalhado da demanda que contribua 

para embasar a necessidade de políticas públicas para a prevenção e o 

enfrentamento do problema.     

Chama atenção, nesse mesmo relatório, que a agressão (física, sexual e 
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psicológica) contra mulheres apareceu em todas as regiões da cidade e, ainda que 

trate apenas de casos denunciados (o que significa que há mais casos do que os 

notificados), o total de 1.003 notificações de agressões contra mulheres de 0 a 9 anos 

em 2014 é um número alarmante, conforme dados explícitos no Anexo E.  

Em notícia publicada no site da SMADS54, os dados quantitativos de 2015 são 

apresentados agrupando a violência contra a criança, que indicam um total de 24.130 

casos registrados, sendo os principais agressores, em 80% dos casos, os próprios 

familiares. Em relação aos tipos, a notícia destaca que 17,5% são de violência física 

ou psicológica, 31% de abandono ou negligência. Ressalta também que 32% do total 

de casos registrados refere-se a abuso sexual, sendo 25% desses casos cometidos 

pelos pais.     

Não foram encontrados dados oficiais disponíveis referentes a 2016 e 2017 

relacionados à violência contra a criança e o adolescente no município e nem um 

recorte específico de violência doméstica, intrafamiliar, sexual ou de qualquer um de 

seus tipos. É difícil convencer sobre a necessidade de financiamento de projetos de 

enfrentamento, de formação de educadores e da população em geral com base em 

estimativas. A falta de dados claros, organizados e publicados sobre VDCA e VSI se 

mostra como um dos vilões para o enfrentamento.  

3.3 Planejamento e execução das ações formativas – a pesquisa de campo 

 Este subcapítulo relata o planejamento e a execução das ações formativas das 

duas etapas de pesquisa de campo. Descreve o processo vivido e as inspirações 

teórico-metodológicas utilizadas para o planejamento conjunto e para a revisão desse 

planejamento ao longo do percurso. Destaca entraves e questionamentos dessas 

opções metodológicas e o aprofundamento das justificativas necessárias para manter 

a opção metodológica e a premissa de planejamento de intervenções.        

As ações formativas, inspiradas pela pesquisa-ação crítico-colaborativa, 

partiram da problematização do contexto da VDCA e da VSI e do contexto do currículo 

no Brasil e no município de São Paulo, provocando os participantes a questionar suas 

ações e as práticas das unidades educacionais com a finalidade de elaborar propostas 

de intervenção e de enfrentamento da VDCA e da VSI. Ressalta-se, desse modo, a 

                                                        
54 Ver em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/noticias/?p=217401>.  
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autoria de professores como intelectuais orgânicos (PONCE; ROSA, 2014) e sua 

capacidade de construir um trabalho contra a hegemonia dos sistemas de ensino do 

Brasil, que, devido ao seu hibridismo e aproximações de um modelo neoliberal 

(CHIZZOTTI; PONCE, 2012), dificultam que o currículo promova esse enfrentamento. 

A metodologia de pesquisa-ação crítico-colaborativa que inspirou a pesquisa prevê 

que esses projetos elaborados sejam seguidos de intervenção. De acordo com 

Pimenta, S. G. (2005),  

[...] os professores vão se constituindo em pesquisadores a partir da 
problematização de seus contextos. Na reflexão crítica e conjunta com os 
pesquisadores da universidade, são provocados a problematizar suas ações 
e as práticas da instituição e a elaborar projetos de pesquisa seguidos de 
intervenção (Zeichner, 1998; Fiorentini; Geraldi; Pereira, 1998; Pimenta; 
Garrido; Moura, 2000). (PIMENTA, S. G., 2005, p. 523). 

Essa premissa de intervenção foi destacada em todo processo formativo 

ressaltando possibilidades de ações de enfrentamento, socializando documentos 

curriculares, legislações e planos que embasam o planejamento e as intervenções em 

si para assegurar aos trabalhadores da RMESP mais elementos para a argumentação 

em casos de necessidade de justificativas exaustivas diante de resistências para que 

o tema da VDCA e da VSI fosse abordado pela escola. A intervenção foi o princípio 

condutor do processo formativo das duas etapas da pesquisa de campo.   

3.3.1 Primeira etapa da pesquisa de campo 

 A primeira etapa da pesquisa de campo aconteceu entre 19 de agosto de 2016 

e 1 de junho de 2017. Foram desenvolvidos, nessa etapa, 23 encontros formativos 

que alcançaram 11 das 13 DREs e, aproximadamente, 1.970 trabalhadores da 

RMESP, conforme o Quadro 1 (Apêndice A). Os conteúdos abordados versavam 

sobre conceitos e contextos da VDCA e da VSI e o que o currículo escolar tem a ver 

com isso.  

 Inicialmente, em uma reunião centralizada com as equipes dos NAAPAs, a 

coordenadora geral destacou o levantamento do pedido por mais formações 

relacionadas à VDCA e à VSI, tanto por parte dessas equipes quanto por parte de 

trabalhadores das unidades educacionais. Abriu para a equipe a possibilidade de 

encontros formativos ao longo do 2o semestre de 2016 a serem agendados com a 

pesquisadora. Nesses encontros, o objetivo foi o aprofundamento sobre o contexto e 

os conceitos de VDCA e de VSI, atrelados à reflexão sobre “o que a escola tem a ver 
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com isso”. Buscou-se o levantamento das necessidades dos NAAPAs em relação à 

orientação das escolas sobre VDCA e VSI e o destaque para a atuação da escola no 

enfrentamento por meio de possibilidades do currículo.   

 A coordenação geral do NAAPA primou por planejar democraticamente as 

ações junto aos núcleos das 13 DREs. Por isso, o formato dos 23 encontros formativos 

dessa primeira etapa de pesquisa de campo foi definido em diálogo com cada um dos 

NAAPAs das 11 regionais que aderiram à pesquisa livremente. A variação deu-se em 

relação ao tempo disponível para formação, número de participantes e formato 

(encontro formativo restrito à equipe do NAAPA; encontro formativo da equipe do 

NAAPA com convidados – outros trabalhadores das DREs ou convidados da rede de 

proteção socioassistencial do território; formação para grupos de trabalho organizados 

pelos NAAPAs; formação para professoras, gestoras, coordenadoras pedagógicas e 

funcionárias das unidades educacionais em jornadas pedagógicas envolvendo 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, EJA), conforme demanda de 

cada regional, sem prejuízo da reflexão sobre o tema proposto.  

 Com inspiração nos círculos de cultura de Paulo Freire (1977), esses encontros 

abordaram os conceitos e os contextos da VDCA e da VSI como conteúdo, bem como 

as suas relações com o currículo escolar. Os encontros foram organizados 

perpassando os seguintes momentos:  

a) acolhida inicial para integrar a pesquisadora e os participantes e sensibilizar 

o grupo em relação ao tema;  

b) validação pelos participantes ou alteração na dinâmica proposta pela 

pesquisadora para o encontro de acordo com as considerações do grupo 

participante após a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

para participação na pesquisa (conforme exigência do comitê de ética); 

c) leitura do mundo para levantamento dos saberes dos participantes;  

d) desenvolvimento temático por meio de exposição dialogada sobre os 

conceitos e contextos da VDCA e da VSI, descodificando o significado social 

das questões que apareceram nas falas dos participantes e aprofundando 

o diálogo para a reflexão sobre a relação do tema com o mundo vivido e 

sobre possibilidades de ação do currículo escolar no enfrentamento ou não 

(por exemplo: ações da escola que se sobrepõem ao que compete a outras 

instituições da rede de proteção social; ações nas quais o limite de atuação 
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da escola é ultrapassado por encaminhamentos equivocados que podem 

aumentar o risco da criança); 

e) problematização para a superação do que Freire denominou como “uma 

visão mágica” por uma visão crítica do mundo. A ideia central desse 

momento era que as questões colocadas pela pesquisadora ao grupo 

contribuíssem para a análise crítica da situação discutida, permitindo partir 

para o planejamento de ações para a transformação do contexto vivido, 

considerando uma práxis transformadora que recusa o pensamento 

fatalista. Para Freire (2011), o mundo não é, o mundo está sendo;      

f) sistematização com o intuito de construir sentido à experiência vivida, 

elencando novas formas de interpretar, agir e sentir, impulsionando o grupo 

para o planejamento de ações com base em Souza, J. F. (1997); 

g) avaliação dos objetivos do encontro, se foram alcançados, quais as 

aprendizagens e os compromissos que o grupo leva do encontro.  

 Os procedimentos de pesquisa aqui organizados em momentos foram 

planejados com a intenção de formar/conscientizar/coletivizar/partilhar com a mesma 

intensidade e importância quanto a construção de conhecimento decorrente desse 

processo de pesquisa. Segundo Franco (2014), a pesquisa-ação com fins educativos 

utilizada na (re)construção/efetivação de práticas pedagógicas traz em si uma 

flexibilização de procedimentos se comparada com a pesquisa-ação clássica nos 

moldes de Kurt Lewin e Thiollent (2011). Para a autora, essa flexibilização decorre da 

importância que essa modalidade de pesquisa atribui ao processo formativo ao qual 

está submetida a pesquisa-ação de cunho pedagógico. É importante ressaltar que, no 

processo formativo vivido na primeira etapa da pesquisa de campo com a RMESP, os 

procedimentos foram flexibilizados de acordo com os apontamentos do grupo no 

momento de validação da dinâmica do encontro, fazendo adaptações necessárias 

para atender às demandas apontadas pelo coletivo, sem prejuízo para a construção 

rigorosa de conhecimento, mas, sim, efetivando a participação ativa dos sujeitos da 

prática.  

 Os instrumentos e materiais utilizados nesses momentos foram: música, Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B), apresentação de slides, 

questionário (Apêndice C), vídeos, quadros para anotações coletivas, ficha de 

avaliação (modelo no Apêndice D), folhas para registro das discussões em subgrupos. 
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 Sobre os instrumentos, Saul (2015, p. 78-79) destaca a possibilidade do uso 

de recursos diversos na pesquisa-ação atrelada à formação docente. O autor afirma 

que tais recursos podem gerar evidências de importantes questões para compreender 

o fenômeno estudado ou também gerar resultados da pesquisa que já se mostram no 

processo.   

 
No decorrer do processo investigativo podem ser utilizados instrumentos e 
procedimentos de naturezas distintas para a produção de dados que 
emergem das ações de pesquisa. Uma atividade problematização em grupo, 
por exemplo, pode gerar evidências que se constituem, ao mesmo tempo, em 
indagações importantes na direção de compreender o fenômeno estudado e 
em resultados que já se mostram no processo, e podem implicar em 
alterações no rumo da investigação.  
Por sua vez, a aplicação de questionários pode fornecer evidências capazes 
de expressar resultados importantes sobre conhecimentos construídos, 
mudanças efetuadas e, também, sobre aquilo que ainda precisa ser 
trabalhado. As variadas formas de produção e coleta de dados, se utilizadas 
coerentemente em relação ao problema em foco e aos aportes teórico-
metodológicos selecionados, possibilitam a compreensão da realidade por 
diferentes ângulos, conferindo credibilidade e rigor à pesquisa. (SAUL, 2015, 
p. 78-79). 
 

Nesse sentido, as variadas formas de produção e coleta de dados utilizadas na 

primeira etapa da pesquisa de campo contribuíram para que os trabalhadores 

ampliassem o olhar em relação ao fenômeno, se sensibilizassem para a necessidade 

de engajamento no enfrentamento do problema visando construir práticas protetivas 

e preventivas na escola. Também contribuíram para o aprofundamento da 

compreensão da pesquisadora sobre os questionamentos dos trabalhadores em 

relação ao fenômeno e à necessidade de contribuição da formação para que eles 

tenham mais argumentos para defender a abordagem do tema no currículo escolar.  

Os questionamentos que se evidenciaram na primeira etapa da pesquisa de 

campo balizaram os diálogos de planejamento da segunda etapa e justificaram a 

necessidade de aprofundamento das questões em forma de curso, para que o tema 

pudesse ser melhor trabalhado e os grupos de trabalhadores pudessem ser 

acompanhados em um período de planejamento de intervenções.  

A avaliação dos participantes dessa primeira etapa demonstrou que o encontro 

formativo abordou um tema de grande relevância, atual, que aparece em todos os 

níveis e modalidades de atendimento da RMESP, inédito para a maioria dos 

participantes das unidades educacionais e com pouco aprofundamento para os 

participantes das equipes dos NAAPAs. Houve unanimidade nas colocações da rede 

a respeito da urgência em se tratar mais do tema, de maneira contextualizada e 
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interdisciplinar, conforme a abordagem da pesquisadora nos encontros formativos. 

Revelou a urgência de continuidade para se abordar o tema com mais profundidade 

para sensibilizar educadores e aumentar a agilidade para detectar sinais e para os 

encaminhamentos de casos. Abrangeu necessidade de produção e compartilhamento 

de procedimentos e de materiais específicos sobre VDCA e VSI voltados ao trabalho 

sobre a temática com educandos e familiares. Segundo relatos e registros nos 

instrumentais de avaliação, os participantes das formações ficam com o olhar mais 

aguçado para tentar observar o educando de forma integral no seu contexto, tentando, 

em primeiro lugar, diferenciar indisciplina de uma situação em que o educando possa 

estar sendo vítima de violência doméstica ou sexual, o que impacta no seu 

comportamento, nas relações interpessoais e no seu desenvolvimento como um todo. 

Conforme descrito nas avaliações, esse olhar aguçado também aumenta a agilidade 

para a articulação com a rede de proteção e o pedido de orientações e/ou 

intervenções do NAAPA.  

3.3.2 Segunda etapa da pesquisa de campo 

 A segunda etapa de pesquisa de campo consistiu no oferecimento de um curso 

para dar continuidade ao processo formativo iniciado na primeira etapa. A 

necessidade de oferecer um curso atrelou a demanda por mais formação e por 

aprofundamento no tema, dado que os diálogos de três horas, em média, da primeira 

etapa trouxeram bons resultados, mas apontaram para a necessidade de qualificação 

da RMESP em relação a um tema que não é abordado em cursos de Pedagogia, nas 

licenciaturas e pouco abordado na formação continuada em serviço. Era necessário 

propor um curso para que fosse possível ter mais diálogos com o mesmo grupo de 

participantes, sobre os desdobramentos na prática iniciados com as formações (o que 

não é possível em encontros esporádicos ou em palestras, formação em jornadas 

pedagógicas ou GTs, cuja pesquisadora não tem relatos sobre os desdobramentos 

das práticas iniciadas após o processo formativo). A opção metodológica da pesquisa 

buscou analisar os relatos sobre as ações iniciadas nas escolas, pelos participantes, 

no decorrer do processo formativo do curso. 

O curso foi planejado para iniciar no 1o semestre de 2017, porém, com a 

mudança da gestão municipal, o número de novos cursos oferecidos pela SME 

nesse período foi quase nulo. Após sucessivos adiamentos, o curso começou em 
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agosto de 2017. Apesar de o grande número de regionais terem manifestado o 

interesse em oferecer o curso ao final da primeira etapa da pesquisa de campo, a 

mudança de gestão impactou também a composição das equipes dos NAAPAs 

(tanto das regionais quanto a coordenação geral), o que fez com que apenas duas 

regionais conseguissem organizar o curso em um prazo possível para a conclusão 

dessa etapa da pesquisa.  

A mudança de gestão e a nova composição de quadros à frente da Secretaria  

e na gestão das DREs também impactou a pesquisa, pois impôs novos pedidos de 

autorização para continuidade; assinatura de termos de compromisso firmando que 

não haveria contato da pesquisadora com educandos, apenas com trabalhadores da 

rede (que nem foram previstos em nenhum momento ou documento relacionado à 

pesquisa) e também uma justificativa detalhada sobre a metodologia do curso em sua 

proposição de construir propostas de intervenção nas escolas (visto que a nova 

gestão de uma das regionais colocou à coordenação do NAAPA dessa regional a 

imposição de que o curso não tivesse previsão de intervenções pelos seus 

participantes, mudando a sua metodologia para palestras expositivas sobre o tema). 

A argumentação para a manutenção da metodologia de pesquisa-ação crítico-

colaborativa que previu na pesquisa em andamento o planejamento e intervenções 

iniciais na escola (pelos trabalhadores) se deu com base na revisão bibliográfica e no 

Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes 

(PNEVSCA). Observou-se, na revisão bibliográfica, que as pesquisas entre 2013 e 

2017 apresentaram um caráter mais empírico, conforme citado anteriormente. No 

PNEVSCA já abordava, desde a sua versão de 2000 (reafirmada na revisão de 2013 

também), no eixo de prevenção, ações de educação, sensibilização e autodefesa da 

criança. O PNEVSCA (BRASIL, 2013): 

a) afirma que se deve considerar a inserção de escolas em ações de 

prevenção da violência sexual como um dos indicadores para se avaliar o 

andamento do plano, atrelado ao envolvimento da mídia em campanhas de 

mobilização, a qualificação das campanhas de prevenção e o fortalecimento 

da rede familiar e comunitária;  

b) prevê inclusão de sugestões das crianças e dos adolescentes no processo 

de formulação de programas de prevenção e atendimento; 

c) destaca como indicadores de monitoramento da implementação do plano: 
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I. Número de programas, projetos e espaços educacionais, sociais, 
desportivos e culturais voltados para prevenção ao abuso e/ou exploração de 
crianças e adolescentes. [...] 
VII. Número de secretarias de educação que, a partir do diagnóstico do Plano 
de Ações Articuladas (PAR), incluíram a temática “prevenção do abuso e/ou 
exploração sexual de crianças e adolescentes” nos currículos e/ou projetos 
político-pedagógicos – total e proporção em relação ao número de escolas 
da região, por rede de ensino. [...]. 
X. Número de organizações que realizam ações para prevenção do abuso 
e/ou exploração sexual de crianças e adolescentes. [...]. 
XIII Número de programas que incorporaram, em seus respectivos planos e 
ações, as questões dos direitos sexuais e da prevenção ao abuso e/ou 
exploração sexual de crianças e adolescentes.  
XIV. Número de metodologias nacionais e internacionais referenciadas para 
replicação em ações preventivas ao abuso e/ou exploração sexual de 
crianças e adolescentes. (BRASIL, 2013, p. 27-28).  
 

d) ressalta no plano de ações previstas para o eixo prevenção: 

 
1. Promoção de ações educativas/formativas nos espaços de convivência de 
crianças e adolescentes para a prevenção ao abuso e/ou exploração sexual de 
crianças e adolescentes visando garantir os seus direitos sexuais, observando 
temas transversais como gênero, raça/etnia, orientação sexual etc.  
2. Sensibilização da sociedade em geral e capacitação dos profissionais das 
áreas da educação, saúde e assistência social quanto aos riscos do abuso 
e/ou da exploração sexual facilitados pelo uso das ferramentas de 
tecnologias da informação e da comunicação (TICs), potencializando as 
formas do uso seguro dessas ferramentas.  
3. Desenvolvimento de ações de sensibilização, incluindo campanhas, que 
previnam as ocorrências de tráfico de crianças e adolescentes para fins de 
exploração sexual, observando as especificidades do contexto que envolve 
esse delito. [...]. 
6. Implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, garantindo que 
seja inserido o tema de Educação em Sexualidade, de forma transversal, no 
currículo da Educação Básica e do Ensino Superior de acordo com as 
diretrizes nacionais para educação em direitos humanos. [...]. 
13. Disseminação e adaptação, quando for o caso, de metodologias 
nacionais e internacionais bem-sucedidas na prevenção do abuso e/ou 
exploração sexual de crianças e adolescentes. (BRASIL, 2013, p. 28-31). 
 

e) prevê como ação, no eixo participação e protagonismo (indicador de 

monitoramento III – Número de crianças e adolescentes envolvidos em 

pesquisas, projetos e programas de prevenção e de mobilização para o 

enfrentamento do abuso e/ou exploração sexual de crianças e 

adolescentes) a:  

Garantia da construção da autonomia e da participação da criança e do 
adolescente na elaboração de pesquisas e na implementação de estratégias 
de prevenção do abuso e/ou exploração sexual, com foco no acesso seguro 
e autocuidado no uso das TICs, incluindo ações de disseminação de 
informações sobre suas potencialidades e riscos. (BRASIL, 2013, p. 40).  

f) destaca, no eixo Estudos e pesquisas, a previsão das seguintes ações de 

prevenção: 
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1. Fomento e financiamento da produção de estudos e pesquisas de 
natureza aplicada e prospectiva como subsídio para implantação/ 
implementação de programas, desenvolvimento de metodologias e ações 
voltadas para a promoção dos direitos sexuais e reprodutivos, bem como de 
enfrentamento das diversas configurações do abuso e/ou exploração sexual 
de crianças e adolescentes. [...] 
3. Mapeamento, sistematização e criação de um banco de dados para 
subsidiar a formulação de políticas públicas e disseminação de metodologias 
nacionais e internacionais bem-sucedidas na prevenção e no enfrentamento 
do abuso e/ou exploração sexual de crianças e adolescentes, bem como à 
pessoa que comete violência sexual. (BRASIL, 2013, p. 47-48).  
  
 

Essa argumentação precisou ser enviada por escrito para a SME e para a 

gestão da DRE, além de ter sido base para uma reunião presencial (entre a 

pesquisadora, a coordenação do NAAPA da regional e uma das novas gestoras da 

regional) para debater essa abordagem metodológica, que, finalmente, foi aprovada.    

O curso foi planejado com as duas regionais e se desdobrou para acontecer 

com três turmas. Uma regional organizou turmas separadamente para gestoras e 

outra para professoras, misturando trabalhadores da Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e EJA, denominando o curso como “Currículo e o 

enfrentamento da violência doméstica contra a criança e o adolescente e violência 

sexual intrafamiliar”. A outra regional organizou uma turma mista de gestores e 

professores também aberta para inscrições de todas as etapas da Educação Básica, 

denominando o curso como “Currículo que promove o enfrentamento à violência 

doméstica e à violência sexual contra a criança e o adolescente”.   

O planejamento do curso deu-se entre a pesquisadora e as equipes do NAAPA 

das DREs a partir dos resultados obtidos e das avaliações dos encontros na primeira 

etapa da pesquisa de campo. Ainda que os objetivos do curso, a carga horária, os 

conteúdos inicialmente propostos fossem os mesmos em ambas as regionais, uma 

regional optou por organizar o curso prevendo a participação de um educador 

especialista em educação sexual (para abordar o desenvolvimento saudável da 

sexualidade antes de abordar o tema da violência) e, depois da reflexão sobre 

Currículo, VDCA e VSI, a participação de psicólogas do SPVV, juíza e promotor da 

infância para mais detalhamentos sobre a articulação em rede e o tipo de trabalho que 

desenvolvem em cada instituição.   

As inscrições em ambas as regionais estavam abertas para trabalhadores de 

todo município, não se restringindo aos que atuam nas regionais proponentes do 

curso. Foram abertas 50 vagas para duas turmas e 40 vagas para outra turma. Mesmo 
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com um prazo curto de inscrições em um período próximo das férias das professoras 

(o que se temia que prejudicasse a adesão e as inscrições), as inscrições precisaram 

ser encerradas rapidamente em ambas as regionais por já terem extrapolado o 

número de vagas e um número aceitável de participantes em fila de espera. Já havia 

fila de espera de 205 pessoas, quantidade suficiente para abrir outras turmas, o que 

não foi possível dentro do prazo previsto para a conclusão da pesquisa. Isso 

demonstra o interesse dos trabalhadores e a urgência em se abordar o tema. No total 

das turmas, o curso alcançou 45 diretores e assistentes de direção, 25 coordenadores 

pedagógicos e 118 professores, totalizando 188 envolvidos diretamente, que atuam 

em 92 unidades educacionais. O público indireto (alunos matriculados nas unidades 

educacionais dos trabalhadores que participaram do curso) foi informado apenas em 

relação a uma das turmas, alcançando aproximadamente 15.500 educandos.   

A carga horária total do curso foi de 20 horas presenciais, sendo cinco 

encontros de quatro horas (realizado nas terças em uma regional e nas quintas em 

outra regional ao longo dos meses de agosto e setembro de 2017) e previsão de 

quatro horas de trabalhos desenvolvidos a distância (para planejamento das ações 

desenvolvidas nas escolas).   

Os objetivos do curso foram:  

 

a) Refletir sobre o enfrentamento da VDCA e da VSI por meio do currículo escolar.  
b) Levantar demandas das escolas em relação ao enfrentamento da VDCA e da 

VSI. 
c) Sensibilizar equipes escolares para contribuírem no enfrentamento da VDCA e 

da VSI. 
d) Esclarecer procedimentos adequados para o encaminhamento dos casos de 

suspeita de VDCA e da VSI. 
e) Engajar escolas na prevenção da VDCA e da VSI. 
f) Ampliar a articulação da escola com a rede de proteção. 
g) Elaborar e executar planos de trabalho e sequências didáticas que contribuam 

para o enfrentamento do problema.     
 

Os conteúdos inicialmente propostos foram:  

 

• Demandas das escolas em relação ao enfrentamento da VDCA e da VSI. 

• Conceitos e contextos da VDCA e da VSI. 

• Sinais dos educandos vítimas de VDCA e de VSI. 

• Função social da escola no enfrentamento da VDCA e da VSI. 

• Direitos fundamentais da criança e do adolescente.  

• Abordagem da criança e da família em caso de suspeita de VDCA e de VSI.  

• Rede de proteção: articulação e encaminhamentos adequados. 

• Cuidado com a vítima, com os profissionais que acompanham o caso e com a 
família da vítima. 

• Mobilização de educandos e conselhos de escola para contribuírem no 
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enfrentamento da VDCA e da VSI. 
 

Ao longo do curso, houve um pedido dos participantes (oralmente e registrado 

no instrumental de avaliação dos encontros) para que se pudesse aglutinar temas ou 

mudar estratégias/tempos previstos para um dos encontros para que fosse possível 

abordar questões de violência sexual atreladas ao ambiente virtual, segurança na 

web, cyberbullying e sexting, dado o impacto dessas situações no ambiente escolar e 

as dificuldades da escola em lidar com isso em todas as etapas da Educação Básica 

(com maior expressão no Ensino Fundamental, Médio e na EJA). Com a aprovação 

do coletivo, a alteração foi feita para incorporar a reflexão sobre a temática. Pimenta, 

S. G. (2005) afirma que, no processo de pesquisa-ação crítico-colaborativa, aos 

poucos, os pesquisadores foram se constituindo em um grupo de análise e de 

reflexão. O envolvimento do grupo com a temática, o olhar mais sensível para a 

realidade que emerge na escola e a necessidade de refletir coletivamente sobre a 

problemática fizeram com que o grupo acatasse a sugestão que partiu de uma 

participante e que o outro grupo da mesma regional também solicitasse a 

incorporação de tal tema.  

Esse tipo de alteração também é apontado por Thiollent (1994 55  apud 

PIMENTA, S. G., 2005) como aspecto que configura a pesquisa-ação:  

 
1. Há uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas 
implicados na situação investigada;  
2. Dessa interação, resulta a definição de prioridades dos problemas a serem 
pesquisados e das soluções a serem encaminhadas sob forma de ações 
concretas;  
3. Objetivo da investigação não é constituído pelas pessoas e sim pela 
situação social e pelos problemas de diferentes naturezas encontrados na 
situação [...]. (THIOLLENT, 1994 apud PIMENTA, S. G., 2005, p. 532-533). 
 

Como materiais, foram utilizados suportes textuais e audiovisuais em 

momentos de exposição dialogada e instrumentais para registro escrito pelos 

trabalhadores (que foram entregues para a pesquisadora). O registro das reflexões 

dos trabalhadores também se deu por meio de fotografia quando a atividade previu a 

elaboração de uma cena congelada. Procurou-se variar as propostas de atividades e 

as linguagens visto que a literatura demonstra que são mais efetivas as estratégias 

que envolvem exposição comportamental, modelos, para a aquisição de habilidades 

e conhecimentos necessários para a prevenção e autoproteção, quando se trata de 

                                                        
55  THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 1994. 
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crianças e adolescentes. Buscou-se, então, propor parte das estratégias nas quais os 

trabalhadores pudessem vivenciar situações semelhantes para enfatizar a 

importância desse tipo de estratégia para o trabalho sobre VDCA e VSI. Um exemplo 

é citado por Wolfe (199856 apud BRINO; WILLIAMS, 2011): 

Os programas [de prevenção ao abuso sexual infantil] que abordam conceitos 
concretos e envolvem exposição comportamental, modelos, parecem ser os 
mais efetivos, no sentido de assegurarem a aquisição de habilidades e de 
conhecimentos, além de posterior manutenção dos mesmos. A exposição 
comportamental parece ser particularmente essencial para uma intervenção 
efetiva.  (WOLFE, 1998 apud BRINO; WILLIAMS, 2011, p. 114). 

Como resultados esperados dos cursos, estavam previstos: 

 

• Proporcionar espaço de interação, sensibilização, escuta e aprendizado em 
relação ao enfrentamento da VDCA e VSI, visando o aprofundamento da 
reflexão desta demanda que afeta de forma direta as Unidades Escolares.  

• Esclarecer sobre procedimentos adequados para encaminhamento dos casos 
suspeitos, além de ampliação da articulação da escola com a rede de proteção. 

 

A avaliação dos cursos foi registrada por escrito, em todos os encontros. Os 

participantes respondiam (sem precisar se identificar) uma parte objetiva avaliando se 

estavam plenamente satisfeitas, satisfeitas, parcialmente satisfeitas ou insatisfeitas 

em relação aos seguintes aspectos: esclarecimentos sobre a pesquisa-ação crítico-

colaborativa; pertinência dos objetivos propostos pela formação; cumprimento dos 

objetivos da formação; metodologia utilizada para desenvolver cada uma das 

atividades; conteúdos abordados; relação da formadora com o grupo; relação entre o 

grupo; aprofundamento teórico; construção de possibilidades para a melhoria das 

práticas curriculares; subsídios para a construção de planos de ação. Também havia 

espaço para assinalar se saía da formação: muito motivado, motivado, pouco 

motivado, desmotivado. Os registros das avaliações também contavam com espaço 

para respostas dissertativas, onde os participantes registraram sobre as 

aprendizagens significativas do encontro; quais necessidades permaneciam em 

relação ao curso para contribuir com o trabalho na escola; a partir do curso, quais 

atividades já estava desenvolvendo ou poderia começar a desenvolver no 

enfrentamento da VDCA e da VSI; o que percebia como dificuldade para que as ações 

planejadas fossem realizadas na escola, mesmo depois de ter participado do curso; 

ou outros comentários. Em apenas um encontro a avaliação sugerida foi apenas 

                                                        
56  WOLFE, V. V. Child sexual abuse. In: MASH, G.; BARKLEY, R. (Org.). Treatment of childhood 

disorders. New York: The Guilford Press, 1998. 



200 
 
dissertativa, com comentários livres dos participantes, sem nenhum questionamento 

diretivo.  

As avaliações foram sistematizadas entre um encontro e outro. No início dos 

encontros, a sistematização do encontro anterior era sempre lida e comentada. Essa 

estratégia visava tornar permanente o diálogo sobre as decisões a respeito das ações, 

dos rumos do curso. Pimenta, S. G. (2005) destaca o acompanhamento das decisões, 

das ações e de toda atividade intencional dos atores da situação como parte da 

pesquisa-ação crítico-colaborativa.    

No último encontro presencial com cada turma, foi solicitado que os 

participantes não se detivessem a avaliar o encontro do dia, mas o curso como um 

todo. Como resultado da avaliação do curso, destacam-se os seguintes aspectos: 

Cerca de 75% dos participantes avaliaram todos os quesitos propostos para avaliação 

como plenamente satisfatórios. Aproximadamente 20% avaliaram como satisfatórios 

e 5% como parcialmente satisfatórios. Ninguém avaliou o curso como insatisfatório. 

Apenas uma participante deixou um dos campos de avaliação em branco. Em relação 

à motivação, cerca de 86% afirmaram que saíram do curso muito motivadas e 13% 

motivadas. Ninguém assinalou as opções pouco motivada ou desmotivada.  

As propostas de ação foram planejadas desde o princípio do curso. Como 

subsídios para o planejamento, já no primeiro encontro, foi sugerida a leitura do artigo 

de Ponce e Neri (2015) intitulado O currículo escolar em busca da justiça social: a 

violência doméstica contra a criança e o adolescente. A partir da leitura do artigo e 

pensando nas intervenções a serem feitas na prática, os participantes foram 

instigados a escrever com base na observação e no diálogo com colegas na escola, 

sobre as demandas e as potencialidades para que o currículo escolar contribuísse 

para o enfrentamento da VDCA e da VSI (vide Apêndice E).  

Nos encontros seguintes, atendendo aos pedidos dos participantes, foi 

entregue uma lista com outras sugestões de leitura organizadas por temas (VDCA, 

violência sexual, prevenção, rede, abuso sexual em meninos) e sugestões de vídeos 

(curtos, disponíveis na internet), para que os participantes pudessem aprofundar as 

reflexões, compartilhar as ideias com a equipe da escola e que os vídeos pudessem 

ajudar a sensibilizar, esclarecer procedimentos ou servir como modelo para 

encaminhamentos adequados. Além dessa lista, de acordo com o tema abordado no 

encontro formativo, outros materiais (livros, vídeos, sites, guias, músicas, videoclipes) 

eram compartilhados com o grupo como forma de auxiliar o acesso a materiais 
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existentes que os participantes dos cursos desconheciam, e que poderiam contribuir 

para o trabalho na escola. Ainda que o curso não tivesse o caráter de oficina, em duas 

turmas foi solicitado pelos participantes que o penúltimo encontro tivesse um momento 

de contato com materiais que auxiliassem o planejamento de ações na escola. Isso 

também foi sugerido pelos participantes como continuidade de ações formativas. Foi 

solicitado que as DREs organizassem o segundo módulo do curso e que este tivesse 

um caráter de oficina ou de acompanhamento das práticas iniciadas nas escolas.      

O planejamento das ações teve um instrumental para subsídio que poderia ser 

utilizado pelos participantes ou não. Ficou opcional, com a intenção de não ser um 

entrave para o planejamento, pois há escolas que já têm o planejamento organizado 

a partir de outros tópicos.  

Para o grupo de gestoras, foi compartilhado um modelo de plano de ações com 

inspirações freirianas baseadas em Freire (1977) e Streck, Redin e Zitkoski (2010), 

com orientações para o levantamento das prioridades das demandas e para a 

execução de círculos de cultura. Em seguida, foi sugerido um quadro para registro 

que contemplasse:  

• O que faremos?  

• Por que faremos (quais objetivos)?  

• Público participante?  

• Responsáveis pela ação?  

• Onde faremos?  

• Como faremos?  

• Recursos necessários?  

• Quando faremos?  

• Quando avaliaremos nossas ações para poder planejar novas etapas?  

Para o grupo de professoras, além da retomada das demandas observadas na 

escola, antes do planejamento das aulas, foi sugerido que elencassem quais 

aprendizagens são significativas para os educandos e as educandas em relação à 

VDCA e à VSI e qual é a prioridade para ser trabalhada inicialmente. Em seguida, foi 

sugerido um quadro para que registrassem as propostas de acolhida, dinâmica do 

encontro, leitura do mundo, desenvolvimento temático, problematização, 

sistematização, compromisso de intervenção na realidade e avaliação do encontro. 

Assim como aconteceu com as gestoras, houve professoras que preferiram planejar 

utilizando os tópicos de planejamento pactuado entre as professoras da escola, outras 
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que preferiram utilizar o modelo de sequências didáticas, e outras que preferiram 

compartilhar o plano de aula construído já com os resultados da execução na escola, 

mostrando até os registros dos educandos. O conteúdo das atividades desenvolvidas 

pelas professoras e pelas gestoras será detalhado no Capítulo 4, que analisa o 

processo vivido. 

Por fim, a pesquisadora e os grupos avaliaram que seria importante manter o 

canal de diálogo aberto para troca de mensagens por e-mail para relatar, 

posteriormente, após o término do curso, como estava o andamento das ações 

planejadas na escola, de forma a compartilhar o que foi possível iniciar, implementar, 

executar, conforme também relatado no capítulo de análise.    

3.4 Organização dos dados produzidos 

 Os dados desta pesquisa foram organizados da seguinte forma:  

a) três arquivos em forma de planilha referentes à primeira etapa da pesquisa 

de campo nos quais foram digitadas as respostas dos participantes ao 

questionário; ao instrumental sobre sensibilização, formação, 

procedimentos e encaminhamentos; as fichas de avaliação do encontro;  

b) 33 arquivos em forma de documento de texto e planilha, referentes à 

segunda etapa da pesquisa de campo nos quais foram digitadas as 

respostas dos participantes aos instrumentais utilizados nas reflexões 

propostas no decorrer do curso e as fichas de avaliação dos encontros; 

c) fotos dos registros coletivos dos momentos formativos das duas etapas de 

pesquisa de campo; 

d) fotos das dinâmicas corporais propostas na segunda etapa da pesquisa de 

campo; 

e) diário de campo. 

 Com essa organização, o procedimento para a análise de dados produzidos na 

pesquisa se referencia na análise de conteúdo de Bardin (1977). Utiliza uma 

abordagem interdisciplinar, contando com múltiplos olhares disciplinares sobre o 

objeto de pesquisa, com contribuições do aporte teórico das áreas da educação, do 

currículo, da VDCA, da VSI, buscando abarcar um contorno multicausal ao problema 

e diferentes olhares sobre possibilidades de enfrentamento. É sobre a análise de 

dados que se refere o capítulo a seguir.   
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4 ANÁLISE DE DADOS 

Neste capítulo, serão discutidas as implicações da VSI para o currículo escolar, 

a partir do que foi apontado nas duas etapas da pesquisa de campo (processos 

formativos promovidos pelo NAAPA em 2016 e cursos em 2017), conforme o objetivo 

desta pesquisa: construir conhecimentos sobre o problema da VSI em suas 

implicações e responsabilidades para o currículo escolar, de modo a aprimorar o 

atendimento de crianças e adolescentes em situação de aprendizagem na Rede 

Municipal de Educação de São Paulo. Busca-se responder à questão central da 

pesquisa: Como o currículo escolar pode contribuir no enfrentamento da VSI e, com 

isso, tornar-se mais justo?  

A investigação aqui descrita está fundamentada na análise de conteúdo de 

Bardin (1977, p. 31) que visa obter indicadores e conhecimentos relativos às 

condições de variáveis inferidas na mensagem, por meio de procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. Inicialmente, em 

um momento de pré-análise, foi feito o que Bardin chama de leitura flutuante. Assim, 

buscou-se, nessa etapa, identificar padrões de repetição na comunicação dos 

participantes da pesquisa em diversos materiais utilizados (extratos de falas dos 

participantes da pesquisa ocorridas nos momentos formativos que foram transcritas 

no diário de campo; trechos de e-mails dos participantes enviados à pesquisadora; 

produções resultantes das ações de formação como sínteses analíticas de reflexões 

individuais, em grupo ou coletivas; respostas aos questionários; respostas 

encontradas nas fichas de avaliação de cada encontro; extratos de documentos 

relacionados ao currículo da RMESP; fotografias) e nas observações do diário de 

campo da pesquisadora. Buscou-se examinar as características das mensagens, de 

forma a analisar o contexto ou o significado dos conceitos nas mensagens, 

relacionando-as às condições implícitas ou explícitas que produziram a mensagem. A 

identidade dos participantes e das regionais foram preservadas. Foram utilizados 

números em vez dos nomes apenas para a organização dos dados.   

 O momento seguinte consistiu na exploração do material para a codificação, 

no qual foram feitos recortes em unidades de contexto e de registro. Com o material 

já codificado, para a construção das categorias de análise, foram observadas as 

características comuns expressas no conteúdo das mensagens dos participantes, 

seja nos registros escritos das reflexões, seja nas anotações do diário de campo da 
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pesquisadora, com a transcrição de falas significativas que surgiram no decorrer dos 

encontros. Essas características comuns foram agrupadas.  

Dessa exploração do material colhido, foram elencados, com base em Bardin 

(1977), os temas definidos por critérios semânticos, com relações entre unidades 

significantes: políticas educacionais, financiamento da educação, gestão da 

educação, gestão da escola, formação de educadores, planejamento, metodologias 

adotadas, conteúdos e avaliação. Em seguida, foram definidas as categorias 

semânticas que confirmaram hipóteses de uma forma de organizar o problema 

delineado pela pesquisadora a priori, entre a primeira e a segunda etapas da pesquisa 

de campo. O estabelecimento de categorias semânticas deu-se de modo que, entre 

elas, fosse possível a exclusão mútua, a homogeneidade, a pertinência, a 

objetividade, a fidelidade e a produtividade (BARDIN, 1977).  

A análise, ainda que seja um exercício caracterizado por Bardin (1977) como 

interpretativo e subjetivo, buscou relacionar os conteúdos manifestos pelos 

participantes da pesquisa com os princípios gerais da justiça curricular e com as três 

dimensões estudadas pelo GEPEJUC (cuidado; convivência democrática; 

conhecimento).  

A Figura 2 a seguir ilustra esse caminho percorrido na organização da análise: 

 

Figura 2 - Organização da análise de dados 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 
O tratamento dado ao conteúdo obtido nesse processo de análise é qualitativo, 

voltado à interpretação das questões que emergiram na voz, nos registros e nos textos 
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dos participantes.  

Os resultados, a inferência e a interpretação das informações são congruentes 

com o objetivo geral da pesquisa. Voltam-se, também, aos objetivos específicos: 

sistematizar as implicações curriculares que envolvem a problemática da VSI na voz 

dos trabalhadores da RMESP; construir e analisar um processo formativo que vise 

examinar o problema da VSI nas suas relações com o currículo da RMESP com foco 

no planejamento de ações que permitam o engajamento da escola na prevenção do 

problema, efetivando, assim, a sua função social e a promoção de uma infância digna. 

O referencial teórico da análise é o mesmo utilizado para a composição dos capítulos 

1, 2 e 3 desta tese, ancorados nos princípios e nas dimensões da Justiça Curricular, 

bem como o apoio conceitual para a construção de uma educação sexual 

emancipatória.  

 A análise construída considera os limites, no uso que aqui se fez da proposta, 

de pesquisa-ação crítico-colaborativa vivida em campo, no que se refere às 

possibilidades de transformação das práticas dos sujeitos. A mudança cultural que o 

enfrentamento à VSI, por meio do currículo escolar exige, demandaria mais tempo, 

mais formação, mais políticas públicas, disponibilidade de verba e soma de forças 

para que haja transformações radicais nas práticas pedagógicas. Isso extrapola o 

processo formativo iniciado por esta pesquisa, mas ainda assim é possível visualizar 

os embriões do engajamento nessa luta.  

 A análise destaca: o olhar com que os participantes chegaram nas formações; 

como liam o problema da VSI no currículo; como analisaram e problematizaram essa 

realidade; como construíram os sentidos de suas experiências; as potencialidades 

que conseguiram vislumbrar para o enfrentamento da questão; os objetivos, os 

valores e as ações que, no olhar dos participantes, devem ser perseguidos para 

caminhar na direção da justiça curricular; os planos de ações e os planos de aulas 

construídos para iniciar o enfrentamento do problema; a continuidade da luta após o 

processo formativo e o fortalecimento da militância por uma infância digna, sem 

violência.  

 O que se busca no texto que segue é assentar a problemática nas suas causas 

e consequências, nas disputas e nas resistências de todo que-fazer do currículo e na 

construção constante de uma práxis pedagógica a serviço do bem comum.  
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4.1 Antecedentes e Leitura do Mundo: como chegaram os participantes das 

formações e com qual olhar  

 Com a intenção de conhecer os grupos participantes das formações e suas 

inquietações, nas duas etapas da pesquisa de campo, foram realizados momentos de 

Leitura do Mundo. Com inspiração em Freire (1977), esse foi o ponto de partida 

escolhido para poder, antes de iniciar qualquer diálogo ou qualquer problematização, 

detectar as motivações, as aspirações, as tentativas de enfrentamento para que o 

processo formativo pudesse ser mais assertivo e respondesse à demanda dos 

participantes, conforme as dificuldades dadas na sua realidade. A partir disso, foram 

abordados novos conceitos, novas reflexões, adensando em temas nos quais os 

participantes demonstravam ter mais necessidades. Freire (1977) concebia o ato de 

educar como promotor da capacidade de ler o mundo, impregnando de sentido a vida 

cotidiana e as ações para transformar a realidade.  

 Além da inspiração freiriana, sistematizar os antecedentes e realizar processos 

de Leitura do Mundo para uma atuação assertiva também são congruentes com os 

princípios da pesquisa-ação crítico-colaborativa que inspiraram este trabalho. 

Os processos de pesquisa – ação se estruturam de forma coletiva e 
participativa, sempre com anuência, consentimento e compromissos 
partilhados coletivamente. No processo da pesquisa – ação crítico – 
colaborativa é requisito essencial que se parta das necessidades dos sujeitos 
envolvidos, e delas evoluir, consensualmente para os objetivos da pesquisa. 
(PIMENTA, A. G., 2018, p. 2). 

 Em síntese, ao partir do diálogo e da sistematização dos antecedentes, da 

Leitura do Mundo, das demandas dos sujeitos envolvidos, a pesquisa construiu-se na 

reciprocidade entre pesquisadora da universidade e os trabalhadores da educação, 

fortalecendo-os na sua constituição, no seu desenvolvimento como pesquisadores, 

reforçando a sua ação de intelectual orgânico que também reflete a sua prática a partir 

de sua realidade para transformá-la (PONCE; ROSA, 2014). Construir os 

compromissos e os rumos da pesquisa coletivamente também fez parte do processo 

formativo.  

 A reflexão coletiva deu-se desde o planejamento das ações da pesquisa com 

o foco maior na violência sexual intrafamiliar a pedido da coordenação geral do 

NAAPA. Os conteúdos foram propostos pela pesquisadora e colocados em discussão 

com os coordenadores dos NAAPAS das regionais e com os participantes da 
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pesquisa. A partir desse movimento de leitura do mundo e de levantamento de 

demandas da realidade, os conteúdos foram readequados para que atendessem à 

necessidade dos participantes, conforme será detalhado ao longo deste capítulo.  

4.1.1 Conhecimentos e experiências prévias sobre VDCA e VSI 

Para o levantamento inicial dos antecedentes, para conhecer o que os 

participantes da pesquisa já conheciam sobre o tema, suas demandas e sua leitura 

da problemática, na primeira etapa da pesquisa de campo foi pedido que 

preenchessem um questionário (Apêndice C) logo ao chegar, antes de iniciar a 

formação ou logo no início dela, sem terem sido apresentados ainda os conceitos e 

os contextos da VDCA e da VSI. Na segunda etapa, também foi realizado esse 

procedimento com um instrumental para respostas dissertativas.57 

Questionados58  se tinham conhecimento sobre o que caracteriza violência 

doméstica contra a criança e o adolescente (VDCA) e violência sexual intrafamiliar 

(VSI), a grande maioria das respostas afirmava conhecer o fenômeno, ainda que 

alguns participantes se encorajassem em justificar dizendo ter “conhecimento 

superficial, não em termos mais técnicos” (Etapa 1, Participante 12, DRE 10) e que o 

tema é “carregado de opiniões baseadas no senso comum que pouco (ou quase nada) 

auxiliam os envolvidos nas situações de violência doméstica” (Etapa 2, Gestora 1, 

DRE7).  

 A maioria dos participantes da primeira etapa da pesquisa afirmou conhecer os 

órgãos de proteção e de defesa da criança e do adolescente. 59  Dentre os 

trabalhadores do NAAPA, a maioria registrou que participa de reuniões de rede de 

proteção à criança e ao adolescente do território, mas não participam de fóruns de 

                                                        
57 No momento de acolhida e boas-vindas aos grupos, foi realizada uma dinâmica de sensibilização 
para trazer o tema à mente a partir da música “Me revelar”, de Zélia Duncan. Foi solicitado aos grupos 
que pensassem nas formas como a VDCA e a VSI se revelam na escola. Como registro, foi solicitado 
que escrevessem suas respostas e entregassem para a pesquisadora em uma folha com o nome, a 
formação, a atuação e respondessem também: “Por que se interessou pelo curso?”, “Quais temas 
sente necessidade que o curso aborde?”    
58 Foi solicitado que dobrassem uma folha sulfite em quatro partes e respondessem em cada espaço 
aos questionamentos projetados em um slide: 1) O que entendo por VDCA? E por VSI?;  2) Quais 
demandas aparecem na escola em relação à VDCA e VSI? Como esse tema se revela na escola?; 3) 
O que entendo por currículo escolar justo?; 4) O currículo escolar tem contribuído para o enfrentamento 
da VDCA e VSI? Por quê? 
59 Ao longo deste capítulo, os participantes não foram identificados quando a frequência de comentários 
idênticos ou semelhantes foi superior a 4 registros em diferentes DREs. 
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defesa dos direitos da criança e do adolescente ou de fóruns de combate à violência 

sexual. Dentre os gestores e os professores da segunda etapa da pesquisa, poucos 

relataram participar de reuniões de rede do território e nenhum afirmou participar de 

fóruns de defesa dos direitos ou de combate à violência sexual.  

 Cerca de metade dos participantes da primeira etapa da pesquisa afirmou já 

ter estudado o tema da violência doméstica. Apesar disso, muitas descrições 

enfatizaram que a formação da qual participaram anteriormente foi superficial ou 

insuficiente em relação à demanda do cotidiano. A grande maioria afirmou não ter 

estudado nada sobre a temática específica da violência sexual intrafamiliar.  

Na segunda etapa da pesquisa, deu-se o inverso. Como os cursos eram de 

livre adesão, dentre os gestores e os professores participantes, a maioria já chegou 

assumindo ter pouco ou nenhum estudo sobre VDCA e VSI.  

[...] me interessei pelo curso pois não tive nestes 3 anos que estou na função 
de assistente de direção, orientações formativas que direcionassem meu 
trabalho diante de ocorrências que envolvam os alunos da U.E. nos mais 
diversos tipos de violências que possam sofrer. (Etapa 2, Gestora 16, DRE 
7). 

Me inscrevi para ampliar meus conhecimentos sobre o tema. Nunca fiz 
nenhum curso a respeito. (Etapa 2, Gestora 29, DRE 7). 

[...] me interessei pelo curso pelo fato de ser um tema pouco abordado e 
presente na maioria das escolas pela qual passei. (Etapa 2, Professora 3, 
DRE 7).  

Para ilustrar o olhar dos participantes ao chegar nas formações na segunda 

etapa da pesquisa, destaca-se, a seguir, o detalhamento sobre o que entendiam por 

VDCA e VSI, antes que os conceitos fossem apresentados no curso. De maneira 

geral, o olhar dos participantes das três turmas do curso da segunda etapa da 

pesquisa era condizente com as definições teóricas de VDCA e de VSI já publicadas 

e demonstravam estar sensíveis e preocupados com o fenômeno que “afeta a vida da 

criança como um todo”.   

Na análise dos registros, salta aos olhos que poucos demonstravam ter algum 

entendimento sobre violência sexual sem contato físico. Também foi notável o fato de 

apenas um participante ter apontado para o aspecto intergeracional e cíclico da VSI, 

destacando a possibilidade de o agressor sexual já ter sido vítima. Nenhum 

comentário revelou reflexão ou conhecimento sobre o aspecto do envolvimento da 

criança e do adolescente no seu processo de vitimização, pois, em todos os 

comentários, a violência sexual foi relatada como decorrente de coerção ou de uso da 
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força. Essas ausências fizeram com que fosse dada maior ênfase nesses aspectos 

ao longo do curso.  

No momento de definir VDCA, nota-se, nos registros da segunda etapa da 

pesquisa, muita ênfase na violência física e na negligência, demonstrando 

preocupação com a falta de atenção, falta de carinho, falta de cuidados com a criança, 

“até quando está doente”.  

A perda da infância foi um aspecto de preocupação marcante nos registros dos 

participantes. Nas definições sobre VSI, foi dada muita ênfase no que tange à cultura 

machista, à erotização precoce nas músicas e nas vestimentas infantis. Nas 

definições de VDCA, houve registros que se aproximavam de definições de trabalho 

infantil e para “a perda da infância fazendo com que o pequeno assuma as 

responsabilidades de um adulto” (Etapa 2, Gestora 24, DRE 7), que “assuma tarefas 

que não são próprias para a sua idade” (Etapa 2, Participante 17, DRE 11), que sejam 

tratadas como “escravas do lar” (Etapa 2, Participante 2, DRE 11), que “cuide dos 

irmãos menores” (Etapa 2, Professora 11, DRE 7) ou que seja responsável por “cuidar 

sozinha de si” (Etapa 2, Participante 7, DRE 11).  

Trabalho infantil é um conceito aplicado a toda forma de trabalho realizado por 

crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida, de acordo com a 

legislação. No Brasil, como regra geral, o trabalho é proibido para quem ainda não 

completou 16 anos, mas é permitido, quando realizado na condição de aprendiz, a 

partir dos 14 anos. A proibição estende-se aos 18 anos incompletos se for trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre.  

O serviço doméstico, seja para terceiros ou dentro da própria casa, está na lista 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT), na convenção 182 (ratificada pelo 

Brasil, em 2008, por meio do Decreto No 6.481), que trata das piores formas de 

trabalho infantil. Isso porque ele traz prejuízos para a saúde (doenças por esforço 

repetitivo como tendinite, contusões, ferimentos, manuseio de objetos cortantes, 

queimaduras, ansiedade, transtornos de sono, deformidade da coluna vertebral e 

neurose profissional – ansiedade causada por traumas no ambiente de trabalho).  

O artigo 67 do ECA destaca as condições em que o trabalho não pode ser 

realizado nem pelo aprendiz (a partir de 14 anos), veta o trabalho noturno, perigoso, 

insalubre ou penoso (BRASIL, 1990), por isso o trabalho infantil doméstico é proibido, 

por expor a criança a agentes químicos e a carregar peso maior do que a sua 

capacidade muscular, por exemplo. No Artigo 69, o ECA destaca que o trabalho em 
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condição de aprendiz deve respeitar a condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento para que o adolescente tenha oportunidade de aprender um ofício, 

o que diverge da responsabilidade do trabalho doméstico. Ainda que seja importante 

para a autonomia a criança aprender e colaborar com as tarefas domésticas, ela 

nunca deve ser a única responsável por estas e nunca realizá-las sem a supervisão 

de um adulto.  

Citaram também como perda da infância a “negação do direito à brincadeira” 

(Etapa 2, Participante 21, DRE 11) e os “absurdos da falta de alimentação adequada” 

(Etapa 2, Participante 21, DRE 11). Em várias regionais apareceram relatos orais de 

crianças submetidas a comer ração de animais como forma de castigo dado pelas 

famílias, o que mistura conceitos de negligência e de tortura.  

Interessante notar que, nas três turmas da segunda etapa da pesquisa, 

apareceram acréscimos à definição de VDCA e à VSI relacionadas à intolerância e à 

agressão física da família que não aceita “a identidade de gênero que seja diferente 

da orientação heterossexual” (Etapa 2, Participante 15, DRE 11), o que remete à 

Declaração dos direitos sexuais promovida pela WAS (2014) em relação ao direito 3, 

à autonomia e integridade corporal e ao direito 4, a estar isento de tortura, tratamento 

ou punição cruel, desumana e degradante em razão de sua sexualidade. Tais 

conteúdos foram destacados ao longo das formações em resposta a essa demanda.  

Já, no momento de definir a VDCA e a VSI, perceberam-se importantes leituras 

em relação ao cenário contraditório entre o que está previsto na legislação e a 

aplicação prática da lei nas políticas públicas: 

A violência doméstica contra a criança e o adolescente tem sido cada vez 
mais complicada, pois quem violenta tem uma história também. Nossa 
sociedade está caminhando por caminhos contraditórios. Ao mesmo tempo, 
onde a lei elaborada para proteger e prevenir não tem suporte real na hora 
que o fato ocorre concretamente, isso faz com que a criança fique refém e 
não só ela, da violência de qualquer natureza. Trabalho em escola de 
educação infantil. (Etapa 2, Participante 22, DRE 11).  

 Nesse sentido, Ball e Mainardes (2011) ajudam a analisar que as políticas 

públicas, particularmente as educacionais, têm sido pensadas e escritas para 

contextos que possuem infraestrutura e condições de trabalho adequadas. Não tem 

considerado o contexto, os recursos, as desigualdades regionais. Assim, defasagens 

no financiamento de políticas, cortes de recursos e benefícios sociais inviabilizam o 

trabalho de prevenção e de proteção de crianças e de adolescentes.   

Quase a totalidade dos participantes das duas etapas da pesquisa afirmou já 
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ter identificado casos de violência doméstica na escola. Quando a questão era 

específica sobre a identificação da violência sexual, as respostas ficaram bem 

divididas, podendo ser inferido que a falta de estudo aprofundado da questão dificulta 

a visibilidade do tema. Ao longo dos diálogos nas formações, essa hipótese 

inicialmente inferida confirmou-se.  

 Dentre os trabalhadores do NAAPA, quase a totalidade afirmou conhecer os 

procedimentos a tomar em casos de violência doméstica e de violência sexual 

intrafamiliar na primeira etapa da pesquisa (ver Questionário no Apêndice C). Esse 

discurso modificou-se no decorrer das formações quando os trabalhadores relataram 

saber que há ficha de notificação para encaminhamento ao conselho tutelar, mas têm 

dificuldades de saber responder às escolas quando gestores ou professores se 

dirigem a eles pedindo ajuda sobre como proceder com os educandos vitimizados, 

com as suas famílias, com a comunidade violenta. Esse assunto resultou em debates 

bastante frutíferos nas formações com todas as turmas. Foi bem avaliado pelos 

participantes que alegaram que, a partir dessas discussões, reviram procedimentos e 

encaminhamentos das suas unidades educacionais.  

Na segunda etapa da pesquisa, gestores e professores dos cursos oferecidos 

tinham dúvidas e insegurança sobre os procedimentos e os encaminhamentos já 

tomados em alguns casos. Pediram, assim, orientações sobre a forma adequada de 

proceder.  Deram, então, depoimentos sobre o porquê estavam ali.  

Oportunidade de aprender sobre o tema para atuar com mais segurança e 
responsabilidade. (Etapa 2, Gestora 12, DRE 7). 

Necessidade de proteção às crianças, acolher as famílias, como iniciar a 
conversa, como inserir a criança na rede de proteção, que rede é essa - como 
não deixar de lado as nossas suspeitas e fazer a diferença para que a 
violência contra as crianças e adolescentes seja, se não eliminada, cuidada 
e minimizada. (Etapa 2, Gestora 14, DRE 7). 

[...] é um tema que infelizmente está muito presente no dia a dia escolar e 
precisamos saber abordar esse assunto. (Etapa 2, Professora 5, DRE 7). 

 Os participantes da segunda etapa da pesquisa chegaram ao curso 

sensibilizados. Havia, desde o primeiro encontro com as três turmas, um senso de 

responsabilidade, de cuidado com o desenvolvimento integral da criança, conforme 

demonstrado nos registros anteriores. Havia, desde o primeiro diálogo com as turmas 

na segunda etapa da pesquisa, um envolvimento, uma vontade de fazer a diferença, 

de proteger a criança e contribuir para promover o seu desenvolvimento. A busca pela 

melhor forma de abordar o tema, prevenir e encaminhar os casos estava presente no 
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compromisso demonstrado pelos participantes.    

Havia unanimidade entre as respostas, demonstrando que o tema da VDCA e 

da VSI está muito presente na escola e que, muitas vezes, não se sabe como agir. 

Fica evidente o sentimento de impotência e o interesse em agir de maneira adequada 

visando a proteção da criança. 

[...] porque sempre ou quase todos os anos tenho crianças que passam por 
esta situação de violência e eu não sei realmente como agir nestes casos. 
(Etapa 2, Professora 23, DRE 7). 

[...] porque a temática vem ao encontro com situações vividas no ambiente 
escolar e, muitas vezes, não sabemos lidar com tais problemáticas, 
principalmente quando a criança ainda não fala (Etapa 2, Professora 26, DRE 
7). 

Os conhecimentos, as experiências prévias e o interesse dos participantes em 

procurar o curso confirmou o que a revisão bibliográfica sobre o tema já apontava: o 

problema emerge cotidianamente em todo que-fazer da escola, mas ainda é cercado 

pelo silêncio e pela invisibilidade, o que gera carência por momentos de sensibilização 

e de formação para que se possa ter procedimentos e encaminhamentos adequados 

que contribuam para a construção de uma infância digna e de justiça curricular.  

4.1.2 As demandas que as escolas têm apresentado em relação à VDCA e à VSI 

Quando solicitado que detalhassem que demandas as escolas têm 

apresentado em relação à VDCA e à VSI (ver exemplo de instrumental utilizado no 

Apêndice E), surgiram nitidamente, nas respostas, as categorias semânticas de 

sensibilização, de formação, de procedimentos e de encaminhamentos com 

conteúdos manifestos relacionados aos princípios da justiça curricular, à dimensão 

cuidado, à dimensão conhecimento e à dimensão convivência democrática.  

 Observa-se, em relação aos princípios gerais da justiça curricular, que as 

demandas da violência estrutural (PERES, 2002; SILVA, J. F. S., 2006; CONCEIÇÃO, 

M. C., 2013), causada pela distribuição de renda injusta, rebatem na escola vinculadas 

à toda forma de violência contra a criança e às suas famílias. Em relação a isso, 

percebeu-se entre os participantes da pesquisa duas correntes de pensamento: uma 

que culpabilizava a família por sua situação precária, afirmando descaso ou falta de 

cuidado das famílias com as crianças, sem considerar o contexto socioeconômico de 

vulnerabilidade da família como um todo; e outra que reconhecia as vulnerabilidades 

da família, provocada por uma economia injusta, conforme se destaca nos excertos a 
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seguir: 

[...] em nossa unidade percebemos casos de violência social, que, na 
maioria dos casos, não é vontade da família, mas uma consequência de 
uma economia injusta, com distribuição de renda também injusta. Este 
tema se revela ao recebermos crianças que só tem uma boa refeição na 
escola, das situações precárias de higiene e crianças que ficam sem um 
responsável em casa. (Etapa 2, Gestor 2, DRE7).60 

A EMEF [...] está inserida num contexto de grande vulnerabilidade social. A 
escola atende duas comunidades que ficam próximas. Percebe-se que os 
alunos e as famílias têm seus direitos cerceados o tempo todo, o que faz 
crescer a violência de modo geral, seja na família, seja nos relacionamentos 
entre os próprios alunos e alunas. (Etapa 2, Participante 7, DRE 11). 

O mesmo deu-se em relação ao alcoolismo e à drogadição. Na maioria das 

vezes, apareceram, nos relatos, não como uma questão de saúde ou problema social 

que acomete um ou mais membros da família (que, por prejudicar o desenvolvimento 

da criança, precisaria ser encaminhado pela rede junto à saúde e à assistência social, 

para que essas áreas tomassem providências cabíveis, indiretamente protegendo e 

cuidando do educando), mas, sim, de maneira isolada, culpabilizando o familiar pela 

suposta falta de cuidado em relação à criança, sem aprofundamento sobre as 

condições de vitimização da família.   

[...] pais que vão deixar seus filhos ou buscá-los na escola embriagados e 
ou drogados. Comportamentos agressivos de bebês e crianças. Rejeição da 
criança a alguns membros da família. (Etapa 2, Professora 12, DRE 7). 

Questões semelhantes às de drogadição e de alcoolismo foram colocadas em 

reflexão dentro do seu contexto mais amplo. A intenção foi inserir questões que fogem 

do alcance de ação isoladas das famílias e precisam de auxílio do poder público para 

os encaminhamentos. O uso disfuncional de qualquer substância é doença e implica 

ações que, muitas vezes, as famílias não conseguem resolver sozinhas, sem apoio. 

Ao longo do processo formativo, buscou-se construir a ideia de que as falhas no 

cuidado com a criança e o adolescente em decorrência do uso abusivo de álcool e 

drogas por membros da família não poderiam ser “julgadas” pela escola como 

negligência. Essa culpabilização dos familiares dependentes caracteriza-se como 

mais uma violência contra a família como um todo e não como ação eficaz para 

resolver a necessidade de cuidado que a criança e o adolescente exigem. Nessa 

situação, o cuidado adequado foge das condições da família. A atuação orientada foi 

                                                        
60 Todos os grifos utilizados nas citações dos registros dos participantes destacados neste capítulo são 
da autora da tese. 
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o encaminhamento concomitante do caso da família para a saúde e assistência social 

para que se possa restabelecer e cuidar adequadamente da criança. O Conselho 

Tutelar também precisa ser comunicado da gravidade do caso para poder organizar 

a rede para zelar pela criança e pelo adolescente.   

Apesar de uma percepção restrita de alguns participantes em relação à 

vulnerabilidade das famílias, a grande maioria revelava sensibilidade no olhar para a 

situação da criança e do adolescente. Conseguiam ver além das aparências, captar 

sinais “ocultos” dos educandos. Isso demonstra que, apesar de toda a precarização 

das condições de trabalho docente (SAMPAIO; MARIN, 2004; RAVITCH, 2011; 

FREITAS, 2014), o olhar sensível e comprometido com a infância ainda predominava 

entre os participantes do curso.    

É comum nos depararmos na escola com esses casos. Geralmente, os 
casos se apresentam de forma muito velada, oculta, de maneira que será 
necessário que o profissional tenha uma atenção e sensibilidade para 
perceber estes casos. (Etapa 2, Gestora 17, DRE 7). 

VDCA na escola geralmente percebemos através de machucados, já o 
adolescente pode até relatar a violência sofrida. VSI na escola se revela: 
mudança de comportamento, agressividade, alguns adolescentes 
reportam esse tipo de violência através do desenho e algumas crianças 
também. (Etapa 2, Professora 17, DRE 7). 

 O olhar sensível e comprometido dos participantes da pesquisa não se mostrou 

suficiente para trazer o assunto da VDCA e da VSI à tona em todas as escolas. Ao 

longo da pesquisa, foi recorrente a manifestação das dificuldades de se colocar o 

assunto em pauta de forma preventiva. Tanto a VDCA quanto a VSI foram colocadas 

pelos participantes como tabu ao longo da pesquisa de campo: a VDCA por ameaçar 

a visão social de família como instituição imaculada, e a VSI que, além disso, soma 

todo o tabu que ainda envolve a sexualidade na sociedade contemporânea, conforme 

descrito no Capítulo 2. Por esses fatores, havia muita confusão dentre os participantes 

da pesquisa sobre o caráter privado ou público do cuidado e da proteção à infância. 

Ficou evidente também a dificuldade de lidar com as represálias à criança nas famílias 

e aos próprios educadores quando a escola busca proteger a criança e o adolescente.  

As escolas ainda apresentam muito medo de tocar nesses assuntos ou 
encaminhar as crianças vítimas de violência; muitas delas relatam 
sofrerem ameaças por parte da família quando tentam fazer algo pela 
criança/adolescente. Negligência, maus-tratos, violência doméstica e sexual, 
trabalho infantil. (Etapa 1, Participante 2, DRE 5). 

Tema invisibilizado na escola. Pontualmente se revela quando a violência se 
faz visível (crianças que cheguem marcadas na escola/jovens que relatem 



215 
 

violência etc.). Contudo, vejo que a escola tende a não fazer o debate do 
tema para além dos fatos que se apresentam. (Etapa 2, Participante 11, 
DRE 11). 

 Houve a necessidade então de se fortalecer no discurso da formação o caráter 

público do cuidado, o compromisso de toda a sociedade em colocar a criança a salvo 

de toda forma de violência, de proteger e promover os direitos da infância conforme 

preconizado pelo ECA (BRASIL, 1990), além da obrigatoriedade de notificação de 

casos suspeitos reafirmada pela Secretaria da Educação de São Paulo (SÃO PAULO, 

2012).  

 Também foram intensificados, nas formações, a importância da articulação 

com a comunidade, a efetivação da atuação dos conselhos de escola, o engajamento 

destes com o CRECE para se fortalecerem coletivamente para conseguirem proteger 

os educandos e encaminhar casos suspeitos de VDCA e de VSI. A dimensão da 

convivência democrática foi enfatizada nas formações, dentre outros fatores, em 

resposta a questões como essa, com o intuito de munir as escolas de possibilidades 

para os encaminhamentos necessários com apoio do coletivo.  

 No que tange à concepção de justiça e aos princípios da justiça curricular 

defendida nesta tese, ficou perceptível o compromisso humanista radical de muitos 

participantes, antecedendo as formações promovidas pela pesquisa. Saltava aos 

olhos a busca, ao chegar nas formações, por construir uma prática curricular que 

atendesse à formação do ser mais dos educandos como uma forma de promover 

justiça (NOËL, 2010). Isso ficou evidente na preocupação com o silêncio em relação 

à violência contra meninos e contra deficientes, apontada como demanda do currículo 

escolar.   

Na VDCA, de um modo geral, é produzida através de trabalhos forçados, 
traumas psicológicos por brigas dos pais, violência de espancamento por 
motivos fúteis, padrastos que não aceitam enteados. VSI aparecem com 
frequência, casos de irmãos, padrastos, pais, primos, namorados da mãe, e 
nem sempre a criança abusada é do sexo feminino. (Etapa 2, Professora 
4, DRE 7). 

[...] casos de agressões físicas, crianças machucadas ou com vários 
hematomas. Crianças especiais / DI [deficiente intelectual] com relatos de 
abusos sexuais, indícios. (Etapa 2, Participante 13, DRE 11). 

[...] vários casos tanto de uma quanto de outra no que se refere à criança e 
ao adolescente com deficiência (Etapa 1, Participante 4, DRE 5). 

Só é possível perceber a violência doméstica e a violência sexual contra 

meninos e deficientes quando há compromisso com princípios humanistas radicais, 
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que contemplam todos os seres humanos como iguais. Meninos e deficientes também 

são vítimas de VDCA e de VSI, mas demandam um olhar ainda mais atento dos 

educadores para serem percebidos. Noël (2010) destaca o sentido freiriano de justiça 

na busca de superação de injustiças e no objetivo permanente de promover o ser mais 

do educando. Assim, reconhecer os agravantes e as especificidades da VDCA e da 

VSI contra meninos e contra deficientes demonstra o compromisso dos educadores 

com a superação das injustiças contra os oprimidos. Buscar formação, conhecimentos 

que qualifiquem sua prática para enfrentar esses problemas demonstra o 

compromisso político-pedagógico dos trabalhadores participantes da pesquisa em 

constituírem-se como pesquisadores (PIMENTA, S. G., 2005), como trabalhadores da 

educação, como intelectuais comprometidos com a vida (PONCE; ROSA, 2014).  

A preocupação com o silêncio, com a invisibilidade da VDCA e da VSI 

manifestou-se em algumas regionais como um pedido de socorro para a construção 

de uma prática curricular que desnaturalizasse a violência contra a criança presente 

em alguns territórios.  

Na região [...], tem uma comunidade que já se tornou natural pai ter relação 
sexual com filhos e isto as escolas nos procuram para ajudar nas questões 
emocionais e de aprendizagem e também para articulação com a rede (Etapa 
1, Participante 1, DRE 1). 

Dada a preocupação, a abordagem que se deu nas formações enfatizou a 

descolonização da educação e a luta pelos direitos (CASALI, 2014) já destacadas em 

documentos relacionados aos direitos de aprendizagem da RMESP (SÃO PAULO, 

2016d). Assim, a promoção dos direitos afirmada nos encontros deu-se partindo da 

desnaturalização da violência, da problematização da coisificação (CHAUI, 1999) da 

infância e da reflexão coletiva sobre a negação do direito que crianças e adolescentes 

têm de ser tratados como sujeitos e pessoas em condição peculiar de 

desenvolvimento (GUERRA, 1998).  

 Como um desdobramento da coisificação da infância, como parte da 

desconsideração da criança como sujeito, surgiu também como demanda dos 

participantes da pesquisa a questão da veracidade da violência sofrida pela criança.  

Vejo que a maior demanda seria a identificação da violência no caso de 
ser real ou não e o que fazer após tomar ciência (com o estudante). (Etapa 
1, Participante 4, DRE 3). 

 As reflexões sobre a veracidade nos depoimentos partiram do pressuposto da 

necessidade de revalorização da identidade desrespeitada da criança tomando a 
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incredulidade como parte de uma injustiça cultural e simbólica (FRASER, 2006) que 

não a considera como sujeito. Em face disso, buscou-se afirmar, ao longo de todo o 

processo formativo, a voz e a vez das crianças, sua constituição como sujeito de 

direitos com capacidade para exercer a cidadania desde a mais tenra idade.  

Foi colocado no centro da questão a estrutura de poder historicamente 

construída que desconsidera a expressão da criança bem como a tendência recente 

de reconhecer o direito de fala e a capacidade de exercer a cidadania presentes tanto 

no ECA (BRASIL, 1990) quanto em estudos (CARIBÉ; LIMA, 2015; MACHADO; 

ARPINI, 2013) e movimentos que culminaram na elaboração da Lei de escuta especial 

No 13.431, de 4 de abril de 2017 (BRASIL, 2017a). A Lei garante o direito da criança 

e do adolescente a ser ouvido e expressar seus desejos e opiniões (artigo 5º, 

parágrafo VI), inclusive prestar declarações em formato adaptado à criança e ao 

adolescente com deficiência ou em idioma diverso do português (parágrafo VII).   

 Nota-se que o movimento de escuta é historicamente recente, remonta ao 

reconhecimento (FRASER, 2006) da criança, e, também, à necessidade de cuidado, 

de adequações nas práticas para que se possa reconhecer a sua expressão. Isso se 

desdobra na dimensão cuidado que vem sendo construída no GEPEJUC como uma 

das dimensões da justiça curricular, que tem a escuta e o diálogo como princípios, 

como forma de conectar-se com o outro e opor-se à indiferença.  

 É perceptível, nos registros dos participantes, as relações das demandas, dos 

antecedentes, das motivações para participar das formações com a dimensão 

cuidado. Necessidade de cuidado expressa na busca por formação para a construção 

de procedimentos, ou para saber aplicá-los, para saber intervir de modo adequado, 

para proteger a criança. 

As escolas têm apresentado um alto número de alunos que sofrem VDCA e 
VSI e muitas vezes os profissionais de educação não tem conhecimento 
sobre isso e não sabem como agir. (Etapa 1, Participante 11, DRE 9). 

Muitas vezes recebemos informações e não sabemos como intervir e 
mesmo se intervir, pois às vezes essas informações são negadas quando 
aprofundamos as conversas com os alunos e seus familiares. Creio que há 
mesmo o receio de prejudicar mais do que ajudar. (Etapa 1, Participante 
17, DRE 9). 

 O olhar dos participantes pelo viés do cuidado também se expressou na 

sensibilidade para perceber o sofrimento das crianças, identificá-lo e tentar amenizá-

lo.  
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[...] suspeitas referentes aos comportamentos agressivos das crianças diante 
de situações cotidianas e diante do outro. A forma que os pais agem com os 
filhos, secos, grosseiros, ríspidos ou diante de situações cotidianas como 
doenças (febre, dores, vômitos, etc...) existe uma negligência e muitas vezes 
uma raiva, como se a criança fosse um fardo, um inconveniente na vida 
deles, fazendo com que eles descontem esse descontentamento na vida 
deles. (Etapa 2, Professora 26, DRE 7). 

Na escola, lugar primordial para que tais violências se manifestem, aparecem 
timidez excessiva, comportamentos agressivos, ações como comer o que 
está no lixo, engatinhar (acima da fase), masturbar-se em demasia. Há 
criança que expõe, em geral, para o(a) professor(a), seu problema (VDCA e 
VSI). Mas muitas dependem do olhar atento dos profissionais da escola, 
para ter seus problemas identificados, encaminhados e, quiçá 
amenizados. Já observamos criança/adolescente marcado de apanhar, até 
criança com o ânus sangrando e expondo aos 6 anos que o padrasto fazia 
coisa feia com ele. (Etapa 2, Participante 1, DRE 11). 

 A identificação do sofrimento e a busca por amenizá-lo demonstra que muitos 

participantes já chegaram nas formações sensíveis, comprometidos com o outro, com 

o coletivo. Chegaram com a responsabilidade para com o outro “enquanto rosto” 

(BAUMAN, 1998) já desenvolvida. Mostraram-se comprometidos com a garantia de 

condições dignas para a criança desenvolver-se (PONCE; NERI, 2015), opondo-se à 

indiferença e, muitas vezes, sendo porta-voz da criança ao cuidar dela por meio da 

denúncia das violações de seus direitos.  

Geralmente são as crianças agredidas por "tios/padrastos", em casa. Os 
casos mais comuns são de abuso sexual. A criança enxerga a escola como 
saída, como proteção, quando percebe que a mãe não reage a suas 
queixas. Os professores e funcionários acabam sendo porta-vozes 
dessas situações. (Etapa 2, Gestora 15, DRE 7). 

 Apesar desse comprometimento da maioria dos participantes, havia também 

relatos da “falta de cuidado” por meio de trato “robotizado”, que, apesar de não se 

caracterizar como omissão, deixa de tratar o outro como um sujeito singular, não 

expande a beleza da convivialidade destacada por Boff (1999) como a capacidade do 

ser humano para com o seu semelhante.  

Essas demandas aparecem através de queixas dos alunos, observação de 
algum funcionário (professor ou ATE [auxiliar técnico de educação]) ou 
denúncias. Esse tema se revela na escola de forma bastante assustadora, a 
gestão acaba limitando-se apenas em atender o protocolo, como se 
assim não fizesse mais parte dessa situação/problema.  (Etapa 2, 
Gestora 22, DRE 7). 

A convivência democrática também está presente nas demandas apontadas 

pelos participantes da pesquisa, expressa tanto na relação dos educandos entre si 

quanto dos educandos com seus familiares e, também, entre os trabalhadores da 

educação e entre escola e demais instituições da rede de proteção.  
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Demandas VDCA: crianças com marcas no corpo, crianças agressivas as 
quais reproduzem o cotidiano a qual está inserida, crianças acuadas com 
medo de retornar para casa por causa de agressões. Demandas VSI: 
crianças com marcas no corpo, crianças que tentam tocar ou molestar 
outras crianças que falam ou representam falicamente o ato sexual com 
recorrência. (Etapa 2, Participante 3, DRE 11). 

A violência doméstica entre pais, adultos e familiares, principalmente por 
questões conjugais/separação, na presença das crianças ou a relação 
[sexual] entre adultos na visão da criança.  (Etapa 1, Participante 16, DRE 
1). 

 Conforme expresso no Capítulo 1 desta tese, a convivência democrática na 

óptica da justiça curricular vai além da convivência não violenta. Exige o olhar 

cuidadoso e sensível para perceber que a agressividade do educando muitas vezes 

é a reprodução do seu cotidiano. As repetidas provocações aos colegas com 

conotação sexual são, em muitos casos, um pedido de socorro da criança. Isso exige 

do educador uma atitude civicamente responsável e solidária que evite a 

culpabilização ou revitimização do educando com punições por esses 

comportamentos de forma isolada, sem atrelar a outras ações e intervenções que 

prevejam a mudança cultural que gera a violência física e sexual contra a criança.  

 Isso demanda ações de articulação da escola com a comunidade, ações de 

reflexão e de sensibilização do entorno da escola como um todo, para agregar mais 

gente na luta por essa mudança cultural que reconheça a criança como sujeito em 

tudo o que envolve o seu pleno desenvolvimento (as idas e vindas, as aprendizagens 

e os “deslizes” comportamentais, os “acertos e os erros” típicos e necessários no 

movimento de aprender). Isso leva tempo e requer trabalho permanente visando 

mudanças culturais.  

Em algumas formações, para ilustrar o desenvolvimento, foi utilizada uma 

comparação metafórica da montanha russa versus o trilho de trem. Foi problematizada 

a diferença de expectativa do adulto em relação aos comportamentos da criança e a 

realidade do desenvolvimento humano, abrangendo a criança que sofre e a criança 

que não sofre violência. Nossa formação e nossa cultura tendem a esperar que o 

desenvolvimento da criança seja linear, tranquilo, em um crescente, etapa por etapa, 

como um trilho de trem, e ainda que apresente alguma sinuosidade, tende a ser 

constante, previsível, progressivo. A realidade mostra-se para educadores, 

comunidade e familiares no desenvolvimento de crianças e adolescentes muito mais 

parecido como uma montanha russa, com seus loopings, curvas, velocidades 

diversas, idas e vindas, inconstâncias. Por isso, tem-se mostrado ineficaz, improdutiva 
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e geradora de ansiedades voltadas às falsas expectativas em relação ao 

desenvolvimento de uma criança irreal. Observa-se, assim, a urgência para aguçar 

com trabalhadores da educação, com as famílias e comunidade, o olhar analítico, 

reflexivo sobre a realidade e propositivo na construção de soluções para problemas 

coletivos que não se restringem à “indisciplina”, ao “desrespeito” da criança e do 

adolescente entre si e em relação aos adultos. Trata-se de repensar as imagens do 

magistério, da pedagogia, da infância e da juventude com quem se convive, conforme 

destacado por Arroyo (2014): 

Realmente nos deparamos com imagens de infância, antes símbolos de 
bondade, substituídas por imagens de decadência moral. Esse brusco 
processo está sendo demasiado tenso, toca em nossos ideais civilizatórios e 
pedagógicos. Se a infância passou a ser o símbolo da decadência moral, o 
que será esperado de seus mestres? Será por aí que o mal-estar se espalha 
nas escolas? Teremos inexoravelmente de nos balançar entre imagens 
angelicais ou satanizadas? Entre símbolos de bondade ou símbolos de 
decadência moral? Outras imagens dos educandos são possíveis. Os alunos 
são outros porque são obrigados ou porque escolhem outras formas de viver 
e de ser. (ARROYO, 2014, p. 12). 

 O mesmo se dá nas relações entre educadores e com a rede de proteção. Foi 

destacada nas formações a complexidade humana e as singularidades construídas 

na história de cada um, que se distanciam das expectativas irreais construídas em 

relação ao trabalho coletivo e da atuação em rede. Em uma cultura marcada pela 

competição e pelo individualismo, agir coletivamente, em rede, co-responsabilizando-

se pelo desenvolvimento da criança junto à família, à comunidade e à rede de 

proteção é uma forma de atuar contra-hegemônica e muito recente na história. Ainda 

há muito o que aprender e desenvolver. Para isso, a radicalização da construção de 

princípios democráticos em todos os atos educativos, a perseguição permanente da 

eficiência coletiva, o reconhecimento da interdependência e da responsabilidade de 

cada um para com o todo são fundamentais. É nesse sentido que se propõe a 

convivência democrática, que considere os problemas da vida coletiva de forma 

inteligente e reflexiva, articulada com o contexto. 

Assunto ainda muito polêmico entre os educadores. Dificuldade em lidar com 
o tema preventiva e corretivamente por toda equipe. Presença real de alunos 
sofrendo VDCA e VSI e ações isoladas de enfrentamento. Necessidade de 
formar o grupo/equipe para ações discutidas coletivamente de 
enfrentamento e combate ao silêncio. (Etapa 2, Gestora 21, DRE7). 

Considerar o problema de forma inteligente, reflexiva e articulada implica em 

enfrentar o problema agindo a partir da prevenção e não somente no encaminhamento 
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dos casos em que a violência já ocorreu. Sensibilizar não só os trabalhadores da 

educação, mas a comunidade como um todo no combate ao silêncio, tanto em relação 

à denúncia de violência quanto à necessidade de discussão de temas relacionados a 

sentimentos, emoções e sexualidade no currículo escolar. Isso implica na garantia de 

espaço de manifestação de pensamentos que só é possível quando se busca construir 

uma convivência democrática.  

Ainda sobre a convivência democrática, a necessidade de articulação surgiu 

fortemente como demanda no receio de represálias à escola ao encaminhar casos de 

forma isolada. Foi sugerido como alternativa o encaminhamento com o coletivo, com 

apoio do conselho de escola para o fortalecimento dos encaminhamentos e nas 

situações extremas, a denúncia anônima. Surgiu ao longo de todo o processo 

formativo a crítica à insuficiência do conselho tutelar. Dentre os próprios participantes 

do curso, foi partilhada a proposta de ação coordenada simultaneamente entre toda a 

rede de proteção (sem deixar de encaminhar o caso aos conselhos tutelares, mas 

agindo concomitantemente no encaminhamento para a Vara da infância, com o apoio 

do Ministério Público, para ação conjunta de toda a rede de proteção), o que tem sido 

efetivo para solucionar os casos. Esse tipo de procedimento também foi avaliado 

como adequado e efetivo no diálogo dos participantes do curso (2ª etapa da pesquisa) 

e da pesquisadora com a juíza da Vara de Violência Doméstica do Butantã, Tatiane 

Moreira Lima; com o promotor de Justiça da Infância e Juventude da Lapa, Yuri 

Giuseppe Castiglione; e com o promotor de justiça Eduardo Dias de Souza Ferreira.  

[...] o que fazer quando o aluno/a revela violência sexual intrafamiliar? Como 
lidar quando esta violência envolve uma família com poder no território 
e faz ameaças a escola? Usar o disque 100 é a única forma de apresentar a 
denúncia sem expor a escola? O que fazer quando a responsável não leva o 
aluno/a ao SPVV alegando que a criança/adolescente é confuso, mente, 
inventa? (Etapa 1, Participante 11, DRE 5). 

Creio que a dificuldade encontrada para desencadear os procedimentos de 
proteção previstos na Portaria [5552/2012] se deve ao receio de encaminhar 
suspeita que não tem como ser comprovada pela escola e, ainda, por não 
acreditar que órgãos instituídos, especialmente o conselho tutelar, atuem 
concretamente devolvendo, desta forma, o problema agravado para a escola. 
(Etapa 1, Participante 12, DRE 10). 

 Evidenciou-se, ao longo da pesquisa, que a demanda de ações com base nos 

princípios da convivência democrática implica ações planejadas para e com os 

educandos e, também, com os trabalhadores da educação em conjunto às demais 

instituições da rede de proteção. A ênfase na cooperação e na colaboração foram 

colocadas como antídotos frente à solidão sentida pelas escolas que não conseguem 
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apoio ou devolutivas sobre os encaminhamentos. Foram apontadas, também, como 

reinvenção da prática pedagógica quando incorpora no currículo a integração social 

dos alunos, a formação de sujeitos participativos e atuantes de uma sociedade 

democrática como forma de preservação de quem sofre e de eficiência coletiva 

visando o bem comum.  

 A dimensão do conhecimento também foi recorrente nas manifestações dos 

participantes em relação às demandas que aparecem. As consequências da VDCA e 

da VSI geralmente são percebidas na escola quando o educando passa a apresentar 

dificuldade para aprender.  

As demandas são muitas e vão desde restrição alimentar até agressões 
físicas cruéis que deixam marcas. Essa problemática revela-se por meio de 
crianças agressivas ou tímidas, com problemas no desenvolvimento da 
leitura e escrita. É obvio que não se trata de uma regra, entretanto, tais 
características são bastante presentes nos casos de violência doméstica. De 
modo geral, percebo nesses casos um grande círculo vicioso de histórias que 
se repetem nas famílias mais agredidas, agridem filhos e esse processo vai 
seguindo um fluxo constante e injusto. (Etapa 2, Participante 4, DRE 11). 

[...] alunos com baixo rendimento escolar, isolamento, marcas no corpo, 
sexualidade aflorada, brincadeiras/desenhos (conteúdos sexuais), 
desmotivação. (Etapa 1, Participante 1, DRE 2). 

Alunos que ficam extremamente retraídos, passivos, amedrontados, podem 
estar passando por VDCA. Alunos que se comportam de maneira muito 
agressiva podem estar demonstrando uma situação de revolta pela violência 
que sofrem ou até mesmo podem ficar apáticos, com dificuldade de 
aprender. (Etapa 2, Professora 8, DRE 7). 

Nota-se que a dificuldade para aprender foi uma demanda colocada pelos 

participantes atrelada à dificuldade de relacionamento com os colegas, mudanças de 

comportamento (tanto apatia quanto agressividade), desmotivação e pedidos de 

socorro por meio de expressões de cunho sexual. Os participantes da pesquisa em 

geral já apresentavam essa percepção nítida. Apenas uma regional solicitou que se 

enfatizasse as consequências da VDCA e da VSI no desenvolvimento do educando 

no decorrer das formações da pesquisa.  

Questões comportamentais e de aprendizagem como reflexo da 
violência vivida. Dificuldade de acesso aos serviços de “denúncia” e em 
como lidar com a situação urgente. (Etapa 1, Participante 4, DRE 8). 

Violência doméstica entre adultos/familiares implicando no 
desenvolvimento/comportamento das crianças. Casos de negligência 
com cuidados (Etapa 1, Participante 6, DRE 1). 

 Com a percepção dos participantes sobre as consequências para a 

aprendizagem já aguçada, o foco das formações voltou-se, então, para a reflexão 
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sobre a construção de um conhecimento que fizesse sentido para os educandos no 

enfrentamento à VDCA e à VSI, que permitisse aos educandos atuarem na prevenção, 

na autodefesa, na construção de caminhos para a denúncia e nas possibilidades de 

disseminação dos conhecimentos para outras crianças da escola e do entorno. A 

atenção em relação à dimensão foi voltada, assim, para formas coletivas de produção 

de conhecimento visando um projeto comum de construção de uma infância digna, 

que prepara o educando para a participação e a intervenção desde a infância na vida 

pública, que analise o contexto e provoque o engajamento dos educandos na 

transformação de situações de opressão.  

 Importante ressaltar ainda em relação aos antecedentes e às demandas 

trazidas pelos participantes da pesquisa a percepção da relação do problema da 

VDCA e da VSI com o currículo já desenvolvida previamente.  

[...] as demandas para que o currículo contribua para o enfrentamento da 
VDCA e VSI pode ser pensado com o fato de a sociedade não assumir a 
criança como um sujeito de direitos. E é dever da escola garantir e promover 
o pleno desenvolvimento da pessoa, por conta disso, cabe a escola enfrentar 
e lidar com os problemas que surgem, para alcançar esse desenvolvimento. 
(Etapa 2, Professora 3, DRE 7). 

[...] currículo injusto e não pautado em temas que informe ou evite violências. 
(Etapa 2, Participante 2, DRE 11). 

 Ainda que a maioria dos participantes já chegassem às formações 

sensibilizados sobre o papel do currículo escolar como algo fundamental para o 

enfrentamento da VDCA e da VSI e não fosse preciso dispender energias 

convencendo os grupos em relação a isso, para a análise crítica do problema da 

invisibilidade da VDCA e da VSI na escola, fez-se necessário dissecar, nas formações, 

reflexões sobre as contribuições e os entraves para que o currículo contribua para o 

enfrentamento do problema. É disso que trata o texto a seguir.  

4.1.3 O olhar inicial dos participantes sobre como o currículo tem contribuído 

ou não e o que a RMESP já tem feito 

Questionados sobre como o currículo tem contribuído ou quais entraves têm 

impedido de colaborar no enfrentamento à questão (vide Questionário no Apêndice 

C), o destaque maior nas respostas apontou para as dificuldades. Nos registros dos 

participantes, os entraves vão desde a dimensão macro da política educacional, que 

nega o debate sobre gênero e sexualidade nos planos nacional e municipal de 



224 
 
educação, até a dimensão micro, no trabalho na sala de aula. Manifestaram um 

currículo conservador, acadêmico, com conteúdos pré-determinados que tomam a 

maior parte do tempo com os alunos e dificultam o diálogo, um currículo que “não se 

volta para esses temas”, que “não contribui em nada”, que é “incapaz de abordar o 

tema de modo a acolher a criança”. Algumas justificativas dos participantes atrelam a 

discussão curricular ainda insuficiente ao fato de que o tema não era abordado 

socialmente até pouco tempo.  

 A frequência de opiniões que atrelam os entraves que impedem o currículo de 

contribuir no enfrentamento à questão da insuficiência de formação foi muito alta. Os 

participantes afirmam que “o desconhecimento gera o tabu”, que um “bloqueio nos 

profissionais para tratar o tema” é o maior entrave e que “nas escolas onde trabalhei 

[a VDCA e a VSI] nunca foi elemento curricular”. Como saída, alguns propõem mais 

formações para as coordenadoras pedagógicas e as professoras se sentirem mais 

seguras para tratar o tema, pois há o medo da comunidade. Outros propõem seleção 

de materiais didáticos que abordem o tema para serem enviados para a escola e até 

oficinas formativas para aumentar o repertório de materiais que facilitem a abordagem 

do tema (o que foi incorporado aos cursos de professores e gestores da DRE 7). 

Outros ligam a formação insuficiente aos problemas de gestão da escola 

denunciando “omissão por parte do superior imediato” e “fragilidade/insegurança para 

propor ações”, pois “pouco se pensa no papel social da escola”. Destacam como grave 

problema o fato de que “quando aparecem casos, existe a tendência de criminalizar a 

menina e não o homem [agressor]”.  Colocam “o NAAPA como apoio para a mediação 

desses casos pois a UE tem dificuldade de encaminhamento”. Ainda sobre a gestão, 

ressaltam os procedimentos e encaminhamentos como entraves porque a escola tem 

medo de se envolver, não sabe o que fazer, ainda que envie “relatório anônimo para 

o conselho tutelar e tente falar com a criança, não sabe nem por onde começar”, pois 

“o conhecimento do enfrentamento que a maioria possui se restringe ao acionamento 

do conselho”. É grande a frequência dos que afirmam que “a UE não conhece o 

território” ou os “equipamentos da região”.  

Em relação à rede de proteção, reclamam com grande frequência da 

morosidade da atuação e da não solução dos problemas encaminhados. Alguns 

reconhecem que isso se dá por causa do “inchaço dos serviços”, pois “os órgãos e 

serviços não dão conta das demandas que recebem”, além da escola “desconfiar do 

sigilo dos trabalhadores da rede de proteção em territórios vulneráveis”.     
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 Ainda sobre os entraves, apareceram nos registros dos participantes muitas 

reflexões sobre a convivência democrática na “falta do olhar para o estudante como 

sujeito de direitos” e na “dificuldade de diálogo com a família e comunidade que não 

se abre para discussão”, “[a família] se omite e mente para a escola”, “não comparece 

na escola”. Como alternativa para esse entrave, alguns registros destacam a 

necessidade de maior sensibilização do corpo docente para tratar do tema e “mais 

escuta sensível ao que é inaudível” por parte da comunidade e dos educandos. 

 Sobre a escuta sensível, Castro (2017), ainda que se refira à especificidade do 

trabalho do psicólogo clínico, elucida caminhos destacando o jogo, o brincar, o lúdico 

de forma geral, como uma ferramenta de acesso para perceber o indizível nos casos 

de violência sexual. Nesse sentido, o currículo escolar que dá à ludicidade a devida 

importância pode ter mais acesso aos sinais de sofrimento da criança e ter mais 

elementos para suspeitar e encaminhar os casos. Assim, o currículo cumpre a função 

social de deixar emergir e saber ver o sofrimento para poder encaminhar o caso e tirar 

o educando dessa situação.  

 Reforça-se, então, a crítica ao fechamento de brinquedotecas na gestão do 

Prefeito João Dória com o intuito de abrir mais vagas na Educação Infantil. Não é justo 

do ponto de vista do currículo que o direito à educação de qualidade, com espaço 

físico dedicado ao lúdico seja suprimido. Há outros meios de se garantir o acesso à 

Educação Infantil dos que estão fora, ainda que isso implique em mais recursos para 

a educação. Não é justo sobrepor um olhar empresarial de gestão do espaço escolar 

ao olhar da importância de se priorizar espaço de expressão do que é inaudível.   

 Apesar dos entraves, os participantes da pesquisa também evidenciaram a 

sensibilização com a maior frequência nas contribuições do currículo no 

enfrentamento à VDCA e à VSI. Afirmaram que “a escuta da criança para além do que 

ela diz contribui para a identificação dos sinais”, que “a escuta atenta do professor não 

é só verbal mas das atitudes, do comportamento, do brincar, das interações da 

criança” e que, apesar do tema ser “pouco discutido, de forma velada, estamos 

caminhando para um processo de escuta/validação do que a criança e o adolescente 

expressam”.  

 Para alguns, as contribuições do currículo e a sensibilização dos educadores 

se mostram no planejamento de “atividades que ajudam a criança a ‘se liberar’” e na 

“flexibilidade de reflexões por meio de pesquisas como o TCA [trabalho colaborativo 

de autoria]”. Essa reflexão remete ao que foi abordado por Dubet (2008) sobre a 
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proposição de atividades em que todos possam brilhar e sobre um currículo voltado 

para um dos princípios da justiça curricular que ressalta a necessidade de construção 

de conhecimentos significativos para que os educandos possam intervir no mundo. 

Sobre isso, alguns participantes destacaram que “o currículo [que] ajuda a constatar 

o problema tem a possibilidade de trabalhar para resolver o caso” quando “flexibiliza 

temáticas e trabalha de acordo com a realidade do educando”.  

 A dimensão cuidado estava presente em opiniões dos participantes sobre as 

contribuições do currículo quando destacaram “o afeto como fio condutor do 

planejamento”, o “vínculo como principal no PPP”, “a orientação de direitos e deveres 

planejada nas rodas de conversa” demonstrando as relações, o ser humano no centro, 

como chave da contribuição curricular para o enfrentamento da VDCA e da VSI desde 

o planejamento de toda a ação pedagógica.  

 A dimensão da convivência democrática também ficou evidente nas reflexões 

dos participantes da pesquisa como contribuição do currículo quando afirmam “a 

busca de saída coletiva”, a promoção do “diálogo e da escuta no espaço escolar” e o 

“incentivo constante da participação da família na escola, através de eventos, reuniões 

formativas e atendimentos individuais agendados” e o envolvimento da comunidade 

na “discussão da temática dos direitos como um todo”.  

 As políticas educacionais, que, por uns, foram colocadas como entrave, foram 

analisadas por outros como contribuição.  

O currículo, tendo em vista as diretrizes da SME e o Programa Mais 
Educação São Paulo deve contribuir ativamente para a formação do cidadão 
ético e consciente de seus direitos. Este tema [VDCA e VSI] deve ser 
amplamente discutido nas UEs. (Etapa 1, Participante 1, DRE 4). 

O currículo levanta questões sociais e esclarecimentos, talvez falte lugares 
mais definidos para orientar o enfrentamento. (Etapa 1, Questionário 9, DRE 
10). 

Antes de iniciar as formações, os participantes também foram questionados 

sobre o que a Rede Municipal de Educação já tem feito e quais as orientações e os 

procedimentos são indicados para o encaminhamento dos casos (Questionário no 

Apêndice C). Dentre o grande número de participantes da pesquisa, não chegam a 

dez respostas criticando que a RMESP não tem feito “nada”; que há “pouca ou 

nenhuma troca”; que desconhece as ações; que são poucas as ações sistemáticas e 

intencionais, sendo a atuação pontual de profissionais; que não recebeu nenhuma 

orientação específica ou que não reconhece trabalho voltado à prevenção.  
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Alguns afirmam que a RMESP vem buscando trazer formações “mais voltadas 

para o social” e orientando o encaminhamento dos casos com mais efetividade depois 

da criação do NAAPA que é uma “política pública que enfatizou o olhar para essas 

questões”, porque “antes os casos ficavam apenas como registros nas gavetas”.  

A maior frequência de respostas sobre o que a Rede já tem feito demonstra 

grande investimento na articulação com a rede proteção, com serviços do território, 

tanto para a organização de formações quanto para atividades intersetoriais, reuniões 

de polo e reuniões de rede para fundamentar os casos em parceria com outras 

instituições, para o estabelecimento coletivo de ações, de estratégias e de avaliação 

de ações com a convocação de todos os equipamentos envolvidos. As reuniões dão-

se por meio de conversas coletivas para alinhamento de diretrizes e análise individual 

de casos complexos, auxiliando também no envolvimento das instituições para ações 

de medidas protetivas para as famílias. Em algumas regionais, os participantes se 

utilizaram da expressão “reunião de matriciamento” para se referir a essa atuação em 

rede, emprestando um termo cunhado na área da saúde em que duas ou mais 

equipes, em um processo de construção compartilhada, criam uma proposta de 

intervenção pedagógico-terapêutica (BRASIL, 2011c).    

Ainda sobre o que a Rede já tem feito, destacam-se as ações conjuntas entre 

NAAPA e Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI); os GTs 

organizados pelos NAAPAs para atuação em temáticas específicas de acordo com as 

demandas de cada região (por exemplo GT mediação de conflitos) e a atuação dos 

NAAPAs em parceria com as escolas (participando de Jornadas Especiais Integrais 

de Formação  - JEIFs - para orientar a escola e para fortalecer a rede protetiva ou 

ainda para a realização de visitas domiciliares e reuniões de pais para mais 

aproximação da realidade das famílias). Sobre as escolas, os participantes relataram 

o investimento na gestão democrática de sala de aula e a proposição de debates para 

refletir sobre os temas relevantes para os educandos.  

Nota-se que, na percepção dos participantes da pesquisa, há um olhar apurado 

em relação aos entraves para que o currículo contribua no enfrentamento da VDCA e 

da VSI, e, também, o reconhecimento de contribuições e de ações da Rede Municipal 

de Educação para enfrentar o problema. Parafraseando Rubem Alves (1980), os 

participantes da pesquisa tiveram a ousadia de falar e escrever acreditando que suas 

palavras têm poder criador e que, ainda que de forma tênue, acreditam que o seu falar 

faz diferença. Em resumo, os participantes não foram apenas generosos com a 
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pesquisa, mas fizeram de suas reflexões sementes. Compartilharam seus 

pensamentos para ajudar a reorganizar práticas visando a justiça curricular. Para isso, 

usaram as palavras, sabendo que são elas que orientam as mãos e os olhos (ALVES, 

R., 1980).  

 

4.1.4 Reflexões conjuntas para o adensamento do conceito de justiça curricular  

No início do curso, as turmas também foram convidadas a refletir antes da 

apresentação do conceito teórico sobre o que entendem por currículo escolar justo 

(vide descrição do instrumento na nota de rodapé número 58 na página 207). Muitos 

salientaram que nunca haviam pensado no currículo nessa perspectiva. Também 

houve quem rejeitasse a expressão: 

Existe? Há condições de? (Etapa 2 – Participante 20 – DRE 11). 

Será possível existir num ambiente escolar tão diverso? (Etapa 2 – Gestora 
24 - DRE 7). 

 Percebe-se no comparativo com demais materiais de ambas participantes 

citadas e no diálogo construído ao longo do curso que a crítica ao termo estava 

relacionada a questões estruturais da organização e do financiamento da política 

educacional. Foram participantes que fizeram críticas ácidas ao currículo e ao sistema 

educacional brasileiro e municipal ao longo de todo o curso, sem perder a beleza do 

compromisso em se reafirmarem constantemente como partícipes da mudança em 

curso, com esperança na construção de uma prática curricular que, se não fosse 

possível ser justa ainda, que fosse menos injusta.  

Sobre a compreensão inicial dos participantes sobre currículo escolar justo 

atrelada à política educacional, houve participantes que ressaltaram que seria justo o 

currículo que desse condições reais para o educando aprender e para o professor 

trabalhar. Houve quem afirmasse que pode ser chamado de justo quando o currículo 

atende ao prescrito (o currículo “oficial”) sem deixar de lado o que está oculto, o que 

a sensibilidade dos trabalhadores da educação percebe como “oculto”, emergindo na 

escola.  

Apontaram para uma concepção de currículo congruente com a teoria que vem 

sendo construída nos encontros do GEPEJUC e que inspiraram os desdobramentos 

teóricos defendidos no Capítulo 1 desta tese. A reflexão conjunta sobre o termo 
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“justiça curricular” envolveu o conceito abarcando todo o que-fazer da educação, 

afirmando-o não apenas como conteúdo, como matéria descrita nos cadernos, mas 

também abrangendo o que acontece nos corredores, na quadra, no trajeto dos alunos 

para a escola.  

Apontaram para concepções de currículo justo congruentes com as três 

dimensões da justiça curricular. Como convivência democrática, relacionam-se os 

registros de participantes que entendem ser justo o currículo que está aberto ao 

diálogo; preconiza os direitos do educando; promove vivências democráticas; é 

construído coletivamente, com a participação da comunidade escolar e com os órgãos 

públicos e que busca a qualidade social para o desenvolvimento local. Com a 

dimensão do cuidado, relacionam-se os que concebem como justo o currículo que 

humanize as relações; que compreenda as necessidades do contexto social e familiar 

do educando; que integre as necessidades pedagógicas e psicológicas da criança e 

que contemple o desenvolvimento saudável dos alunos. Atrelado à dimensão 

conhecimento, os participantes entendem como justo o currículo em que o saber é 

condizente com a realidade do educando, que aborda temas atuais, ultrapassa os 

“conteúdos escolares”; que instrumentalize a comunidade para melhorar a realidade 

em que está inserida e que construa um saber que ajude o educando a lidar com 

diferentes questões, abrangendo os conhecimentos do que a humanidade já produziu 

junto à formação humana; que promove reflexão sobre gênero; que leve em conta os 

conhecimentos que a criança já tem e que compreende as necessidades específicas 

de cada faixa etária.  

As reflexões iniciais dos participantes sobre o currículo escolar justo também 

denotam aproximações com os princípios gerais da justiça social. Afirmam que o 

currículo “existe para promover justiça, proteção, acolhimento às crianças que sofrem 

violência” (Etapa 2, Professora 4, DRE 7), que “justiça é a base quando o currículo 

prevê o direito à humanidade de todos” (Etapa 2, Professora 18, DRE 7) e que “justo 

é o currículo que leva os fatos que ocorrem até o fim [referindo-se à não omissão dos 

casos]” (Etapa 2, Professora 32, DRE 7). Alguns comentários remetem à ideia de 

Dubet (2008) sobre equidade e inclusão, atrelando o currículo justo ao fornecimento 

de vagas, de benefícios e de formação de qualidade. Outros remetem-se ao 

reconhecimento defendido por Fraser (2006), realçando o empoderamento das 

minorias, a necessidade de afirmação das diversidades na escola e “que aproxime 

crianças e adolescentes de temas que condicionam a vida como gênero, sexualidade 
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e racismo” (Etapa 2, Participante 11, DRE 11). Destacam-se também os que se 

referem às ideias de defesa das diferenças e igualdades conforme defendidas por 

Cury (2002) e Santos (1995), salientando como justo o currículo que atende às 

necessidades gerais dos grupos e, também, às especificidades dos educandos.  

As reflexões que aproximavam inicialmente o currículo escolar justo às teorias 

sobre justiça curricular, conforme defendida em Estêvão (2001, 2004), Connel (2009) 

e Torres Santomé (2011, 2013), destacavam que “o educando é o principal” (Etapa 2, 

Professora 31, DRE7) e que este deve ser contemplado integralmente em seus 

aspectos físicos, psicológicos e emocionais, construindo as aprendizagens de acordo 

com as demandas e as potencialidades da pessoa. Sobressaíram também ideias de 

que a proposta pedagógica deveria ser flexível; deveria garantir condições básicas 

para o crescimento e a formação de seres humanos éticos, críticos, que respeite os 

outros, possibilitando assim a visão de caminhos para discutir e enfrentar as violências 

sofridas.   

Ainda que o detalhamento possa ter tornado o texto extenso, a ênfase nas 

reflexões prévias ou iniciais sobre o problema da pesquisa ajudaram a captar a leitura 

do mundo dos participantes, a compreender suas reflexões ao chegar e foram 

fundamentais no planejamento das ações formativas da pesquisa e nas propostas de 

problematização da realidade, conforme descrito a seguir.  

4.2 Problematização da realidade: o aprofundamento da análise do problema 

pelos participantes da pesquisa e as categorias semânticas sensibilização, 

formação, procedimentos e encaminhamentos 

 A problematização da realidade foi proposta ao longo de toda a pesquisa com 

inspiração freiriana, destacada por Freire como um método de conhecimento e de 

aprendizagem, também como uma atitude inerente à “essência do ser da consciência” 

(FREIRE, 1977). A problematização é, na teoria freiriana, o que torna possível a ação 

intencional do sujeito; desse modo, o exercício de análise que permite o 

posicionamento ativo diante dos acontecimentos do mundo.   

Ao longo da primeira etapa da pesquisa, evidenciou-se, nos registros e nas 

falas dos participantes da pesquisa, que os problemas relatados poderiam ser 

agrupados em categorias semânticas de sensibilização, formação, procedimentos e 

encaminhamentos. Como em algumas DREs houve o convite de retorno da 
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pesquisadora para outros encontros formativos em GTs e jornadas pedagógicas nas 

mesmas regionais, com ampliação ou modificação dos grupos participantes do 

encontro inicial, foi possível, nesses momentos, solicitar que os participantes 

sistematizassem a problematização da realidade conforme a organização dessas 

categorias61. 

Além da descrição dessas categorias, neste subcapítulo, também estará 

descrita a problematização da realidade construída na segunda etapa da pesquisa, 

quando houve o aprofundamento da análise do problema em reflexões individuais ou 

em debates em grupos.  

A concepção de sensibilização dos participantes da pesquisa mostrou-se como 

mobilizadora de ações, saindo da estagnação do dó, da pena, da comoção 

momentânea, convocando para a tomada de atitudes para o enfrentamento. Os 

pontos centrais da sensibilização na percepção dos participantes foram a atenção aos 

sinais do educando, acreditar na vítima e dar importância ao tema. Esses pontos têm 

forte elo com a dimensão cuidado, com a responsabilidade com o outro, com o 

compromisso de se evitar o sofrimento humano.  

A falta de sensibilização também foi fortemente marcada. Apareceram relatos 

de trabalhadores que: acreditam na violência como forma de educar; têm medo de se 

envolver porque esses casos são extremamente trabalhosos; “jogam a batata quente” 

para a família quando colocam a VDCA e a VSI como questões de âmbito privado; e 

quando se contaminam pelo desânimo na escola devido à falta ou à morosidade dos 

encaminhamentos. É importante ressaltar que a falta de sensibilização ficou 

evidenciada nas formações como uma violência.  

A sensibilização foi polarizada pelos participantes: por um lado, o medo de 

envolver-se com os casos, de estar equivocado (por não saber ver os sinais 

adequadamente) e piorar a situação; por outro lado, um envolvimento extremo, que 

também gera equívocos, riscos e ansiedade visto que “não damos conta de tudo, 

dependemos de toda a rede” (Etapa 1, Coordenadora Pedagógica 2, DRE 8).  

As políticas educacionais foram destacadas como vilãs da sensibilização. A 

desconfiança de violência contra a criança muitas vezes não é discutida por causa da 

                                                        
61  Foram socializadas com os participantes as impressões da pesquisadora sobre a possibilidade de 
se agrupar os problemas em sensibilização, formação, procedimentos e encaminhamentos. Com a 
concordância dos participantes sobre essas impressões de possibilidade de agrupamento, foi 
solicitado, então, que registrassem em uma folha sulfite o detalhamento desses problemas de acordo 
com esse agrupamento.   



232 
 
“correria do dia a dia” (Etapa 1, Coordenadora Pedagógica 1, DRE 5); do número de 

alunos em sala de aula e das jornadas de trabalho “imensas” que dificultam a 

percepção do professor (Etapa 1, Assistente de Direção 2, DRE 5). Na visão de alguns 

participantes, a sensibilidade desdobra-se na exigência de uma “estrutura psicológica 

[do trabalhador da educação] para os encaminhamentos” (Etapa 1, Diretora 3, DRE 

5), que, muitas vezes, não têm porque “problemas em suas famílias causam bloqueios 

para ajudar” (Etapa 1, Diretora 4, DRE 5).  

Dentre os bloqueios para ajudar, evidenciaram-se (e foram verbalizados 

oralmente ou por escrito algumas vezes) violências sexuais sofridas pelos próprios 

trabalhadores participantes da pesquisa ou por familiares próximos. Furniss (2002) 

atribui à ambiência de confiança e à linguagem sexual explícita adequada criada nos 

diálogos entre profissionais a “licença para comunicar abertamente sobre o abuso 

sexual” (FURNISS, 2002, p. 242): 

Nós precisamos dar a nós mesmos e aos colegas a “licença para comunicar 
abertamente sobre o abuso sexual”. É por essa razão que eu frequentemente 
começo as oficinas sobre abuso sexual da criança relatando algumas de 
minhas experiências pessoais com crianças que sofreram abuso sexual e 
suas famílias. Contar aos colegas sobre minhas próprias experiências e 
dificuldades serve como licença e permissão direta e explícita para eles 
comunicarem sobre o abuso sexual numa clara linguagem sexual. 
(FURNISS, 2002, p. 242-243).  

Nas situações de revelação de abuso ao longo do processo formativo, houve 

um diálogo individual por parte da formadora ou por parte dos profissionais do NAAPA 

para assegurar que o trabalhador estivesse sendo cuidado, ou que estivesse passado 

por um processo terapêutico para que não se prejudicasse profissional e 

pessoalmente pelo trauma vivido. A eles foi dada a atenção urgente, conforme orienta 

Furniss (2002), e houve diálogo com as equipes para que fosse garantido o máximo 

sigilo possível em relação ao caso e para evitar que o colega fosse tratado de modo 

diferente.  

O problema dos profissionais que sofreram abuso sexual quando crianças e 
que se deparam em seu trabalho com crianças sexualmente abusadas ainda 
não é totalmente reconhecido. Esse é um problema que necessita de urgente 
atenção. É perfeitamente aceitável que os profissionais revelem outros 
eventos de vida que podem ter influência em seu trabalho, tais como perdas 
pessoais e separação conjugal. Mas, até o momento, ainda é quase 
impossível para os profissionais revelarem sua própria experiência de abuso 
sexual quando crianças.  
Os efeitos do abuso sexual da criança como síndrome de segredo também 
se aplicam aos profissionais que sofreram abuso e eles podem ter extrema 
dificuldade para lidar com sua própria experiência de abuso sexual como uma 
pré-condição para seu trabalho com crianças sexualmente abusadas.  
[...] Se o comportamento de um co-profissional desperta a suspeita de que 
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ele possa ter sido sexualmente abusado, seria muito inadequado tratar 
esse(a) colega de modo diferente. (FURNISS, 2002, p. 243). 
 

 Ainda sobre os vilões que prejudicam a sensibilização, nota-se que a síndrome 

da chama apagada (burn out) (CARLOTTO, 2002) e da desmoralização do Magistério 

(SANTORO, 2012, 2018), atrelada ao sucateamento da educação pública (APPLE, 

2005), sintetizam as causas das dificuldades de sensibilização.  Como saída para que 

a escola consiga se envolver no enfrentamento, driblando o adoecimento dos 

trabalhadores e as condições precárias impostas pela política educacional, foi 

apontada pelos participantes a necessidade de formações e de construção coletiva 

de procedimentos internos às escolas e de ações concretas comuns entre toda a rede 

de proteção, dando mais segurança para o agir que é desencadeado pela 

sensibilidade que permite ver a VDCA e a VSI.  

 Sobre a formação, mesmo com muitos registros e depoimentos afirmando a 

gestão Haddad (2013-2016) com foco em formações voltadas a questões sociais, a 

demanda de aprofundamento dos estudos sobre VDCA e VSI foi unânime devido à 

ausência desses temas nos cursos de Graduação e na formação continuada nas UEs. 

As sugestões voltam-se para que seja instituída uma formação sobre o assunto como 

política pública, por iniciativa das DREs, com horário adequado ou com dispensa de 

ponto, que envolva todos os funcionários, que se abra para a participação de membros 

da rede de proteção e que resulte como produto uma sistematização de 

procedimentos e de encaminhamentos. Solicitam a elaboração de material informativo 

específico sobre esses temas para as UEs. Como reconhecem que essas sugestões 

levam tempo e demandam orçamento para serem implementadas, sugerem como 

alternativa imediata a criação de GTs específicos sobre os temas da VDCA e da VSI 

pelos NAAPAs. Destacam como pano de fundo os conteúdos a serem abordados em 

todas as formações que se instigue o olhar para além da indisciplina do aluno, que os 

trabalhadores lidem com a questão sem julgar a vítima ou as famílias e que se 

desprendam dos conceitos morais e religiosos, atuando como servidores de 

instituições públicas.  

 Em relação aos procedimentos, a ausência já pôde ser percebida nos registros 

das demandas dos participantes: a RMESP apresentou dúvidas sobre o que fazer, 

quando fazer, como agir, a quem recorrer, a quem comunicar e o que fazer quando 

os órgãos competentes não atuam, em suma, quais são as alternativas. No momento 

da problematização, evidenciou-se como sugestão a necessidade de sistematização 
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e de oficialização das orientações, a partir das experiências do NAAPA e do CEFAI. 

Destacou-se a necessidade de reforçar o registro das escolas sobre os casos e o 

aprofundamento na reflexão sobre o sigilo (o que pode/deve ser falado e para quem, 

de forma a evitar a exposição desnecessária da criança). Interessante observar 

sugestões de descentralização dos procedimentos para que outros possam agir 

quando o gestor não tiver condições emocionais para lidar com o caso e mais 

formações para que as escolas não fiquem dependendo só do NAAPA. Apareceram 

com grande frequência comentários e registros referentes ao ineditismo da orientação 

sobre a não obrigatoriedade de comunicação para a família como primeiro 

procedimento antes da comunicação ao CT (para evitar o agravo da situação).  

 A problematização dos encaminhamentos extrapolou a frustração generalizada 

em relação à atuação com a rede de proteção, presente em todos os encontros 

formativos da pesquisa. Como propositura, destacam-se: a construção de 

procedimentos comuns à toda RMESP em busca de resolver o problema de 

encaminhamento quando não há consenso entre os gestores da escola; o 

fortalecimento das relações entre os gestores da escola e as equipes do NAAPA; a 

ampliação do trabalho do NAAPA. Mais uma vez evidenciou-se a necessidade de 

encaminhamentos das vulnerabilidades da família como um todo, conforme exemplo 

a seguir: 

As famílias precisam ser cuidadas, vivemos uma sociedade cruel que nos 
esmaga com exigências, nos desumaniza. Somos o que temos. Não temos 
para muitos, o mínimo. (Etapa 1, Participante 6, DRE 5). 

 Quando problematizada a questão62, se é possível ver os sinais de VDCA e de 

VSI na escola e o que seria possível fazer para potencializar a visibilidade da VDCA 

e VSI na escola, chama atenção a preocupação da perversidade da naturalização da 

violência sexual pelas crianças pequenas que, muitas vezes, não percebem VSI como 

algo prejudicial e não demonstram sinais, exigindo um olhar ainda mais sensível, 

comprometido e bem formado do educador que atua na Educação Infantil. A 

                                                        
62 Foi solicitado que os participantes registrassem, por escrito, e entregassem para a pesquisadora as 
respostas às questões projetadas em slide: 1) Conseguimos ver sinais de VDCA e a VSI na escola? O 
que é possível fazer para potencializar a visibilidade da VDCA e VSI na escola?; 2) O clima e a 
ambiência da escola favorecem a construção de vínculos e relação de confiança do educando no 
educador para que a violência possa ser revelada? O que podemos fazer para potencializar isso?; 3) 
Tem sido possível para o currículo escolar contribuir na prevenção, na detecção, no encaminhamento 
dos casos e no enfrentamento à VDCA e VSI?; 4) Há momentos/ instrumentos previstos para avaliar 
(com educandos, funcionários, professores, familiares, comunidade e rede de proteção) e divulgar 
ações relacionadas à função social da escola? 
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potencialização da visibilidade, no olhar das participantes, só é possível intensificando 

formações com os trabalhadores da escola e destes e da rede de proteção com as 

crianças e as comunidades. Para ampliar a visibilidade, eles sugerem como 

estratégias o uso de atividades que envolvam dramatização, canções e textos que 

possam ser expostos e alcançar mais educandos (além dos que estudaram o 

fenômeno), as famílias e a comunidade.  

 O clima e a ambiência da escola também foram problematizados. A reflexão 

deu-se no sentido de verificar se favorecem a construção de vínculos de confiança do 

educando no educador para que a violência possa ser revelada e o que poderia ser 

feito para potencializar isso. Os participantes destacaram que a escola, dentre as 

instituições sociais, é a mais potente para isso, conforme já afirmado por Furniss 

(2002). Criticaram as políticas públicas educacionais que tornam as relações mais 

mecanizadas conforme vai aumentando o ano de escolaridade (mais facilidade para 

estabelecer vínculos com educandos e famílias na Educação Infantil e diminuição 

gradativa ao longo do Ensino Fundamental e ausência total no Ensino Médio). 

Ressaltam que formação de trabalhadores para intensificação da aproximação com 

as famílias são uma demanda permanente e que essa aproximação influencia o clima 

da escola.  

 Indagados sobre a função social da escola e se há momentos/instrumentos que 

avaliem ou divulguem tais ações, as reflexões revelaram que não há iniciativas nesse 

sentido. Demonstram que, mesmo que os indicadores de qualidade da educação 

estejam estabelecidos para a Educação Infantil, ainda são vistos como mera 

formalidade mesmo nessa etapa. Revelam que não há participação da comunidade 

na avaliação das funções sociais da escola, o que torna os encaminhamentos dados, 

a articulação com a rede de proteção um trabalho árduo e invisível.  

 Ponce e Neri (2017) destacam a necessidade de que a escola reflita 

coletivamente sobre as amarras das avaliações externas e que se proponha a 

construir uma avaliação institucional que contemple o impacto social do trabalho 

desenvolvido pela escola na vida dos educandos e do entorno. Sordi et al. (2016) já 

tratavam da avaliação institucional participativa como ferramenta para medir o 

desempenho da qualidade social do trabalho desenvolvido pela escola.  

 A urgência de ampliar-se a visibilidade das ações que se relacionam à função 

social da escola foram evidenciadas pelos participantes da pesquisa não só por causa 

do compromisso ético e humanitário da escola, mas também porque a não atuação 
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da escola em demandas como VDCA e VSI rebatem na “função primeira” da escola, 

na promoção do pleno desenvolvimento do educando. Quando contestados sobre o 

comprometimento do desenvolvimento e da aprendizagem de educandos que não têm 

seus direitos garantidos (Apêndice F), a frequência maior das respostas revela sérias 

consequências. A maioria afirma que, mesmo que essas ações não sejam avaliadas 

como qualidade da educação pública, as escolas mobilizam-se nos encaminhamentos 

para que os direitos da criança sejam garantidos, conforme exemplificado a seguir.  

A LDB coloca como uma de suas finalidades o pleno desenvolvimento do 
educando. Cabe a escola garantir esse direito, porém é notório que esse 
direito tem sido comprometido por diversas questões, dentre elas a VDCA e 
VSI, pois as crianças que vivem essa realidade acabam desenvolvendo 
dificuldades no seu percurso de aprendizagem e pleno desenvolvimento. Por 
conta disso, a escola não pode ser omissa, pois é função social dela 
averiguar, atender e encaminhar para entes responsáveis (as redes de 
proteção) as situações que impedem a criança e o adolescente de alcançar 
seu pleno desenvolvimento e ter seu direito garantido. (Etapa 2, Professora 
3, DRE 7).  

A aprendizagem é um direito garantido, pelo menos em textos legais. O 
espaço da relação ensino/aprendizagem/direitos, pode começar pelo 
processo de início do projeto pedagógico, uma tarefa coletiva com a 
participação dos profissionais da escola. Percebo o comprometimento, mas 
regras internas devem incentivar as formas dialógicas como forma de 
superação e garantia de direitos. (Etapa 2, Professora 6, DRE 7).  

Apesar disso, há um grupo de professores que vê de forma diferente, conforme 

o exemplo que segue. 

[...] infelizmente a escola não disponibiliza tempo e espaço para uma maior 
reflexão sobre casos críticos e o que fazer para melhorar. Além de cobrar 
intensamente resultados positivos do maior número possível de educandos, 
sem dar a devida atenção a quem mais necessita. (Etapa 2, Professora 7, 
DRE 7). 

Algumas destacaram, para surpresa do grupo, um número pequeno de casos 

em que não houve comprometimento da aprendizagem, sendo esses casos 

percebidos na análise conjunta de outros sinais.  

 O cenário de dificuldade para ver sinais, para avaliar a função social da escola 

e o comprometimento do desenvolvimento da criança atrelado a não garantia dos 

direitos desencadeou o questionamento aos participantes sobre o conhecimento, por 

parte de professores, funcionários, educandos e comunidade escolar, dos direitos da 

criança e do adolescente. Os participantes revelaram que, ao dialogar na escola, 

gestores e professores afirmam conhecer, porém muitos relataram dificuldades para 

trabalhar o assunto com os educandos e com a comunidade. Muitos gestores 

destacaram que, mesmo afirmando que conhecem, as práticas de professores e de 
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funcionários revelam total desconhecimento dos direitos, principalmente no que se 

refere à proteção da VDCA e da VSI. Destacam preocupação em relação a 

trabalhadores que veem somente os órgãos públicos com o dever de atender e 

proteger as crianças. Em relação aos funcionários, quase a totalidade de registros 

revela o desconhecimento e a necessidade de incentivo e de promoção de formações 

para poderem se atualizar nessas questões fundamentais. 

 O Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e 

Adolescentes (BRASIL, 2013) já previa, em seu quadro de ações, as formações para 

sensibilização da sociedade em geral e capacitação dos profissionais das áreas da 

educação, saúde e assistência social quanto aos riscos do abuso e/ou da exploração 

sexual com responsabilidade do MEC, Ministério da Saúde e Ministério do 

Desenvolvimento Social.  

 O contraponto em relação ao conhecimento dos direitos da criança e do 

adolescente também apareceu, com uma frequência menor, porém significativa, 

revelando a centralidade do assunto no PPP, o estudo constante sobre isso na UE, a 

pauta frequente desse assunto nas reuniões pedagógicas com a comunidade. A 

esperança é que essa centralidade dos direitos da criança se dissemine na Rede e 

alcance a comunidade para que haja a tão sonhada mudança cultural em relação à 

promoção de uma infância digna. Práticas como essas demonstram a resistência 

frente a comunidades em que “a visão de infância não condiz com a legislação” (Etapa 

2 - Gestora 6- DRE 7) e como alternativas em que “pequenos atos violentos são 

afirmados como ‘direito’ do adulto” (Etapa 2 - Professora 12 – DRE 7). 

 Questionados sobre a existência de fluxos internos para os encaminhamentos 

na UE (Apêndice F), definidos coletivamente, a frequência das respostas afirmativas 

e negativas foi equilibrada. Dentre as afirmativas, sobressaem os comentários sobre 

o sigilo e a conversa discreta entre a gestão da escola e o professor envolvido para 

preservar a imagem da criança e, também, os comentários sobre seguirem os 

procedimentos conforme orientações gerais da SME. Nas respostas negativas, 

percebe-se que o curso proposto na pesquisa desencadeou o debate sobre VDCA e 

VSI na escola e que algumas, a partir disso, começaram a definir seus fluxos internos, 

criando protocolo de levantamento de caso, encaminhamento e acompanhamento. 

Ressaltam-se comentários sobre não terem construído fluxos anteriormente por 

acharem que não havia casos na UE; entretanto, após o curso, afirmaram estar com 

um olhar diferenciado para identificar casos.  
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 Já a frequência de respostas insatisfeitas com a articulação foi muito maior do 

que as satisfeitas. Percebe-se que, mesmo dentre as que afirmam estar com boa 

articulação com a Rede, há confusão de papéis (algumas acham que é tarefa 

exclusiva da escola a iniciativa para a articulação da rede) e a articulação dá-se 

apenas para resolver casos que já surgiram. Apareceram apenas três respostas 

afirmando uma articulação preventiva entre escola, Unidade Básica de Saúde (UBS) 

e Programa Saúde na Escola (PSE)63. Quando provocadas a construir um quadro 

para ser compartilhado na escola com os dados das instituições da rede de proteção, 

apenas oito participantes o fizeram; dentre estas, seis citaram apenas uma instituição 

(ou o Conselho Tutelar, ou a UBS ou o Centro de Referência de Assistência Social - 

CRAS), demonstrando falhas importantes na articulação. Muitas comentaram que, a 

partir dessa provocação, tentariam completar os quadros com mais dados de outras 

instituições e disponibilizar em local visível para todos os professores e gestores na 

escola.  

 Aprofundada a problematização da realidade e a análise do problema pelo viés 

da sensibilização, formação, procedimentos e encaminhamentos, a seguir examina-

se a construção do sentido da experiência, destacando os princípios e as três 

dimensões da justiça curricular na voz dos participantes da pesquisa.  

4.3 A construção do sentido da experiência: os princípios e as três dimensões 

da justiça curricular refletidos pelos participantes da pesquisa 

 A construção do sentido da experiência deu-se no processo formativo em 

movimentos de pensar a partir da razão de ser das coisas que emergiram nas 

problematizações, na perspectiva de reconstruir a prática. Em outras palavras, a 

intenção foi pensar possibilidades de ser no mundo concreto, na qualidade de sujeito 

histórico que age em um mundo repleto de determinações segundo opções. As “outras 

possibilidades de ser” surgiram nas reflexões e nas proposituras de currículos a se 

materializarem a partir de escolhas na direção da construção da justiça curricular, da 

vivência de princípios relacionados ao cuidado, à convivência democrática e ao 

                                                        
63 O Programa Saúde na Escola (PSE), política intersetorial da Saúde e da Educação, foi instituído pelo 
governo Lula em 2007, abrangendo todo território nacional. As políticas de saúde e educação voltadas 
às crianças, aos adolescentes, aos jovens e aos adultos da educação pública brasileira se unem para 
promover saúde e educação integral. Mais informações disponíveis em: 
<http://dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php>. Acesso em: 20 maio 2018.  
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conhecimento.  

 Os grupos definiram cuidado utilizando-se de palavras e de gestos. Delinearam 

o sentido dessa dimensão na atenção dispendida ao outro (emocional e física), no 

olhar atento e diferenciado às necessidades da criança, em contraponto ao olhar 

mecanizado (ou não olhar) imposto por políticas curriculares que se realizam em um 

trabalho acelerado, mecanizado, desencadeando um processo de superficialização 

das relações. Foi recorrente nos grupos as menções ao tempo para o outro como 

forma de cuidado. 

 Ao refletir com os grupos sobre o tempo Chronos64 e suas determinações na 

escola inserida em um modo de produção capitalista e imediatista (PONCE, 2016b), 

a humanização do tempo e das relações foi posta como significante, como 

fundamental na construção da ação, como processo de formação intersubjetiva. 

A construção como processo constante, como construção de identidades e 
de conhecimentos é tarefa de cada sujeito envolvido na educação escolar; 
tarefa individual, coletiva e solidária. Quem constrói se constrói e constrói o 
outro. Na vivência de um tempo construtivo, professores, gestores, 
educandos e todos os envolvidos irão tecendo a sua formação intersubjetiva 
e coletiva. (PONCE, 2016b, p. 1155). 

  Assim, aplica-se também, nas reflexões sobre o cuidado construídas no 

processo formativo, o empenho dos trabalhadores da educação em enfatizar, como 

forma de cuidado, questões voltadas à afetividade. Nos gestos e nas definições dessa 

dimensão, foram recorrentes as referências ao carinho, ao abraço, à escuta, à 

acolhida como formas de proteção. Destacaram como um gesto de amor pelos 

educandos dar a eles algo que necessitem: 

Cuidado é o ato de proteger e acolher o outro. Dar algo que necessite, ou 
seja: alimentação, higiene, cultura, educação, limites, orientação, saúde, 
carinho, etc. Cuidar é amar. (Etapa 2 – Grupo de professoras 4 – DRE 7). 

 O zelo e a proteção ficaram lado a lado nas colocações voltadas à potência do 

desenvolvimento da autoestima do educando como forma de cuidado, para garantir o 

seu bem-estar, a sua segurança, sua firmeza para conseguir se manifestar quando 

algo desagrada. Isso se materializou nas menções à valorização de si, ao 

reconhecimento do próprio corpo (independentemente de estereótipos e opiniões). 

Demanda o desenvolvimento de confiança em si e se desdobra na confiança em um 

                                                        
64 Chronos (Χρόνος) refere-se ao tempo cronológico, que pode ser delimitado, medido, considerado em 
intervalos. O conceito é melhor detalhado no artigo de Ponce (2016b, p. 1153-1155), descrito nas 
referências desta tese.    
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adulto com quem possa contar, que saiba que irá acolher sem julgamentos, orientar 

e encaminhar o caso se for necessário.  

 Terenzi e Fabbri (2007) defendem que garantir que crianças experimentem a 

segurança dos afetos por meio de seu corpo é um passo determinante para o 

desenvolvimento do seu bem-estar e prevenção de experiências negativas. Focando 

na afetividade e no vínculo entre professor e aluno, Brino e Williams (2011) afirmam 

que a proximidade e a confiança das crianças em relação ao professor parecem 

garantir uma eficácia maior tanto na adesão a cursos de prevenção de abuso sexual 

quanto nos resultados obtidos.  

 Nas reflexões construídas com os grupos nos processos formativos, os 

trabalhadores foram enfáticos em afirmar o olhar sensível como forma de carinho, 

como premissa, como princípio fundamental quando se trata de cuidado, como uma 

abertura que possibilita a preocupação com o educando. Destacaram o curso 

promovido na segunda etapa da pesquisa como um provocador desse olhar sensível. 

O curso propicia, através das reflexões realizadas, um olhar sensível para as 
manifestações de violência que a(s) criança(s) apresenta(m). Mas a questão 
em como trabalhar, em que momentos trabalhar, com que parceiros trabalhar 
é o que precisa ser fortalecido. Não é o papel da escola julgar, mas buscar 
alternativas para proteger as crianças e adolescentes.  (Etapa 2, Grupo de 
professores 5, DRE 7). 

 Registros como esse demonstraram, ao longo do curso, a necessidade de se 

trabalhar com reflexões que atrelassem o cuidado e a convivência democrática. Com 

a evidente dificuldade de articulação entre escola e rede de proteção social no que se 

refere à prevenção e à articulação com instituições do território para o 

encaminhamento de casos, os grupos foram convidados a refletir sobre o que a escola 

pode fazer para estreitar o diálogo com a rede. Fóruns? Encontros? Debates? 

Fornecer espaços para formação com a comunidade? A esses questionamentos, 

dentre as proposituras e os relatos de tentativas iniciais de articulação, destaca-se a 

autoanálise sobre a necessidade de se trabalhar internamente a sensibilização e a 

formação de professores e educandos concomitantemente à necessidade de trazer a 

rede para dentro e levar a escola para fora.  

A escola pode estreitar as relações começando pela formação de 
professores. Incentivar as crianças a falar dos seus sentimentos. Formações 
com a comunidade também auxiliam o fortalecimento destas relações. 
Chamar os órgãos de proteção à escola, mesmo que não tenhamos casos de 
violência ou abusos para palestras. (Etapa 2, Grupo de Gestoras 1, DRE 7).  

Tomando como exemplo as “audiências concentradas”, alguns participantes 
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testemunharam experiências exitosas para resolver casos de violência de maneira 

rápida, articulada, com todos os serviços agindo com a vítima e com a sua família, em 

reuniões de encaminhamento de casos envolvendo concomitantemente o judiciário, a 

saúde, a assistência social e a educação. Os relatos de experiências mais exitosas 

referente a casos em que a violência já havia acontecido envolviam a convivência 

democrática na organização de redes.  

Sobre trabalhos preventivos em articulação com a rede, ainda que com 

frequência bem menor, também foram citadas ações pontuais, variando parcerias com 

a saúde, com o CT, com o judiciário e com a assistência social. Na opinião dos 

participantes, a articulação com a rede precisa acontecer para estudar os casos e 

para orientações comuns entre os serviços.  

A escola precisa fazer reuniões com esta rede para estudo de caso e 
orientações. (Etapa 2, Grupo de Gestores 2, DRE 7). 

O Conselho de escola ainda foi colocado como grupo enfraquecido para atuar 

nessa articulação, devido às fragilidades que ainda apresenta em sua principal função 

que é atuar na gestão democrática da escola. Os participantes foram unânimes em 

apontar a necessidade de formar o Conselho de escola para que possa atuar na 

gestão democrática da escola e, também, em apoio para o encaminhamento de casos 

de VDCA e da VSI, para promover a articulação com a rede de proteção, a 

disseminação da ideia de cuidado, a proteção e a prevenção de VDCA e de VSI no 

território. 

Quando a reflexão sobre convivência democrática se direciona a pensar o 

educando como participante da gestão da escola, ou da sua autoproteção, sua 

participação na elaboração, na avaliação e no monitoramento de políticas públicas, o 

cenário demonstra a necessidade urgente de desenvolvimento de reflexões e de 

formações. Foram poucos os participantes que revelaram grêmios organizados e 

atuantes ou outras formas de atuação e participação das crianças, como a imprensa 

jovem e o conselho mirim. Apesar de gestores e de professores de Ensino 

Fundamental reconhecerem a necessidade de fortalecimento dos grêmios, o discurso 

de trabalhadores da Educação Infantil precisou ser revisto. Inicialmente, afirmavam a 

não participação dos educandos na gestão da escola como algo “natural”, justificado 

pela pouca idade dos educandos. Isso foi problematizado com inspiração em Antunes 

(2008) e em Apple e Beane (2001), no sentido de desvelar o papel do educador para 

adaptar linguagens e estratégias que promovam, desde a Educação Infantil (tanto das 
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CEIs, que atuam com crianças de 4 meses a 3 anos, quanto das EMEIs, que atuam 

com crianças de 4 e 5 anos) a escuta de demandas dos educandos, suas sugestões, 

sua participação e seu pertencimento à gestão da escola desde a infância.  

Além disso, o envolvimento das crianças desde a CEI na sua autoproteção e 

atuação como disseminadoras de saberes sobre autoproteção e sobre prevenção da 

VSI foi intensificado nos exemplos de possibilidades de atuação. Os resultados foram 

imediatos. Trabalhadoras de CEI revelaram que, ao iniciarem o trabalho com as 

crianças pequenas para a nomeação das partes do corpo e rodas de conversa sobre 

partes íntimas, tipos de toques e carinhos permitidos porque fazem bem, e tipos de 

toques que devem ser impedidos por desagradar e fazer mal, os casos começaram a 

borbulhar nas escolas. Foram relatados casos de crianças de menos de 3 anos 

revelando que “o papai mama o meu pipi”, que “vejo meu papai mamando no pipi do 

amigo dele até sair leitinho”, causando espanto das educadoras sobre a naturalidade 

com que os casos foram emergindo. A partir desses e de outros relatos semelhantes, 

essas unidades educacionais buscaram imediatamente o apoio da rede de proteção 

e encaminharam os casos. Ao iniciar o trabalho com educandos nas unidades 

educacionais, o assunto começa a fervilhar e a escola terá muito trabalho para 

encaminhar. Ainda assim é preciso ressaltar o quanto os trabalhadores participantes 

da pesquisa se sentiram encorajados para iniciar, expandir ou aprofundar trabalhos 

iniciados, demonstrando a sua coragem e o seu compromisso para a promoção de 

uma infância digna.  

 Sobre as estratégias possíveis de serem implementadas imediatamente para 

iniciar na escola a articulação dos educandos no enfrentamento da VDCA e da VSI 

(Exemplo: rádio da escola no intervalo, outdoor, murais, jornais, fanzines, publicação 

de posts das crianças em perfis da escola nas redes sociais) e outras possibilidades 

de envolvimento dos educandos no enfrentamento à VDCA e à VSI, a criatividade e o 

compromisso dos participantes ficaram evidentes, superando os entraves apontados 

(gestão “fechada” para a qual é necessário elaborar detalhadamente grandes projetos 

antes de implementar qualquer ação na escola; comunidade resistente ou que não 

valoriza a participação como uma forma de aprendizagem). Os participantes do curso 

destacaram o início de trabalho com “chamadas de alerta” construídas por educandos 

na rádio da escola (Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF) para serem 

veiculadas no recreio, o uso de murais coletivos (organizados por um grupo de alunos, 

dando visibilidade ao tema para toda a escola), início de rodas de conversa, 
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dramatizações, contação de histórias, vídeos, brincadeiras simbólicas com crianças 

da Educação Infantil.  

 Ao refletir coletivamente sobre os educandos saberem se autoproteger da VSI, 

volta o discurso inicial, principalmente de trabalhadores de Educação Infantil, de que 

os educandos não conseguem, “por se tratar de crianças pequenas” (Etapa 2, Grupo 

de Professores 3, DRE 7), “porque falta malícia para se autoproteger” (Etapa 2, Grupo 

de professores 2, DRE 7). Mais uma vez a responsabilidade do adulto no cuidado com 

a criança e o seu trabalho de adaptar estratégias e linguagens de modo a tornar o 

conteúdo adequado para a faixa etária foram retomados pela formadora e por outros 

participantes. 

 Questionados65  se promovem a participação dos educandos em ações de 

prevenção ou para aprender a denunciar; em movimentos de proposição, elaboração 

e monitoramento de políticas públicas voltadas à infância (exemplos: assembleias, 

fóruns de debates, conferências); e sobre o que podem fazer para que os educandos 

participem de fóruns e de conferências de direitos da criança e do adolescente, alguns 

grupos demonstraram ter “despertado” para essa demanda ao longo do curso e 

manifestaram que: 

Os educandos não sabem se proteger e nem participam de ações de 
prevenção. Para que aconteça esse envolvimento é necessário iniciar 
discussões no ambiente escolar. (Etapa 2, Grupo de professores 5, DRE 7). 

Outro grupo de professores manifestou que, a partir do curso, comentaram com 

a equipe gestora de suas unidades sobre a necessidade de envolver os educandos 

na reflexão sobre as políticas públicas de assuntos que os envolvam. Isso se 

desdobrou na elaboração de uma proposta para concretizar essa ideia, com previsão 

de culminar na participação na conferência municipal dos direitos da criança.  

O tema sugerido pelos participantes para ser incorporado no plano temático do 

curso (uso seguro da internet, cyberbullying, sexting) também progrediu em 

discussões que se relacionaram à dimensão convivência democrática da justiça 

curricular. Ficou evidente que a segurança na internet nunca foi abordada nas 

unidades de Educação Infantil nas quais atuam os participantes do curso, mesmo 

diante de relatos de professores afirmando o acesso cada vez maior das crianças 

                                                        
65 As questões foram projetadas em slides. Foi solicitado que os participantes se organizassem em 
grupos e registrassem por escrito. Houve momento de socialização dos debates com todos os grupos 
e reflexão coletiva sobre as respostas.  
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pequenas aos celulares e tablets. A maior parte dos trabalhadores de EMEFs afirmou 

que esse conteúdo não é abordado na escola. Um grupo ressaltou que o cyberbullying 

é abordado apenas nas aulas de informática, e outro grupo afirmou que esse assunto 

é de maior conhecimento de alunos e de professores, destacando a necessidade de 

disseminar a reflexão com demais trabalhadores da escola e com a comunidade.  

O estudo sobre segurança online, cyberbullying e sexting foi abrangente. 

Perpassou a reflexão sobre: mudanças culturais nas relações mediadas pelo mundo 

virtual; os riscos do uso da internet sem diálogo sobre ele e sem a supervisão de 

adultos; abuso online; pornografia infanto-juvenil na web; táticas usadas por 

abusadores/criminosos; a vulnerabilidade infanto-juvenil na web; a presença 

educativa (com possibilidades de orientações para familiares); autoproteção infanto-

juvenil na internet; softwares e ferramentas de proteção; como denunciar crimes 

virtuais; os agravantes do cyberbullying em comparação com o bullying; legislação 

sobre crimes virtuais; possibilidades de ação da escola para prevenir e atuar em 

relação a crimes virtuais; análise de práticas e materiais de campanhas sobre 

segurança online.  

Ainda que assuntos como a participação de crianças na gestão da escola 

(grêmios, assembleias e equivalentes), na gestão pública (conferências), na 

prevenção e na autoproteção de VSI se relacionem com a convivência democrática, 

também são congruentes com reflexões sobre aprendizagem de conteúdos 

significativos, princípio afirmado na dimensão conhecimento da justiça curricular.  

Quando os participantes da pesquisa foram questionados se os conhecimentos 

construídos na escola têm contribuído para a existência digna66, as reflexões foram 

abrangentes e as críticas contundentes. Os participantes reunidos em grupos 

debateram e registraram suas ideias, acentuando os avanços na legislação, mas 

destacando também a necessidade de formação para que se avance nesse sentido.  

Acreditamos que a legislação já garante isso há tempos, quando garante uma 
educação visando os direitos humanos. Houve um grande avanço neste 
sentido, o currículo já permite os temas transversais, os projetos visando a 
interdisciplinaridade, etc., mas, infelizmente, ainda existe resistência de 
muitos profissionais que pensam que o único objetivo da escola é transmitir 
conhecimento. Ainda é necessário muita conversa e formação neste sentido. 
Alguns professores que pensam em agir desta forma, humana, numa 
perspectiva mais ampla são vistos como “matando aula”. (Etapa 2, Grupo 2, 

                                                        
66 A questão foi projetada em slide, debatida em pequenos grupos, registrada por estes para ser 
entregue à pesquisadora. Após o debate em grupos e registro escrito, as reflexões foram debatidas 
coletivamente. 
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DRE 11). 

Havia o reconhecimento de que a construção de conhecimentos que 

contribuam para a existência digna envolve políticas públicas, formação dos 

profissionais, questões sociais, culturais, organizacionais e estruturais que, muitas 

vezes, o currículo não contempla (Etapa 2, Grupo 6, DRE 7). 

Observa-se, nos registros e nas exposições orais dos grupos, um 

reconhecimento de que há professores e escolas conteudistas, mas também há outros 

voltados a um currículo mais amplo. 

Hoje em dia a escola avançou nessa questão quando pensamos como era 
antigamente. Estamos caminhando para esse sentido de uma existência 
digna, mas ainda há muito o que fazer. Porém, pensamos qual é o papel da 
escola? Verifica-se que, na própria escola, conhecemos educadores que 
trabalham com duas vertentes. Alguns pensam num currículo mais 
conteudista e outro um currículo mais amplo, de valores, formativo. A escola 
precisa ser um ambiente em que a criança se sinta segura em todos os 
sentidos. Para se ter uma existência digna, ela precisa ter essa visão e fazer 
um trabalho global do ser. O trabalho deve se expandir para a comunidade 
com as redes, mas, principalmente, o foco deve ser em nossos alunos. 
prepará-los desde pequenos para se tornarem cidadãos de direitos e críticos. 
(Etapa 2, Grupo 3, DRE 11). 

De uma maneira geral, na EMEF, a preocupação está focada ainda em 
conteúdos, que, muitas vezes, são fragmentados em disciplinas. Por outro 
lado, há uma “carga” enorme democrática sobre a “escola” que dificulta a 
construção de conhecimentos direcionados para uma prática mais 
humanizadora. Temos espaços como a JEIF (PEA) para discussões variadas 
sobre os processos de construção do conhecimento, mas as demandas 
apontadas estão relacionadas muitas vezes ao cumprimento de protocolos e 
exigências que desconsideram a realidade. Apesar da preocupação com as 
demandas relacionadas ao contexto familiar e social, no que diz respeito à 
violência e ao entendimento sobre Direitos e Deveres, ainda há resistência 
quanto ao diálogo e envolvimento em práticas mais humanizadoras. (Etapa 
2, Grupo 5, DRE 7).  

 Voltar-se para conteúdos pré-determinados ou adaptar o desenvolvimento de 

habilidades (que são direito do educando) a conteúdos condizentes com a realidade 

dos educandos implica em opções, em uma autonomia que não permita o anti-

humanismo (ALVES, R., 1980, p. 16-17), que não deixe a interioridade ser engolida, 

retomando “aquilo que poderíamos ser se não tivéssemos sido domesticados” 

(ALVES, R., 1980, p. 17).  

E daí chegamos a esta posição paradoxal em que, para se conhecer o mundo 
humano, é necessário silenciar sobre os homens. Antes de tudo, é necessário 
um “anti-humanismo” metodológico. A realidade não se move por intenções, 
desejos, tristezas e esperanças. A interioridade foi engolida. Sobre este ponto 
concordam as mais variadas correntes científicas. O mundo humano é o 
mundo das estruturas e seu determinismo. E para que as estruturas se 
revelem é necessário que se lhes arranque a crosta de pessoas que as 
cobrem, da mesma forma como se recupera uma peça arqueológica há muito 
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submersa, pela raspagem do limo e do lodo que sobre ela se depositaram. É 
justo que nos preocupemos com pessoas, mestres e aprendizes. Mas não é 
neste nível que se encontram as explicações, e ciência do real. (ALVES, R., 
1980, p. 16-17). 

 A falta de conhecimentos específicos sobre VSI e de modelos de práticas foi 

apontada, em muitos momentos, como dificultadora para o planejamento de 

atividades significativas que contribuíssem para a criação de estratégias, atividades, 

ações ou sequências didáticas com foco na prevenção da VSI.  

Dificuldade de trabalhar esses temas, não existe planejamento específico 
para currículo que enfrenta a violência. Assunto invisibilizado, tanto da 
sexualidade quanto da violência. Os conteúdos ficam muito voltados a 
ciências e aspectos moralizantes. Necessidade de pautar, formar, debater 
com as famílias (também deve fazer parte do currículo). Descolonização do 
currículo sobre as questões da sexualidade. A escuta dos alunos (crianças / 
adolescentes), como é feita (?). Os conteúdos partem do científico e do moral 
e não da vivência das crianças. (Etapa 2, Grupo 4, DRE 11). 

Nas turmas em que foi possível (em que ainda havia tempo suficiente para isso 

e que os grupos concordaram), o conteúdo e as atividades planejadas para o curso 

foram condensados para que houvesse possibilidade de reservar um tempo para uma 

“mini oficina” para as quais a pesquisadora trouxe planos de aula e planos de ação 

publicados67, referentes às temáticas estudadas para que os participantes dos grupos 

as analisassem e se inspirassem para construírem as suas próprias propostas. 

Quando isso não foi possível, os planos foram disponibilizados virtualmente, como 

forma de compartilhar saberes e experiências que pudessem inspirar o planejamento 

de ações dos participantes dos cursos. Além disso, a escuta das crianças também foi 

tema destacado nas formações, assim como a lei da escuta especializada, por 

demanda surgida e aprovada pelos participantes.  

                                                        
67 Exemplos de materiais utilizados para análise de práticas:  

✓ Atividades para professores. Site SEGURANET. Disponível em: 
<http://www.seguranet.pt/pt/atividades>. Acesso em: 10 ago. 2017. 

✓ Atividades para professores. Site THINKB4UCLICK. Disponível em:  
<http://www.thinkb4uclick.ie/downloads/>. Acesso em: 10 ago. 2017. 

✓ MIYAHARA, R. P. Oficinas com crianças e adolescentes: uma experiência psicodramática na 
prevenção à violência intrafamiliar. In: FERRARI, D. C. A.; VECINA, T. C. C. O fim do silêncio 
na violência familiar: teoria e prática. São Paulo: Ágora, 2002. p. 261-271. 

✓ LORENCINI, B. D. B; FERRARI, D. C. A. Oficinas de prevenção. In: FERRARI, D. C. A.; 
VECINA, T. C. C. O fim do silêncio na violência familiar: teoria e prática. São Paulo: Ágora, 
2002. p. 228-260. 

✓ MOREIRA, L. M. A. Dinâmicas de grupo e oficinas. In: ______. Algumas abordagens da 
educação sexual na deficiência intelectual [online]. 3.ed. Salvador: EDUFBA, 2011. p .57-
87. Disponível em: <http://books.scielo.org/id/7z56d/pdf/moreira-9788523211578.pdf>. Acesso 
em: 18 jul. 2018. 

✓ SCODELARIO, A. S. Pressupostos teóricos e formação de pólos no trabalho de prevenção. In: 
FERRARI, D. C. A.; VECINA, T. C. C. O fim do silêncio na violência familiar: teoria e prática. 
São Paulo: Ágora, 2002. p. 217-227. 
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A análise, pelos participantes, das práticas disponibilizadas revelou a 

possibilidade de inspiração para uma sensibilização coletiva na escola envolvendo 

educandos, comunidade e trabalhadores da educação em processos formativos sobre 

o tema. Alegaram que essas atividades deram ideias de como colocar em prática as 

teorias que estavam refletindo no curso sobre VDCA e VSI. Segundo os participantes, 

elas ajudam a “lapidar o olhar do educador para o trabalho com a prevenção e 

identificação de VDCA e VSI, mostrando que é possível potencializar a visualização 

do tema dentro da escola” (Etapa 2, Grupo de Professoras 2, DRE 7).  

A análise das práticas também inspirou os participantes em relação à 

convivência democrática. Afirmaram possibilidades exequíveis de: atrelar as práticas 

escolares à rede de proteção, contando com orientação e a participação de membros 

da rede; construção coletiva de procedimentos internos; argumentar para conseguir 

trazer os pais para a escola e iniciar com eles um trabalho de sensibilização; debater 

com os trabalhadores da educação e com as famílias a sexualidade da criança com 

deficiência. Ter referências de práticas reafirmou a necessidade de escuta das 

crianças e de adaptação curricular para promover essa escuta por meio de atividades 

em que possam se expressar e permitam ao educador ficar mais atento aos seus 

sinais de sofrimento.  

Os participantes relacionaram a análise de práticas com a dimensão do 

conhecimento, afirmando a necessidade de um currículo que atenda às necessidades 

do educando, que contribua para o seu pleno desenvolvimento, que informe os seus 

direitos e que ajude os educandos a aprenderem possibilidades de uso seguro da 

internet com ferramentas que inspiram o autoconhecimento, a autoproteção e a 

prevenção de todas as formas de violência sexual, além de refletirem sobre algo tão 

banalizado na atualidade quanto o uso abusivo de tecnologias na comunicação e no 

dia a dia dos educandos.   

A dimensão do cuidado também ficou evidente nas análises das práticas pelos 

participantes do curso. Evidenciaram a urgência de tratar com educandos temas 

referentes ao conhecimento e à nomeação correta das partes do próprio corpo; a 

reflexão sobre o que é público e o que é privado; os seus direitos; a infância; a 

problematização, auxílio e acompanhamento em relação ao uso da internet como 

forma de prevenção de violência sexual.   

Nessa análise, os participantes também foram instigados a estabelecer 

relações entre as práticas lidas e os conteúdos previstos como direitos de 
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aprendizagem dos educandos, e o fizeram com um olhar que extrapolou a dimensão 

do conhecimento, trazendo, nos seus registros e falas, elementos da dimensão 

cuidado e convivência democrática.  

Na relação que estabeleceram com a dimensão conhecimento, comentaram 

que as práticas demonstram possibilidades de articulação interdisciplinar, envolvendo 

todas as áreas do conhecimento desde a Educação Infantil. Citaram possibilidade de 

propor desenhos, escrita de textos coletivos, debates; nas leituras diárias, incorporar 

livros que tratem dos temas em questão, trabalhando, assim, a oralidade e a escrita, 

que acompanham toda a escolaridade do educando. Citaram a importância de que se 

faça isso colocando como tema norteador a expressão dos sentimentos e o cuidado 

com o corpo, por exemplo. Afirmaram que é possível ressignificar os conteúdos 

obrigatórios do currículo, as competências e as habilidades de modo que atenda às 

necessidades do educando utilizando literatura, música, vídeos, poemas, estatística, 

gráficos, ressignificando o conteúdo, aproximando-o das questões da vida do aluno. 

Relacionaram as práticas aos direitos de aprendizagem destacando reflexões 

também sobre a dimensão cuidado. Afirmaram que os direitos de aprendizagens dos 

educandos só são garantidos quando eles estão plenamente protegidos em todos os 

ambientes de seu convívio (escola, família e sociedade). Ainda aproximando a 

reflexão da dimensão cuidado, destacaram que as práticas lidas proporcionam 

aprendizagens e interações que vão além da fala, permitindo o estabelecimento de 

vínculos que podem ultrapassar algumas barreiras e bloqueios envolvendo o aluno, 

em uma gama de conhecimentos sobre o meio no qual está inserido e construir o 

reconhecimento dos seus direitos e sabedoria para conseguir se defender em 

situações de violências ou ameaças.   

A dimensão da convivência democrática também se fez presente nas reflexões 

sobre a relação entre as práticas analisadas e os conteúdos previstos como direitos 

de aprendizagem. Os grupos a trouxeram nos registros e nos debates quando 

destacaram o desenvolvimento da consciência de direitos e responsabilidades de 

cidadãos para que os educandos possam exercer a cidadania e ser agentes 

transformadores de sua própria realidade, sobretudo em relação à violência e suas 

múltiplas expressões. Afirmaram também que o estudo dessas práticas permite aos 

professores adequarem as vivências necessárias na atuação com as crianças, 

adolescentes e suas famílias, proporcionando aprendizagens a todos.  

Os grupos foram unânimes em afirmar que, a partir das ideias que surgiram no 
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estudo dessas práticas, seria possível planejar novos trabalhos na unidade em que 

atuam e adaptá-las de acordo com as necessidades da escola. Houve unanimidade 

também em relação a inspirações para planejamento de ações em sala de aula e 

envolvendo toda comunidade escolar e famílias na reflexão sobre segurança online, 

cyberbullying e sexting, de acordo com o público e faixa etária.  

 A construção do sentido da experiência trouxe para os participantes do curso 

o adensamento da reflexão, o espaço necessário para as denúncias, mas também 

ferramentas necessárias para o anúncio. Mesmo diante das determinações 

analisadas, os grupos conseguiram visualizar caminhos, saídas, potencialidades para 

enfrentar a VDCA e a VSI por meio do currículo escolar. Desse movimento brotaram 

esperanças.  

4.4 Razões para esperançar: as potencialidades da escola; os objetivos, os 

valores e as ações perseguidos pelo currículo escolar para caminhar na direção 

da justiça curricular; os planos de ações e planos de aulas dos participantes 

 Ficou evidente em todo o processo formativo que, mesmo diante de tantas 

adversidades, determinismos e impeditivos para que o tema tenha mais visibilidade e 

que se construa uma prática curricular justa, que contribua para prevenir a VDCA e a 

VSI, há razões para esperançar. As críticas a todo sistema educacional por parte dos 

participantes da pesquisa foram ácidas, mas os educadores persistiram esperançosos 

e em busca de alternativas que mantenham viva a escola pública como uma escola 

cidadã, atenta às necessidades dos educandos. 

 Ressaltaram muitas possibilidades para que o currículo escolar contribua para 

o enfrentamento da VDCA e da VSI, que se atrelam aos princípios gerais e as três 

dimensões da justiça curricular e, também, à sensibilização, à formação, aos 

procedimentos e aos encaminhamentos.  

 Dentre as possibilidades elencadas que se relacionam com os princípios gerais 

da justiça curricular, destaca-se a intenção dos participantes para que o trabalho da 

escola se volte para que ela cumpra sua função social. Para isso, colocam como 

possibilidade que se enfatize a construção de um currículo: que esteja de acordo com 

as demandas apontadas por seus sujeitos; voltado à superação das desigualdades, 

para o respeito às diferenças e à promoção da igualdade; em uma prática reflexiva e 

dialógica; que afirme a escola como um espaço de luta, de efetivação de direitos e de 

segurança onde os educandos podem se sentir seguros e apoiados em casos de 



250 
 
violência; que torne público o assunto da sexualidade e da prevenção da violência 

sexual. Para isso, ressaltam a necessária flexibilização do currículo para que seja 

possível focar na escuta e no exercício da cidadania dos educandos. Observa-se que 

os participantes dos cursos se veem implicados nessa construção, reconhecem a 

necessidade de envolvimento de mais professores e o engajamento na construção de 

políticas públicas de forma coletiva e intersetorial para que se avance em busca da 

justiça curricular.  

Como possibilidade para efetivar o engajamento dos trabalhadores da 

educação na construção da justiça curricular, a maioria dos registros e das 

manifestações orais dos participantes voltou-se à sensibilização já iniciada por grande 

parte deles nas escolas em que atuam. Demonstraram que o foco da sensibilização 

foi na observação mais atenta do comportamento dos educandos, um olhar mais 

sensível para os sinais que emitem.  Alguns relataram já ter iniciado, a partir do que 

aprenderam no curso, um projeto para tratar do assunto da VDCA e da VSI com 

funcionários de apoio da escola, a partir de exemplos práticos. Também houve relatos 

de sensibilização para o assunto iniciada com as crianças e os adolescentes. Em 

relação à comunidade, os grupos perceberam a proximidade do debate da VDCA e 

da VSI com o debate sobre a violência contra a mulher, iniciando ações para quebrar 

o silêncio e demonstrar para a comunidade o compromisso da escola na prevenção, 

na diminuição dos riscos e no combate à violência como uma maneira de formar 

cidadãos mais humanos e democráticos. Sobre ações possíveis de serem iniciadas 

imediatamente, destaca-se: 

Com os responsáveis, sensibilizações nas reuniões de pais, com leituras, 
dramatizações e apresentações de vídeos que quebrem o silêncio histórico 
de violência doméstica contra a mulher, crianças e adolescentes. Com dois 
objetivos: primeiro apresentar a comunidade local o compromisso da unidade 
escolar em combater esse tipo de violência e, em segundo lugar, apresentar 
a ação preventiva com um currículo com justiça social, formando cidadãos 
mais humanos e democráticos. (Etapa 2, Professora 15, DRE 7). 

 As formas de sensibilizar e produzir conhecimento entrelaçaram-se nos 

registros e nas exposições dos participantes ao apontar possibilidades. Salientaram 

formas de construir conhecimentos significativos e, simultaneamente, sensibilizar os 

educandos por meio da arte, da ludicidade, de dramatizações, trabalho com o corpo 

e com os sentimentos, que provoque sempre o questionamento, que desnaturalize a 

violência contra a criança e gere modelos entre os educandos de como lidar com as 

situações. A elaboração de campanhas de prevenção e enfrentamento pelos 
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educandos, que possam alcançar toda a escola e a comunidade (pela imprensa 

jovem, por exemplo) também foi uma forma de construir conhecimentos e ao 

disseminá-los sensibilizar os demais. Como pauta de conteúdo, os direitos da criança 

e do adolescente, o direito a viver a infância, o ECA e conhecimentos que permitam 

ao educando identificar a violência para saber se autoproteger também tiveram alta 

frequência nos registros dos participantes. Foi constante a preocupação dos 

participantes com a adequação dos conteúdos e das estratégias para construção de 

conhecimento e sensibilização que se adequassem à faixa etária dos educandos.  

 A dimensão cuidado ficou evidente quando os participantes expressaram a 

possibilidade de que a escola seja um lugar de proteção, de cuidado, de acolhida. 

Para isso, afirmaram a escuta e a abordagem respeitosa do educando como princípio 

fundamental. Ressaltaram o incentivo à expressão dos sentimentos como forma de 

dar autonomia para a criança romper o pacto de silêncio e os conhecimentos sobre 

autoproteção como forma de independência, para que a criança consiga perceber 

situações de violência e tentar sair delas, mesmo quando estiver sozinha com um 

abusador, antes de pedir ajuda imediata para algum adulto de confiança. Marcaram a 

escola como local principal de estabelecimento de vínculos com adultos de confiança 

fora da família. Nos casos em que a violência tiver ocorrido, colocaram como 

importante forma de cuidado a não culpabilização da vítima e o acionamento urgente 

da rede de proteção para que possam agir para tirar a criança da situação de violência. 

Como forma de cuidar, colocaram a prevenção, a identificação e a denúncia da VDCA 

e da VSI como marcador social de referência para a prática.      

 A Convivência Democrática também apareceu no que os participantes veem 

como potencialidades da escola. Colocando o diálogo como premissa, indicaram 

possibilidades de construção do currículo com envolvimento e contribuições efetivas 

da comunidade e dos sujeitos da escola como um todo. Ao estreitar o diálogo e 

democratizar a gestão, os participantes apontam para o estabelecimento de vínculos 

de confiança entre os sujeitos, facilitando a articulação em rede. Destacam a escola 

como o centro da articulação de políticas públicas de forma intersetorial e coletiva. 

Afirmam essa articulação como potencializadora para a criação coletiva de ações 

preventivas, de programas informativos e de fortalecimento de vínculos entre famílias 

e educandos.  

 A maior potencialidade da escola apontada pelos participantes da pesquisa 

está na formação (de todos os trabalhadores da educação, dos educandos, das 
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famílias, da rede, da comunidade do entorno). Destacam a urgência de incorporar a 

VDCA e a VSI ao PPP, aos horários coletivos de formação, às reuniões com familiares 

e aos projetos com educandos. Muitos afirmam que, a partir do curso, adquiriram 

condições de minimamente já poder esclarecer: os tipos de violência doméstica e as 

suas implicações no desenvolvimento da criança e do adolescente; sinais de VDCA e 

de VSI; leis de proteção à infância; formas de combater a violência (autoproteção dos 

educandos); formas adequadas para encaminhamento dos casos. Atrelam a função 

formativa da escola ao desenvolvimento de sua função social, quando esta se abre 

para formar outros sujeitos, além dos educandos, influenciando de forma protetiva as 

relações no território e rompendo o tabu para se falar sobre sexualidade. Destacam o 

envolvimento de toda a rede na promoção dessas formações. Sugerem que haja 

dedicação urgente para desenvolver uma potencialidade:  a inversão no currículo dos 

temas sexualidade e outros de direitos humanos. Que eles saiam da invisibilidade e 

fiquem na centralidade, dado o peso que têm na vida dos educandos.  

 Interessante observar que se sentiram contemplados pelos conhecimentos 

construídos no curso ao ponto de afirmarem ter condições de disseminar tais 

conhecimentos. Ainda assim, permaneceram afirmando a necessidade de mais 

formações sobre o assunto. Alegam que a necessidade se deve: ao ineditismo da 

formação e da implementação das práticas (necessitando de novos espaços de trocas 

para fortalecer as experiências e para discutir com o que vai surgindo quando se 

aborda o tema na escola); à velocidade com que a cultura infantojuvenil, a sexualidade 

e a cultura digital vêm se modificando; a atualização do suporte teórico (para 

reconhecimento de casos, acolhimento e encaminhamento), o que gera interesse em 

atualização para poder ajudar a identificar novos sinais e prevenir outros tipos de 

violência.   

 Além de registrarem a necessidade de mais formações, colocam como possível 

e urgente a definição por parte da SME de orientações, de protocolo, de 

procedimentos comuns sobre como a escola deve agir em casos de suspeita, além 

do que já está previsto na Portaria No 5.552/2012. Solicitam que se monte uma “rede 

de proteção dentro da escola” para que todos os trabalhadores da escola consigam 

identificar o problema e saibam o que fazer para proteger e garantir o pleno 

desenvolvimento do educando em articulação com os serviços do território, com a 

urgência que o tema exige. Os relatos também apontaram que procedimentos 

definidos podem ajudar a construir projetos de enfrentamento do problema. Alguns 
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chegam a sugerir que os procedimentos internos contemplem momentos de reflexão 

entre os profissionais sobre a ação pedagógica e discussão de casos, de suspeitas e 

ações de prevenção, a atuação da comissão mediadora de conflitos e a mobilização 

do conselho de escola, para o enfrentamento. 

 As potencialidades elencadas em relação aos encaminhamentos apontam para 

a pesquisa sobre os serviços do território e o fortalecimento da integração com estes 

para facilitar os encaminhamentos e os diálogos de acompanhamento, fortalecendo a 

rede. Apontam também na descentralização desta questão, vislumbrando uma gestão 

democrática onde essa articulação não esteja restrita apenas nas mãos dos gestores.  

 Diante de tantas potencialidades da escola, os participantes do curso foram 

convidados a refletir sobre os objetivos, valores e ações que devem ser perseguidos 

pelo currículo escolar da Educação Básica para caminhar na direção da construção 

da Justiça Curricular. Muitas questões que os participantes haviam elencado, ora 

como demanda, ora como potencialidade, voltaram a aparecer como objetivos ou 

ações quando compartilharam oralmente as reflexões. Serão destacadas a seguir 

apenas as questões que, na opinião dos grupos, sintetizam os anseios das turmas.  

 Todos os grupos reconheceram os impactos e as imposições do sistema 

econômico no currículo escolar. Admitiram-se pressionados pelas avaliações externas 

em todas as práticas pedagógicas. Em virtude disso, evidenciou-se, nas três turmas 

do curso, a necessidade de se realçar o trabalho “social” que a escola realiza e que 

não é medido, não é valorizado, não aparece, não é validado mesmo diante da 

extrema relevância que tem na vida dos sujeitos e o impacto que tem sobre as 

comunidades e na cultura da sociedade. Como saída para esse problema, como forma 

de afirmar a justiça curricular, trazer à tona as lutas da escola, a prevenção contra a 

VDCA e a VSI, as lutas por dignidade humana, ressaltaram a construção de uma 

avaliação da função social da escola ou a incorporação em outras avaliações 

institucionais de temas voltados à função social da escola.  

1) [objetivos] ampliar a atuação da instituição para além da instituição, 
abarcando o CUIDADO e a convivência democrática. 2) [valores] convivência 
solidária. Escuta ativa. 3) Ações: a) construir espaços de escuta para os 
alunos. Construir com a comunidade uma avaliação da função social da 
escola... “perdi uma aula para falar disso...”, “parei minha aula para falar de 
respeito”. Metodologia de grupo focal - um olhar estrangeiro sobre a 
comunidade [para ajudar a ver o que quem está imerso não vê]. Buscar o 
empoderamento das crianças. A escola não pode coisificar, é um espaço 
violento. Pensar estratégias para que os ambientes sejam mais saudáveis. 
Cuidado maior do que o da educação infantil... cuidado com o outro. (Etapa 
2, Grupo de participantes 1, DRE 11). 
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Objetivos: em sintonia com as necessidades, expectativas e potencialidades 
do educando. Que promova o desvelamento da realidade local pelo 
educando, que o mesmo se perceba e reconheça como sujeito e construa 
novos caminhos, saberes, fortalecendo-se como cidadão, sujeito crítico e 
empoderado. Valores: éticos que respeitem as diversidades de ideias, de 
cultura, de gêneros, religiosas, sociais. Que todas as vozes locais sejam 
respeitadas e que tenham espaços de expressão e manifestações. Ações: 
coletivas de escuta, de avaliação, de planejamento, de execução. Promover 
gestão democrática com a presença de todos segmentos: funcionários, 
alunos e pais/responsáveis. (Etapa 2, Gestora 4, DRE 7). 

A escola que sonhamos seria assim: um PPP que contemple a justiça 
curricular/ social embasado nas leis LDB, Constituição e ECA. Concepção de 
criança e infância que almeje o pleno desenvolvimento de cada sujeito. Uma 
educação que vise a integralidade das dimensões humanas: cognitivo / 
emocional / físico. Que promova vivências significativas, construindo pontes 
entre os conteúdos tratados e a realidade do educando. Respeito à 
comunidade, à família e à criança. Potencializar e efetivar as redes de 
proteção que atuam na escola. Fortalecer os conselhos de escola e grêmios, 
intensificando a participação da comunidade na escola. Incluir em avaliações 
externas como os indicadores de qualidade da educação infantil temas sobre 
VDCA e VSI. A escola como um espaço formativo para a comunidade. (Etapa 
2, Grupo de professores 8, DRE 7).  

 Apesar de apontarem a construção de mecanismos que evidenciem a função 

social da escola como urgente, essa ação não apareceu nos planos de ações 

entregues no penúltimo encontro do curso. No diálogo sobre isso com as turmas no 

último encontro, ficou perceptível uma expectativa de que isso fosse incorporado a 

avaliações institucionais já existentes, como os indicadores de qualidade da Educação 

Infantil Paulistana (SÃO PAULO, 2016c) ou que se criasse institucionalmente, por 

iniciativa da SME alguma avaliação nesse sentido, que validasse esse movimento. 

Alguns gestores comentaram que fazem avaliações sobre essas práticas com as 

famílias para ter elementos para replanejamento, mas as informações geradas nesses 

momentos pouco circulam para fora da escola. Se a intenção é que a VDCA, a VSI e 

demais assuntos relacionados à função social da escola incorporem as práticas e 

sejam validadas pelos trabalhadores da educação, pelas famílias e pela sociedade 

em geral, uma das formas de tirar o trabalho da escola de um cenário de  

desmoralização (SANTORO, 2018) e validar a sua busca por justiça curricular é dando 

visibilidade para as práticas que já realizam nesse sentido. Avaliar essas práticas e, a 

partir disso, traçar novos planos e estratégias. É preciso que as pessoas desejem que 

a escola se ocupe da sua função social. É preciso ampliar a visibilidade para legitimar 

socialmente a busca pela justiça curricular. É preciso conquistar espaço e apoio 

popular para afirmar que a escola pública está viva (GADOTTI, 2014). 
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 Apesar de não haver planejamento de ações voltados à avaliação da função 

social da escola que apontaram como umas das urgências, os planos de ação e de 

planejamento de aulas dos participantes dos cursos demonstraram grandes 

possibilidades de se efetivarem por se realizarem de acordo com possibilidades 

imediatas de realização pelo participante do curso e amplo alcance para disseminação 

do assunto.  

O foco mais expressivo nos planejamentos voltou-se a ações de formação para 

todos trabalhadores da educação, contando, muitas vezes, com uma articulação 

iniciada com a rede de proteção do território; desse modo, o contato para aproximação 

começou a se ampliar. As formações também se voltaram aos familiares, para 

sensibilizá-los e fortalecê-los para o enfrentamento da VDCA e da VSI. Houve 

planejamento de formações para educandos de todas as faixas etárias, envolvendo a 

intensificação da expressão de sentimentos, o debate sobre sexualidade e sobre 

autoproteção de forma interdisciplinar.  

Também foram expressivos os planejamentos voltados à sensibilização, para 

ampliar a visibilidade do assunto, impactar e comover educandos, trabalhadores da 

educação e comunidade para que fique perceptível a necessidade de se abordar o 

assunto e atuar no enfrentamento, abrindo caminhos para ações de prevenção de 

VDCA e de VSI. O envolvimento da escola como um todo é um processo longo de 

sensibilização, formação e até de convencimento para os que ainda culpabilizam as 

famílias ou veem o problema da VDCA, da VSI, da dignidade humana do educando 

como algo externo à escola. Por isso, alguns participantes preferiram atentar para a 

urgência e começar a colocar os conhecimentos construídos ao longo do curso em 

prática na sala de aula, iniciando um processo de ampliação da visibilidade, mesmo 

em casos em que ainda encontram resistência para convencer demais colegas da 

importância do tema.  

As razões para esperançar dão-se porque o processo formativo elucidou e deu 

voz aos trabalhadores da educação de modo a possibilitar um movimento de criação. 

A reflexão e a postura pesquisadora assumida por eles culminou na propositura de 

soluções. Por mais que o tema da VDCA/VSI seja assustador, a solução para o 

enfrentamento já é palavra-ação dos participantes da pesquisa. O sonho expresso por 

Paulo Freire e sua equipe na primeira carta escrita aos educadores quando assumiu 

a Secretaria Municipal de Educação (SÃO PAULO, 1989) permanece vivo. Os 

educadores valorizam a unidade teoria-prática, pensam rigorosamente sem 
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abandonar a poesia, propõem uma forma científica de pensar o mundo, sendo, assim, 

capazes de fazer uma reflexão crítica sobre a sua prática (SÃO PAULO, 1989). 

Entendem que a boniteza da escola se manifesta na possibilidade da formação do 

sujeito social. Permanecem lutando pacientemente impacientes por uma educação 

como prática da liberdade (SÃO PAULO, 1989).  

4.5 A continuidade da luta: a avaliação do processo vivido, o engajamento dos 

participantes extrapolando as formações, os planos de ações e o fortalecimento 

da militância por uma infância digna, sem violência 

 Todo processo formativo contou com avaliações diárias dos encontros visando 

subsidiar ações subsequentes e registrar os aprendizados construídos (vide exemplo 

no Apêndice D). No último encontro da segunda etapa da pesquisa de campo (curso), 

o convite foi para que registrassem suas opiniões sobre o processo vivido como um 

todo. Assim como a maioria das avaliações diárias dos encontros, os participantes 

responderam um instrumental com questões fechadas para avaliar se estavam 

plenamente satisfeitos, satisfeitos, parcialmente satisfeitos ou insatisfeitos em relação 

aos esclarecimentos sobre a pesquisa em desenvolvimento; pertinência dos objetivos 

propostos pelo curso; cumprimento dos objetivos do curso; metodologia utilizada no 

curso; conteúdos abordados; relação da formadora com o grupo; relação entre o 

grupo; aprofundamento teórico; construção de possibilidades para a melhoria das 

práticas curriculares.  

A avaliação geral do curso demonstrou alto índice de satisfação entre os 

participantes, conforme percentuais já destacados no subcapítulo 3.3.2, na página 

200. Questionados sobre a intervenção na realidade, sobre quais ações já estão 

desenvolvendo ou podem começar a desenvolver imediatamente após o curso para 

enfrentar a VDCA e a VSI, os professores afirmaram já ter iniciado processos de 

sensibilização com educandos, demais educadores, famílias e conselho de escola. A 

maioria relatou estar com um olhar diferenciado em relação aos sinais dos alunos e 

que estão compartilhando informações nos PEAs e nas JEIFs, algumas vezes 

contando com o apoio de representantes de serviços da rede de proteção. Muitos 

também relataram ter iniciado atividades em sala de aula para que os educandos 

expressem seus sentimentos.  

 Já os gestores afirmaram ter corrigido as ações equivocadas da UE sobre os 

procedimentos e os encaminhamentos para lidar com a questão, ter construído 
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internamente um protocolo sobre como agir nesses casos, estarem mais sensíveis em 

relação aos problemas dos educandos e já terem iniciado a sensibilização e o 

planejamento de ações com coordenadores pedagógicos e professores. Os que ainda 

não tinham iniciado as ações, afirmaram já ter programado o início das ações na 

escola.  

Questionados sobre as dificuldades percebidas para que as ações planejadas 

sejam realizadas na escola, mesmo tendo participado do curso, os professores 

revelaram que o tema ainda é um tabu e que estavam encontrando resistência para 

abordar o assunto com a gestão da escola, com os professores e com algumas 

famílias. Uma professora mostrou-se preocupada com o argumento de que, não tendo 

nenhum caso na escola, a gestão não achou pertinente abordar o assunto, 

demonstrando a necessidade de ampliar ações de sensibilização para tirar o assunto 

da invisibilidade.  

Dentre os gestores, a maior dificuldade apontada foi a articulação entre o tempo 

e as demandas. Soma-se ainda o relato da resistência de alguns professores para 

que o currículo seja ocupado com conteúdos além dos técnicos, que vise a justiça 

social. Alguns ainda destacaram a dificuldade de participação da comunidade nos 

assuntos da escola e a dificuldade de se estabelecer parcerias com a rede para tratar 

do tema. Isso aponta para a demanda de maior investimento na dimensão do cuidado 

e da convivência democrática.   

Transcorridos dois meses após o término do curso, conforme combinado 

presencialmente, a pesquisadora escreveu um e-mail perguntando aos participantes 

se teria sido possível desenvolver (ou não) ações de enfrentamento da VDCA e da 

VSI na escola após o término do curso; quais ações; quais resultados observados nas 

intervenções; o que apontariam como desafios para o enfrentamento da VDCA e da 

VSI; caso não tenha sido possível iniciar ações, quais as dificuldades encontradas; e, 

por fim, o que apontariam como desafios para o enfrentamento da VDCA e da VSI. 

Houve poucas respostas ao e-mail, mas elas sinalizaram questões importantes.  

As dificuldades para implantação de ações imediatamente após o curso foram 

muitas. A resposta de uma gestora sintetiza: 

As agendas da escola ficaram super cheias com as avaliações externas. 
Além disto, os próprios professores têm um repertório de atividades imenso. 
As pautas que mais pegam por aqui são Educação Especial, Olimpíada de 
Filosofia, e, excepcionalmente o simulado do ENEM, que a SME introduziu 
este ano, para além das avaliações externas...Uma grande dificuldade não 
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resolvida, no caso do ensino médio, parece incrível, mas é a verdade....falta 
de papel, para copiarmos textos para todos :(. (Gestora 3, DRE 7). 

 Mesmo diante de dificuldades, o retorno por e-mail sinalizou que havia temas 

sendo desenvolvidos em TCAs que tangenciavam a VDCA e a VSI (suicídio e 

relacionamentos abusivos, por exemplo), que o tema já havia começado a ser pautado 

em reuniões de sensibilização com os Conselhos de Escola, com a Comissão de 

Mediação de Conflitos e com professores que atuam nas salas de informática 

educativa, sala de leitura e sala de recursos multifuncionais e que o tema está pautado 

para ser abordado no planejamento que guia as atividades de todo o ano seguinte.  

Percebe-se que, mesmo havendo resistência na escola e pouco tempo para 

colocar os conhecimentos desenvolvidos no curso em prática, os participantes se 

mantiveram empenhados em encontrar alternativas. Para driblar as dificuldades, já 

estavam iniciados o diálogo e o planejamento com professores, coordenadores e 

gestores para ir formando as equipes, para contemplar o tema no PPP e dar maior 

visibilidade à VDCA e à VSI no ano seguinte. Professores que eram novos nas escolas 

e substitutos que atuam em muitas escolas diferentes encontraram mais dificuldade 

para se fazer ouvir, para convencerem equipes e gestores sobre as urgências e as 

possibilidades para tratar do tema da VDCA e da VSI. Mesmo diante disso, os 

participantes do curso continuaram firmes construindo diariamente, na sala de aula, 

com os educandos a que tiveram acesso, passo a passo, cada um dos muitos passos 

necessários para garantir a dignidade humana de crianças e de adolescentes.      

Em síntese, a partir da análise de todo o processo vivido e dos dados colhidos 

na pesquisa de campo, é possível afirmar que o currículo, entendido de forma 

abrangente que envolve todo o que-fazer da educação, se depara com muitas 

adversidades para contribuir no enfrentamento da VDCA e da VSI. Apesar disso, os 

trabalhadores da educação que participaram da pesquisa demonstraram que o 

processo formativo proporcionou a intensificação da reflexão sobre o tema, uma 

atuação destes como pesquisadores da prática, a autoria e a criação de alternativas 

de enfrentamento do problema. Isso demonstra o fortalecimento dos trabalhadores da 

educação como cidadãos militantes que constroem, na sua atuação diária, caminhos 

para promoção de uma infância digna, sem violência.  

Para finalizar esta análise, ainda é preciso destacar que o processo da 

pesquisa evidenciou denúncias de dificuldades e anunciou possibilidades. Adensou a 

reflexão sobre as disputas, possibilitando fortalecer a resistência. Acolheu e deixou 
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emergir as críticas aos entraves que permeiam todo o que-fazer da educação, a tudo 

o que distancia a prática curricular da construção do bem comum, visando driblar o 

silenciamento que engessa a criação de alternativas e a efetivação do enfrentamento 

da VDCA e da VSI.  

Ao provocar a reflexão para que as críticas viessem à tona, entrelaçaram-se 

temas que circundam e constituem o currículo escolar: as políticas educacionais, o 

financiamento da educação, a gestão da educação, a gestão da escola, a formação 

dos educadores, o planejamento, as metodologias adotadas, os conteúdos e a 

avaliação. Dentro de cada um desses temas, o problema delineou-se evidenciando 

que as dificuldades da escola para prevenir e contribuir no enfrentamento da VDCA e 

da VSI se referem a categorias semânticas de sensibilização, de formação, de 

procedimentos e de encaminhamentos. O conteúdo manifesto nessas categorias 

semânticas relacionou-se aos princípios gerais de justiça curricular e às dimensões 

do cuidado, da convivência democrática e do conhecimento. Esse conteúdo também 

esteve presente nas proposituras de superação do problema, que apontaram para a 

justiça curricular como resultado do currículo que busca gerar justiça, construir o bem 

comum, a dignidade humana para todos.         

Concluída a análise de dados, segue-se para as considerações finais, que 

retomam o caminho trilhado, sintetizam os objetivos e os resultados alcançados e 

elencam sugestões e recomendações para o currículo e para as políticas públicas, 

além de sugestões para próximas pesquisas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: RETOMADA DO CAMINHO TRILHADO, 

RESULTADOS ALCANÇADOS, PROPOSITURAS  

A viagem não acaba nunca. Só os viajantes acabam. E mesmo estes podem 
se prolongar em memórias, em lembrança, em narrativa. Quando o visitante 
sentou na areia da praia e disse: “Não há mais o que ver”, sabia que não era 
assim. O fim duma viagem é apenas o começo doutra. É preciso ver o que 
não foi visto. Ver outra vez o que se viu já. Ver na primavera o que se vira no 
verão. Ver de dia o que se viu de noite, com o sol, onde primeiramente a 
chuva caia, ver a seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, 
a sombra que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que não foram 
dados, para repetir e traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso 
recomeçar a viagem, sempre. (SARAMAGO, 1997, p. 387) 

A síntese da bela viagem vivida carrega muitas pessoas, muitos lugares, muitos 

laços, muitos desafios e muitas possibilidades. Muita satisfação em ensinar e muita 

gratidão por aprender. Muito prazer em compartilhar essa viagem com tantos sujeitos 

que se fortaleceram como pesquisadores e construtores de uma educação voltada ao 

bem comum. Muitas lembranças ainda por serem narradas. Ainda há muito o que ver. 

Iniciemos, então, vendo outra vez o que já se viu. Perpassaremos os objetivos e os 

resultados obtidos nesta pesquisa (apresentada poeticamente neste capítulo como 

pesquisa-viagem); em seguida, as sugestões de melhorias e recomendações, na 

esperança de contribuir com próximos passos e/ou planejamento de caminhos, outras 

pesquisas, novas viagens.          

O percurso da pesquisa objetivou construir conhecimentos sobre o 

enfrentamento da violência sexual intrafamiliar pelo currículo escolar na Rede 

Municipal de Educação de São Paulo (como um tipo de violência doméstica). Buscou 

desvelar as implicações do problema para o currículo escolar, de modo a contribuir no 

aprimoramento do atendimento dos educandos da Rede Municipal de Educação de 

São Paulo, visando, como resultado, a construção de um percurso gerador de justiça. 

Para isso, as demandas foram sistematizadas atreladas ao problema na voz dos 

trabalhadores da Rede Municipal de Educação de São Paulo. Construiu-se e analisou-

se um processo formativo com foco no planejamento de ações que permitissem o 

engajamento da escola na prevenção do problema. Proporcionou-se o surgimento de 

sugestões e de recomendações de adequações necessárias para que o 

enfrentamento esteja melhor contemplado pelo currículo escolar, de modo a tornar a 

escola um espaço comprometido com a prevenção, com os encaminhamentos 

apropriados e com o acompanhamento do pleno desenvolvimento da criança e do 

adolescente.  
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Ainda que a pesquisa esteja calcada na área de Educação: Currículo, dentro 

da linha de pesquisa de políticas públicas educacionais, os conhecimentos 

construídos apoiaram-se em estudos de diferentes áreas para tentar contemplar as 

características multicausais do problema e construir alternativas de enfrentamento 

condizentes com a realidade, que exige ações interdisciplinares.  

A abordagem do currículo escolar e da justiça social evidenciou as disputas e 

as resistências por uma infância digna, livre de violência. Enfatizou elementos 

políticos, econômicos, culturais e de poder, em âmbito transnacional, nacional e 

municipal, de modo a destacar estruturalmente as dificuldades impostas às ações 

voltadas à função social da escola, à qualidade social da educação, que tolhem a 

promoção de uma educação sexual emancipatória, a prevenção e o enfrentamento da 

VDCA e da VSI.  

Em contraponto às determinações econômicas e políticas, essa abordagem 

concebeu os trabalhadores da educação como intelectuais orgânicos, sujeitos nos 

processos de formulação, de gestão e de execução de propostas curriculares, 

pesquisadores e construtores da prática educativa. Apresentou a justiça curricular 

partindo do estudo de concepções de justiça, justiça social e da interface entre justiça 

e educação. Ancorada na corrente radical crítica, considerou as raízes da violência 

sexual intrafamiliar, apontando para a necessidade de políticas de reconhecimento 

(aspecto cultural da VSI) e de redistribuição (aspecto econômico, garantia de direitos 

fundamentais para que todos tenham vida digna). Destacou o direito à igualdade 

(princípio de cidadania, de eliminação da discriminação) e à diferença 

(reconhecimento do ser humano concreto, considerado em seu contexto) na 

educação escolar para refletir sobre a relação entre justiça e educação.  

Essa abordagem afirmou a busca por justiça curricular como possibilidade de 

superação das violências curriculares praticadas por propostas hegemônicas de 

currículo no que se refere à violência sexual intrafamiliar. Inspirou-se nas três 

dimensões da Justiça Curricular conceituadas por Ponce e Neri (2015) (conhecimento, 

cuidado e convivência democrática) para demarcar a possibilidade de escolha de 

construção de uma prática que coloque o humano no centro do processo educativo, 

como alternativa às amarras econômicas que envolvem a prática curricular, como 

possibilidade de construção de práticas anti-hegemônicas. Conceituou o 

conhecimento como instrumentalizador dos educandos para compreenderem o 

mundo e a si mesmos como sujeitos históricos, atuantes na transformação de 
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situações opressoras; o cuidado como responsabilidade consigo e com o coletivo para 

que todos tenham condições de relacionarem-se no mundo e, assim, desenvolverem-

se; a convivência democrática e solidária como cerne da construção da eficiência 

coletiva, do bem comum.     

Opôs-se à lógica economicista, mercadológica e competitiva, afirmando a 

busca por justiça social e a promoção da dignidade humana com centralidade em todo 

o que-fazer da educação, ciente de que todos os posicionamentos, todas as escolhas 

impactam o caminho do cidadão que se forma para o mundo. Com base na teoria de 

Nancy Fraser, esta pesquisa destacou a necessidade de luta por reestruturação 

político-econômica como saída para a injustiça econômica, para a redistribuição de 

renda, para a reorganização da divisão do trabalho e controle democrático do 

investimento público. Em relação à injustiça cultural e simbólica, apontou a 

necessidade de reconhecimento, de revalorização de identidades desrespeitadas. 

Transpôs essas ideias afirmando que o redirecionamento de políticas, de ações e de 

investimentos para o enfrentamento da VSI não se limita a prevenir o problema; ele 

reordena a concepção e o tratamento da infância como um todo, contribui para a 

dignidade da infância e se desdobra em uma prática curricular que respeita os direitos 

dos educandos, suas necessidades, suas diferentes formas de aprender, seu acesso 

aos bens culturais que  instrumentalizem sua intervenção no mundo.  

No desafio assumido como objetivo, esta pesquisa construiu conhecimentos 

sobre a VDCA e a VSI esclarecendo conceitos e contextos que envolvem essa 

problemática, o que gerou contribuições para sensibilizar o engajamento no 

enfrentamento do problema e a busca pela justiça curricular, viabilizando o 

cumprimento da função social da escola. Nesse sentido, destacou a cultura baseada 

na ética em oposição à cultura da violência, da coisificação do outro. Ressaltou o tabu 

que envolve a violência sexual intrafamiliar como dificultador para que o currículo 

contemple práticas preventivas e de enfrentamento, explicando a invisibilidade do 

problema e o emaranhado gerado por essa invisibilidade (na confusão do sofrimento 

de um educando vítima como indisciplina e como desinteresse pela aprendizagem). 

Diferenciou os conceitos sexo, tabu, saúde sexual e violência sexual tangenciando 

temas sociais, históricos, culturais, antropológicos, psicológicos, religiosos e de poder 

para elucidar o que é considerado aceitável ou não na cultura e na legislação brasileira 

em relação à sexualidade no momento histórico em que se construiu esta pesquisa. 
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Este trabalho detalhou os meandros do que a ciência já sistematizou sobre o 

fato da violência sexual intrafamiliar no que tange ao fato, à dinâmica da família em 

que ocorre, ao ofensor, às vítimas mais conhecidas (meninas), às vítimas invisíveis 

(meninos) e às vítimas mais invisíveis ainda (deficientes). Destacou o compromisso 

ético, moral e legal da escola em notificar casos suspeitos e incentivou os educadores 

a agirem de forma cuidadosa com os educandos que sofreram ou sofrem violência. 

Distinguiu a cultura que desencadeia violência sexual do transtorno, diferenciando, 

com base em Williams (2012), os ofensores situacionais dos pedófilos. Também 

conceituou a pornografia e a exploração sexual infantil na literatura científica sobre o 

tema e na legislação, fornecendo um embasamento mínimo necessário que contribua 

para a prevenção e o encaminhamento de casos. Apontou o comprometimento no 

processo de escolarização e no pleno desenvolvimento de crianças e de adolescentes 

vítimas, que rebatem diretamente na atuação da escola.  

Mesmo diante dessa ampla abordagem do problema, no momento que a 

pesquisa se dedicou a destacar as leis, as convenções, os tratados e as 

recomendações de enfrentamento da violência sexual e de proteção à infância, ficou 

evidente o avanço nas legislações e a fragilidade das políticas públicas, que se 

realizam por meio de projetos ou por iniciativas não governamentais, que, mesmo 

evidenciando excelentes resultados, ainda apresentam dificuldades de continuidade. 

A eficácia das políticas é prejudicada pela interrupção de ações.  

Ainda que haja fragilidade nas políticas públicas, foram destacadas 

possibilidades para que o currículo escolar atue na prevenção da violência sexual 

intrafamiliar. A pesquisa evidenciou que isso se torna possível quando os 

trabalhadores da educação passam por processos de sensibilização e de formação 

que lhes proporcione segurança suficiente para saber identificar e agir em casos de 

suspeita ou revelação de violência sexual. Também foram destacadas ações que 

precedem o diálogo sobre sexualidade, mas que ajudam a fortalecer o educando para 

que possa se autodefender, caracterizando-se como ações preventivas: o 

reconhecimento do educando como sujeito; a linguagem e a expressão do corpo com 

sensações positivas e negativas; a construção de saberes para o reconhecimento e a 

expressão dos sentimentos; o fortalecimento da autoestima; a diferenciação entre 

toques positivos e negativos; o empoderamento do educando para  reconhecer suas 

vontades e saber dizer sim e não. Além dessas ações, a pesquisa salientou que o 

currículo também deve atuar informando o educando sobre direitos sexuais e violência 
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sexual (praticada por conhecidos ou por estranhos), habilidades de autodefesa, 

rompimento de isolamento, aumento da rede de adultos confiáveis e conhecimento 

sobre legislação referente aos direitos da criança e do adolescente. Para que o 

currículo escolar proporcione tudo isso, é imprescindível que todos os trabalhadores 

da educação tenham contato com relatos de experiências, pesquisas e estratégias já 

desenvolvidas (o que é fundamental dada a pouca e historicamente recente tentativa 

de articulação do currículo escolar com o enfrentamento da VSI).  

A pesquisa afirmou a criança e o adolescente como sujeitos históricos que, de 

acordo com as características de cada idade, conseguem analisar, propor e executar 

soluções para problemas, necessitando do adulto para fornecer as linguagens, as 

provocações e as ferramentas adequadas para cada faixa etária. Destacou a ampla 

ação pedagógica necessária para que o currículo escolar proporcione uma educação 

sexual emancipatória (de acordo com cada faixa etária) e a mobilização de 

educandos, trabalhadores da educação e membros dos conselhos de escolas em 

ações preventivas e de enfrentamento.  

A pesquisa indicou o que a literatura tem afirmado como atuação adequada dos 

sujeitos da escola em casos de VSI, como abordar a vítima; como, quando e em quais 

condições entrevistá-la (ou não); e como abordar a família (ou não). Destacou a 

importância de insistir no aprimoramento da atuação em rede com articulação 

intersetorial, multiprofissional, interinstitucional e intersecretarial de modo a priorizar o 

cuidado e a proteção da vítima e alcançar a resolubilidade na interrupção do ciclo de 

violência, a superação dos traumas e sequelas da situação de violência, evitando a 

revitimização. Destacou a importância da atenção com o emocional dos profissionais 

que atuam na área para que possam suportar a lida extenuante relacionada ao 

assunto.  

A pesquisa sintetizou também algumas reflexões a respeito da segurança 

online, do cyberbullying e do sexting, devido à frequência com que têm emergido na 

escola, impactando o currículo escolar, as vítimas, os agressores, os espectadores. 

Possibilidades de ações preventivas também para o ambiente virtual foram, assim, 

ressaltadas.  

Para compartilhar e construir conhecimentos com a Rede Municipal de 

Educação de São Paulo, a fundamentação científica foi colocada em pauta e a serviço 

dos trabalhadores da educação em um processo inspirado na metodologia de 

pesquisa-ação crítico-colaborativa, visando o aprofundamento da compreensão do 
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fenômeno da VDCA e VSI, o engajamento dos sujeitos da pesquisa no enfrentamento 

da questão como uma das formas de se buscar a construção da justiça curricular no 

município. Possibilitou a análise do contexto a fim de que os participantes da pesquisa 

pudessem se exercitar como pesquisadores de suas práticas e como sujeitos da 

transformação das situações que oprimem trabalhadores e educandos.  

“Quando o viajante se sentou na areia da praia e disse ‘Não há mais o que ver’, 

sabia que não era assim” (SARAMAGO, 1997, p. 387). É possível ver, após a 

retomada do caminho percorrido, os resultados que foram alcançados nas duas 

etapas da pesquisa de campo.  

Destacam-se os seguintes dados quantitativos: na 1ª etapa, ocorreram 

encontros formativos, participação em jornadas pedagógicas, GTs e palestras com 

alcance em 11 das 13 regionais e, aproximadamente, 1.970 trabalhadores; na 

segunda etapa, aconteceram cursos em 2 DREs, com 3 turmas e alcance de 

aproximadamente 188 trabalhadores da educação, que atuam em 92 unidades 

educacionais, e que, juntas, alcançam aproximadamente 15.500 educandos.  

 Como resultados qualitativos, estavam previstos: proporcionar espaço de 

interação, sensibilização, escuta e aprendizado em relação ao enfrentamento da 

VDCA e da VSI, visando o aprofundamento da reflexão dessa demanda; esclarecer 

sobre procedimentos adequados para o encaminhamento dos casos suspeitos; e 

ampliação da articulação da escola com a rede de proteção. Na avaliação dos 

participantes do curso, evidenciou-se a satisfação em relação aos resultados 

alcançados, a motivação para planejar e executar ações de prevenção e 

enfrentamento, além do encorajamento para o encaminhamento adequado dos casos, 

registrado como aprendizagem mais significativa proporcionada pelo curso.     

 Além dos resultados apontados pelos participantes, é possível destacar 

também: 

a) o engajamento dos trabalhadores da educação que participaram da pesquisa 

na construção de caminhos para a transformação das práticas de modo a 

incorporar o enfrentamento da VDCA e da VSI no currículo escolar em busca 

de construir justiça curricular; 

b) a sistematização das demandas dos trabalhadores da educação para que seja 

viável o engajamento da escola no enfrentamento da VDCA e da VSI; 

c) o esclarecimento de: conceitos, contextos e tipos de VDCA e de VSI; 

consequências da VDCA e da VSI no desenvolvimento do educando; leis, 
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declarações, recomendações e planos de proteção à infância; o que é 

adequado (ou não) que a escola faça no que se refere à prevenção e ao 

enfrentamento; como suspeitar e identificar o problema; como lidar com a 

criança, com o adolescente e com a família em casos de suspeita ou revelação 

de VDCA e de VSI; como encaminhar adequadamente os casos junto à rede 

de proteção; formas de construir com os educandos estratégias de 

autoproteção; possibilidades de sensibilização de famílias e de comunidades 

sobre o tema; viabilidade de exercício da cidadania desde a infância, visando 

a participação de crianças e adolescentes na elaboração e no monitoramento 

de políticas públicas; 

d) desenvolvimento do olhar sensibilizado dos participantes da pesquisa em 

relação aos sinais dos alunos vítimas de VDCA e de VSI; 

e) a desnaturalização de qualquer tipo de violência cometida contra a criança e 

o adolescente; 

f) destaque e promoção da visibilidade da violência sexual cometida contra 

meninos e deficientes, além de meninas; 

g) sensibilização dos participantes quanto ao caráter público do cuidado com a 

infância e reforço ao compromisso da escola por manter a criança e o 

adolescente a salvo de toda forma de violência, como premissa indispensável 

na promoção do pleno desenvolvimento do educando; 

h) análise pelos participantes da pesquisa de atividades práticas de prevenção e 

de enfrentamento promovidas com educandos, familiares, comunidade, já 

publicadas, de modo a inspirar inicialmente o planejamento de ações dos 

participantes; 

i) promoção de compartilhamento das aprendizagens do curso nas UEs e 

empenho dos participantes na sensibilização dos educandos, dos 

trabalhadores e da comunidade; 

j) ênfase no entendimento da dimensão da convivência democrática como 

possibilidade para ações de forma coletiva, seja na prevenção ou no 

encaminhamento de casos de VDCA ou de VSI; 

k) afirmação do compromisso humanista radical da ação educativa como forma 

de construção de justiça curricular em contraponto a práticas curriculares 

hegemônicas, reféns de interesses privatistas e de lógicas empresariais de 

gestão da educação; 
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l) afirmação da centralidade das demandas dos educandos no currículo, 

incluindo-se a sexualidade e a VSI nas demandas apresentadas pelos 

educandos. Ficou perceptível a consonância de que o conhecimento escolar 

justo se constrói condizente com a realidade do educando, com as demandas 

do seu contexto; que seus saberes sejam fruto do que a humanidade já 

construiu e instrumentalizadores de ações para melhorar a realidade do 

educando e de seu entorno. 

m) início de correção e de readequação de procedimentos no âmbito das UEs, na 

lida e no encaminhamento de casos; 

n) relato de aumento da quantidade de denúncias das escolas de casos de VDCA 

e de VSI como consequência da sensibilização e da formação do olhar atento 

em relação ao fenômeno e em decorrência do início de ações em sala de aula 

voltadas à prevenção e à promoção da autodefesa após participação na 

pesquisa; 

o) desenvolvimento de TCAs com temas VDCA/VSI ou que os tangenciam (como 

suicídio e relacionamentos abusivos, por exemplo), demonstrando uma 

sensibilização dos educandos.     

Os resultados destacados não são um ponto de chegada. São apenas a 

referência “dos locais” por onde “a viagem” já passou.  

 Se, nessa viagem, é preciso voltar aos passos que foram dados, para os 

repetir, e/ou para traçar caminhos novos ao lado deles e, a partir disso, recomeçar a 

viagem, segue-se, então, com a sugestão de melhorias que emergem desta pesquisa. 

Ainda que seja um trabalho passível de constante atualização, já é possível destacar 

como sugestões, recomendações e aspectos que podem ser aprimorados na lista a 

seguir. Para que a escola vá além da instrução, cumpra a sua função social, esteja 

referenciada em uma qualidade democraticamente construída e atenda às demandas 

urgentes impostas pela VSI que adentram seus muros, sugere-se que as escolas, de 

maneira geral, enfatizem os seguintes aspectos como possibilidades de uma prática 

pedagógica comprometida com o enfrentamento da VSI:  

a) que o currículo escolar praticado parta das demandas e dos saberes dos 

educandos; e, ainda, que contemple o aspecto cognitivo do seu direito à 

aprendizagem; que abra espaço para as dimensões emocionais e físicas, 

visando o desenvolvimento integral do educando; que as competências e as 

habilidades sejam trabalhadas em função da superação de situações 
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opressoras (como a VSI) e não como imposição central do sistema econômico 

no currículo escolar; 

b) que o currículo escolar praticado promova que a criança e o adolescente 

conheçam seus direitos (universais, ECA, direitos sexuais) e tenham elementos 

para exercer a sua cidadania desde a infância; 

c) que os educandos sejam considerados, como sujeitos históricos, em plenas 

condições de participar da gestão, do planejamento e da execução de ações 

de prevenção; que haja abertura para que eles construam campanhas de 

prevenção e planos de enfrentamento da VSI e possam disseminar para a 

comunidade; 

d) que os educandos participem de espaços de elaboração e monitoramento de 

políticas públicas voltadas à educação e ao enfrentamento da VSI; 

e) que se construam fluxos internos para comunicação, encaminhamento e 

acompanhamento dos casos suspeitos de VSI; 

f) que a criação de vínculos de confiança e uma ambiência de segurança e afeto 

estejam sempre no horizonte da escola para que a criança e o adolescente 

sintam-se encorajados a romper o silêncio e possam pedir ajuda para 

denunciar; 

g) que a formação sobre a temática da VSI alcance a escola como um todo para 

que os trabalhadores saibam identificar, encaminhar e lidar com casos de VSI; 

h) que a escola se articule com a rede de proteção social do território e colabore 

para a promoção de diálogos sobre os casos, compartilhando uma visão 

integral do educando e para que haja continuidade na escola, dos 

posicionamentos assumidos pela rede para o melhor atendimento do caso; 

articulação também como potência para a criação coletiva de ações 

preventivas; 

i) que o cuidado seja uma premissa indissociável da prática pedagógica, tanto o 

cuidado com o educando vítima quanto o cuidado com o educando agressor e 

o cuidado com quem cuida dos educandos envolvidos com VSI, contemplando, 

nesse cuidado, a saúde física, mental e emocional de todos os envolvidos. 

Cabe como forma de cuidado rechaçar qualquer atitude de culpabilização da 

vítima pela violência sofrida;  

j) que as famílias sejam sensibilizadas sobre a importância do debate sobre a 

temática da sexualidade em todas as oportunidades possíveis e que a escola 
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se mantenha na busca permanente de aproximação e diálogo com familiares e 

comunidade do entorno.  

O currículo escolar vigente na RMESP, na ocasião da pesquisa, abre 

possibilidades para que, na sala de aula, sejam promovidas ações pedagógicas de 

prevenção e autodefesa em todos os seus ciclos, conforme sugestões que seguem: 

a) com todas as faixas etárias: relacionar os direitos de aprendizagem, 

habilidades e competências de forma interdisciplinar, com prevenção e 

enfrentamento da VDCA e da VSI, ressignificando o currículo “oficial”, 

prescrito; incorporar momentos de escuta e diálogo sobre a realidade, sobre 

as demandas dos educandos no cotidiano; promover a expressão dos 

sentimentos em diversas atividades, disciplinas e projetos; promover 

atividades que envolvam dramatização, canções e textos que possam ser 

expostos na escola e alcançar mais educandos, as famílias e a comunidade; 

desenvolvimento da autoestima do educando; promover experiências que 

desenvolvam nas crianças e nos adolescentes a segurança dos afetos, de 

modo a intensificar os vínculos entre educadores e educandos; promover 

reflexões e orientações sobre o uso de tecnologias e segurança online; 

promover reflexões sobre os direitos da criança e do adolescente; 

b) Educação Infantil (CEI e EMEI) e ciclo de alfabetização (1º, 2º, 3º anos): 

encenações e rodas de conversa sobre vídeos e histórias infantis que 

abordem situações potencialmente perigosas com conselhos para as 

crianças sobre como evitá-las e o que fazer quando se sentirem em perigo. 

Produção coletiva de textos, de cartazes, de dramatizações, de artes 

plásticas das crianças com conselhos sobre como se autoproteger. Nessa 

faixa etária, já é possível conhecer, disseminar e construir formas de pedir 

ajuda; conhecer e nomear corretamente as partes do corpo; reflexão inicial 

sobre o que é público e o que é privado;  

c) Ciclo interdisciplinar (4º, 5º e 6º anos): Prevenção da violência sexual 

abordada em todas as disciplinas, promovendo interface com os direitos de 

aprendizagem já estabelecidos (SÃO PAULO, 2017). Viabilizar campanhas 

das próprias crianças na rádio da escola, jornais informativos da escola, 

ações de grêmios estudantis voltadas à prevenção e a informes sobre 

possibilidades de autodefesa. Nessa faixa etária, já é possível conhecer e 

disseminar informações sobre os seus direitos;  
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d) Ciclo autoral (7º, 8º e 9º anos): promover pesquisas, ações de prevenção 

na comunidade, panfletagem, elaboração de informativos (cartazes, 

outdoors, memes, gifs, vídeos, posts, history) para divulgação de atitudes 

de prevenção, de caminhos para denúncia, sobre direitos sexuais, etc.). 

Intensificação de ações voltadas à mobilização e à participação em ações 

promovidas por Conselhos de Direitos da Infância e da Adolescência, bem 

como atuação no monitoramento do Plano Municipal de Enfrentamento da 

Violência Sexual Contra a Criança e o Adolescente, em conferências 

municipais e nacionais de direitos da criança e do adolescente e 

campanhas/ações específicas do dia 18 de maio e 19 de novembro. Nessa 

faixa etária, já é possível conhecer formas de autoproteção, saber identificar 

o problema e ajudar vítimas a pedirem ajuda e denunciarem. 

 Além de sugestões relacionadas à escola de modo geral e à sala de aula, é 

possível sugerir, a partir da pesquisa, ações a serem realizadas pela Secretaria 

Municipal de Educação: 

a) Criação de avaliação institucional participativa (que conte com momentos de 

escuta e proposituras de educandos, famílias, professores, gestores e demais 

funcionários da escola), que evidencie opiniões referentes a ações 

relacionadas à função social da escola, que contemple o impacto social do 

trabalho desenvolvido pela escola na vida dos educandos e do entorno; 

b) atualização da portaria da SME/SP Nº 5.552/2015 de modo que as orientações 

das ações das escolas contemplem também a legislação recente (Lei Nº 

13.431/2017) sobre o sistema de garantia de direitos da criança e do 

adolescente vítima ou testemunha de violência; 

c) esclarecimento sobre os fluxos de encaminhamento e atuação de cada 

instituição da rede de proteção, enfatizando o papel da escola na rede (as 

ações feitas pela escola zelando pelo pleno desenvolvimento, promovendo o 

desenvolvimento integral do educando, promovendo ações de educação 

sexual emancipatória, de prevenção e de autodefesa do educando); 

d) estabelecimento de processos de informatização que permitam a geração de 

dados e facilitem o acompanhamento dos casos denunciados (ou suspeitos), 

garantindo o sigilo necessário em caso de transferência de matrícula na rede 

municipal, que alerte a gestão da nova escola; 

e) intensificação de mecanismos de acompanhamento dos casos denunciados 
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junto à rede de proteção por parte das UEs, dos NAAPAs das DREs e da SME, 

de modo que a escola tenha subsídios para a sua atuação junto à criança (a 

rede toda “falando a mesma língua” com a criança). Também para que a escola 

dê subsídios para a rede sobre a sua atuação com o educando, as adequações 

necessárias em todo que-fazer da educação, visando uma atenção maior para 

contribuir com a promoção do pleno desenvolvimento, seja o educando vítima 

ou ofensor;   

f) orientação de procedimentos comuns internos da escola no caso de revelação 

de violência, para que o diálogo limite o relato do educando ao estritamente 

necessário para que a escola possa encaminhar o caso com a rede de proteção 

social; 

g) descentralização dos procedimentos para que o conselho de escola ou um 

conjunto de profissionais da escola possa agir para encaminhar o caso quando 

o gestor não tiver condições emocionais para lidar com a situação; 

h) enfatizar a não obrigatoriedade de comunicação com a família como primeiro 

procedimento antes da comunicação ao conselho tutelar para evitar o agravo 

da situação ou a dificuldade de encaminhamentos devido à transferência de 

escola; 

i) organização de orientações comuns sobre as possibilidades da escola para 

acolher a vítima e promover o seu desenvolvimento integral; 

j) promoção de formações interdisciplinares sobre VDCA e VSI no formato de 

curso inicial (não há formação sobre o tema nos cursos de pedagogia e nas 

licenciaturas) e formação continuada que alcance a totalidade de trabalhadores 

da educação; 

k) estabelecimento de mecanismos de informação permanente, que alcancem os 

trabalhadores da educação sensibilizando-os e atualizando-os em relação à 

atuação frente à VDCA e à VSI; 

l) formação permanente relacionada aos direitos da criança e do adolescente; 

m) formação específica sobre segurança online, cyberbullying, sexting; 

pornografia infantil e exploração sexual infantil; 

n) promoção de seminários ou outros espaços de trocas de experiências de modo 

a inspirar e valorizar práticas de prevenção e enfrentamento da VDCA e da VSI 

no currículo escolar; 

o) elaboração de material informativo acessível a todos os trabalhadores da 
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educação que esclareçam conceitos, contextos e o que fazer em relação à 

VDCA e à VSI; 

p) seleção e indicação de materiais didáticos que abordem o tema e possam ser 

utilizados pelas escolas com diferentes faixas etárias de educandos, com as 

famílias e na formação continuada dos trabalhadores; 

q) criação de GTs sobre os temas da VDCA e da VSI pelos NAAPAs das DREs 

que atuem com a premissa de sensibilização do olhar do educador para a 

“indisciplina” do aluno, que fomentem a lida com o problema sem o julgamento 

da vítima e com o cuidado que exige o tratamento com o ofensor;  

r) ampliação das equipes dos NAAPAs das DREs bem como dos recursos 

destinados às ações dos núcleos que permitam o fortalecimento das relações 

entre os gestores das escolas e as equipes dos NAAPAs das DREs e a 

promoção de ações preventivas; 

s) criação de canais de diálogo, auxílio e encaminhamento de casos de 

trabalhadores da educação que tenham sido vítimas ou que conviveram 

proximamente com situações de violência sexual que dificultam a sua atuação 

diante de um educando vítima ou ofensor sexual, garantindo o sigilo necessário 

ao caso e aos encaminhamentos.   

É possível sugerir, também, a intensificação da militância da sociedade civil no que 

se refere à: 

a) intensificação da atuação na defesa da promoção de uma educação sexual 

emancipatória nas escolas (nos planos de educação e para fazer valer os 

planos nacional e municipal de enfrentamento à violência, abuso e exploração 

sexual contra crianças e adolescentes); 

b) atuação para influenciar a formulação de políticas e a alocação de recursos 

públicos vislumbrando a prevenção da VDCA e VSI (advocacy); 

c) impedir alterações na legislação que visem flexibilizar a idade ou permitir 

relações sexuais de adultos com crianças; 

d) participar ativamente da mobilização para eleições de conselheiros tutelares 

que atuem na proteção e na defesa dos direitos da criança e do adolescente 

também no que tange aos seus direitos sexuais.   

Como sugestão para as políticas públicas de maneira geral, sugere-se: 

a) criação de amplas campanhas publicitárias/midiáticas de prevenção de 

violência sexual e de promoção de uma infância digna em caráter permanente 
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e não apenas nas proximidades de datas marcantes para o enfrentamento 

como o dia 18 de maio ou 19 de novembro; 

b) criação de políticas de atenção e cuidado com ofensores sexuais, garantindo 

seu tratamento de forma a prevenir abusos e diminuir a reincidência; 

c) criação e divulgação de canais de ajuda para ofensores (públicos e 

permanentes); 

d) criação de políticas públicas permanentes de formação sobre violência sexual 

e sensibilização de trabalhadores que lidam com a infância para que notifiquem 

e acompanhem os casos em conjunto com demais instituições da rede de 

proteção; 

e) ampliação de serviços e de recursos destinados ao tratamento e ao 

acompanhamento das vítimas, incluindo-se casos extremos como o Programa 

de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM), que 

sofreram recentes cortes nos recursos.  

 Se “o fim duma viagem é apenas o começo doutra”, justifica-se, a partir dessa 

viagem, o planejamento de outras porque, na relação do currículo escolar com o 

enfrentamento da violência sexual intrafamiliar, é preciso ver muitos meandros que 

ainda não foram vistos, ver novamente o que já se viu, ver em outros tempos o que 

se viu agora, ver em outros climas as sementes que podem germinar, as novas 

sombras e até as pedras que mudaram de lugar. O ineditismo da formação, do 

planejamento e da implementação de práticas exige o acompanhamento de seus 

desdobramentos no currículo da RMESP. Justifica-se a necessidade de continuidade 

de processos formativos, de espaços de trocas de experiências sobre a temática 

(seminários, oficinas, repositórios) e de sua avaliação permanente, sabendo que a 

velocidade das mudanças culturais na infância e na juventude demandam pesquisa e 

atualização permanente para ajudar a identificar novos sinais e prevenir os diferentes 

tipos de violência.  

 O processo vivido nesta pesquisa fortaleceu o encorajamento e a persistência 

para incorporar no currículo uma abordagem de educação sexual emancipatória, 

driblando o tabu e a invisibilidade que ainda envolvem o tema. Apresentou razões 

para que se priorize a efetivação dessas ações em detrimento de práticas 

mercadológicas, robotizantes da gestão e da docência. Confirmou a urgência de 

continuidade de ações iniciadas na pesquisa por meio de palestras, de cursos, de 

novas pesquisas. Isso porque, por melhores resultados que tenham sido 
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apresentados aqui, seria um desperdício de recursos públicos deixar essa pesquisa 

passar como vento: que muda as coisas de lugar, mas é passageiro. Justificou-se a 

necessidade de atividades permanentes de formação e de acompanhamento dos 

desdobramentos nas práticas curriculares cotidianas.   

Esta viajante, que sempre recomeça viagens, termina esta tese como dito no 

poema de Mauro Iasi: com os dedos cheios de verrugas por insistir em apontar 

estrelas. Com laços fortalecidos em princípios e ações com tantas e tantos outros 

companheiros de luta que, mesmo em noites nubladas, apontam estrelas; apontam 

porque sabem que, mesmo nas trevas, escondem-se estrelas; estrelas que não 

nascem prontas, que são explosão, brilho e ardência, imprecisas, herdeiras do caos, 

furacão na alma. Como parte do ofício de construtores de estrelas, o fim desta viagem-

pesquisa aqui descrita aponta para a continuidade do caminhar conjunto, de seguir 

gastando as verrugas na lixa da prática, queimando-as com o ácido da crítica e 

aprendendo com as marcas que as estrelas se fazem ao fazê-las, por isso são 

estrelas. Seguimos, então, apontando e construindo estrelas na certeza de que é 

possível fazermos acontecer diariamente, a cada feixe de luz, uma escola pública de 

qualidade; aquecendo a promoção de uma infância digna, livre de violência; cultivando 

a justiça curricular em cada partícula; irradiando a humanização dos sujeitos e criando 

juntos galáxias de bem comum na Terra.  
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Sobre o Ofício de Construir Estrelas e os Riscos das Verrugas 
                 Mauro Iasi 
 

 
Eis minhas mãos: 
não tenho porque 
escondê-las, 
ainda que, por teimosia, 
tragam verrugas nos 
dedos 
por apontar estrelas. 
Este é o nosso ofício: 
cavalgar verdades 
cadentes, 
eternos/caducos 
presentes 
que comem a si 
mesmos 
mastigando seus 
próprios dentes. 

Assim são estrelas: 
tempo que tece a 
própria teia 
que o atrela, cavalo que 
cavalga 
a própria sela. 

Distanciamento 
Objeto 
Estranhamento 
Espera 
como pintor 
ensandecido 
que reprova a própria 
tela. 

Este é o nosso ofício, 
este é o nosso vício. 
Cego enlouquecido, 
visão por trevas tomada 
insiste em apontar 
estrelas 
mesmo em noites 
nubladas. 
Ainda que seja por 
nada 
insisto em apontá-las 
mesmo sem vê-las 
com a certeza que 
mesmo nas trevas 
escondem-se estrelas. 

Enganam-se os que 
crêem 
que as estrelas 
nascem prontas. 
São antes explosão 
brilho e ardência 
imprecisas e 
virulentas 
herdeiras do caos 
furacão na alma 
calma na aparência. 

Enganadoras 
aparências… 
 

Extintas, brilham 
ainda: 
Mortas no universo 
resistem na ilusão 
da retina. 
Velhas supernovas 
pontuam o antes 
nada 
na mentira da visão 
repentina. 

Sim 
são infiéis e 
passageiras. 
Mas poupem-me os 
conselhos, 
não excluo os 
amores 
por medo de perdê-
los. 
Os que amam as 
estrelas puras 
tão precisamente 
desenhadas 
fazem para si 
mesmos 
estrelas finamente 
acabadas. 

Tão perfeitas e 
irreais 
que não brilham por 
si mesmas 
nem se sustentam 
fora das bandeiras 
e do branco 
firmamento dos 
papéis. 
Assim se constroem 
estrelas puras 
sem os riscos de 
verrugas. 

Cavalgarei estrelas 
ainda que 
passageiras 
pois não almejo tê-
las 
em frio metal 
ou descartável 
plástico. 

Simplesmente delas 
anseio 
roubar a luz e o 
calor 
sentir o vento fértil 
de seu rastro 
tocar, indecente, 
meu sextante no seu 
astro 
na certeza do 
movimento 
ainda que lento, que 
corta a noite 
desde a aurora dos 
tempos. 

Eis aqui minhas mãos: 
não tenho receio de mostrá-las, 
antes com verrugas que 
em bolsos guardadas. 

Eis minhas verrugas, 
orgulho-me em tê-las, 
é parte do meu ofício 
de construtor de estrelas. 

Gastarei as verrugas 
na lixa da prática, 
queimarei as verrugas 
com o ácido da crítica 
e aprenderei com as marcas 
que as estrelas se fazem ao fazê-las 
por isso são estrelas. 
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Paulo: Cortez, 2011.  

______. Vulnerabilidades e proteção social básica na agenda do CRAS. In: SÃO 
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Coordenadoria do Observatório de Políticas Sociais (COPS). Vazios 
Socioassistenciais, 2014/2015. São Paulo, 2015a. Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/observatorio_s
ocial/pesquisas/index.php?p=18626>. Acesso em: 13 jul. 2016.   

______. Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS). 
Plano Municipal de enfrentamento à violência, abuso e exploração sexual 
contra crianças e adolescentes. São Paulo: SMADS, CMESCA, setembro de 
2008. Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/Plano
Municipal.pdf>. Acesso em: 13 jul. 2016. 

______. Secretaria Municipal de Educação. Agir com a escola: revisitar, 
ressignificar, avaliar, replanejar. São Paulo: SME/DOT, 2016a. 

______. Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Núcleo de 
Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem. Caderno de debates do NAAPA: 
questões do cotidiano escolar. São Paulo, 2016b.   

______. Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Currículo 
da Cidade: Ensino Fundamental: Arte. São Paulo, 2017.  

______. Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica. 
Currículo integrador da infância paulistana. São Paulo, 2015b.  

______. Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica. 
Indicadores de qualidade da educação infantil paulistana. São Paulo: SME/DOT, 
2016c.  

______. Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Divisão de 
Ensino Fundamental e Médio Direitos de aprendizagem nos ciclos 
interdisciplinar e autoral. São Paulo: SME/COPED, 2016d. (Coleção Componentes 
Curriculares em Diálogos Interdisciplinares a Caminho da Autoria). Disponível em: 
<http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/32161.pdf>. Acesso em: 7 nov. 
2017. 

______. Secretaria Municipal de Educação. Mais Educação São Paulo: Programa 
de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da Rede 
Municipal de Ensino de São Paulo. São Paulo, 2013.  

______. Secretaria Municipal de Educação. Portaria Nº 5.552, de 4 de setembro 
de 2012. Estabelece procedimentos para as unidades educacionais nas 
comunicações dos casos de violência, abuso e maus tratos aos alunos. . 

http://cmspbdoc.inf.br/iah/fulltext/decretos/D55309.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/criancas_e_adolescentes/cmdca/legislacao/index.php?p=6040
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/criancas_e_adolescentes/cmdca/legislacao/index.php?p=6040


293 
 
2012Disponível em: <http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_ 
juridicos/cadlem/integra.asp?alt=05102012P%20055522012SME%20%20%20%20
%20%20%20%20%20&secr=29&depto=0&descr_tipo=PORTARIA>. Acesso em: 15 
maio 2016.   

______. Secretaria Municipal de Educação. Portaria No 6.566, de 24 de novembro 
de 2014. Dispõe sobre a implantação e implementação do Núcleo de Apoio e 
Acompanhamento para a Aprendizagem – NAAPA, nas Diretorias Regionais de 
Educação da Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências. 2014b. 
Disponível em: 
<http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/inte
gra.asp?alt=25112014P%20065662014SME>. Acesso em: 13 jan. 2018. 

_____. Diário Oficial do Município. D.O.M.; São Paulo, 34 (021), quarta-feira, 1º 
fev.1989 – Suplemento. Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria Municipal 
de Educação.  Documento “Construindo a Educação Pública Popular”.  

SARAMAGO, J. Viagem a Portugal. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 

SAUL, A. M. Currículo. In: STRECK, D.; REDIN, E.; ZITKOSKY, J. (Orgs.). 
Dicionário Paulo Freire. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. p. 109-110.  

______. Para mudar a prática da formação continuada de educadores: uma 
pesquisa inspirada no referencial teórico-metodológico de Paulo Freire. 2015. 207 f. 
Tese (Doutorado em Educação: Currículo) – Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, 2015.  
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APÊNDICE A – Total aproximado de participantes e envolvidos da primeira 
etapa da pesquisa de campo 

 
Quadro 1 - Total aproximado de participantes e envolvidos da primeira etapa da pesquisa de campo 

Data DRE O que foi realizado 
Número 

aproximado 
de pessoas 

19/08/16 São Mateus Encontro formativo com equipe do 
NAAPA e convidados da rede de 
proteção socioassistencial 

50 

22/08/16 Itaquera Encontro formativo com equipe do 
NAAPA 

7 

23/08/16 
(manhã) 

Santo Amaro Encontro formativo com equipe do 
NAAPA e CEFAI 

9 

23/08/16 
(tarde) 

Ipiranga Encontro formativo com equipe do 
NAAPA 

6 

26/08/16 Penha Encontro formativo com equipe do 
NAAPA e CEFAI 

20 

30/08/16 Santo Amaro Grupo de Trabalho 40 

02/09/16 
(manhã) 

São Miguel Jornada Pedagógica – CEU Três 
Pontes – auditório 

200 

02/09/16 
(tarde) 

São Miguel Jornada Pedagógica – CEU Três 
Pontes – sala 3 

20 

09/09/16 Pirituba Encontro formativo com equipe do 
NAAPA e CEFAI 

14 

16/09/16 
(manhã) 

São Miguel Jornada Pedagógica – CEU Curuçá 
– auditório 

450 

16/09/16 
(tarde) 

São Miguel Jornada Pedagógica – CEU Curuçá 
– sala 7 

20 

20/09/16 
(manhã) 

São Miguel Jornada Pedagógica – CEU Veredas 
– auditório 

450 

20/09/16 
(tarde) 

São Miguel EMEF Ezequiel Ramos Junior – sala 
de vídeo 

50 

21/09/16 Campo Limpo Encontro formativo com equipe do 
NAAPA 

9 

26/09/16 
(manhã) 

Itaquera  Grupo de Trabalho Saúde Mental: 
Educação Infantil – Centro de 
Formação 

15 

26/09/16 
(tarde) 

Itaquera  Grupo de Trabalho Saúde Mental: 
Ensino Fundamental e EJA – Centro 
de Formação 

20 

27/09/16 Freguesia/Brasilândia Encontro formativo com equipe do 
NAAPA e convidados da rede de 
proteção socioassistencial 

35 

28/09/16 São Mateus Jornada Pedagógica – Escola 60 

30/09/16 Santo Amaro Jornada Pedagógica – auditório 
Colégio Ressurreição 

385 

31/10/16 Jaçanã Encontro formativo com equipe do 
NAAPA, CEFAI e convidados da 
DRE 

17 

18/11/16 Campo Limpo Grupo de Trabalho 8 

10/04/17 Butantã Encontro formativo com equipe do 
NAAPA 

6 

01/06/17 Penha Jornada Pedagógica – Centro de 
Formação Dutra 

80 

Total 23 encontros  1971 
participantes 
e envolvidos 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: As contribuições 

do currículo escolar no enfrentamento à violência doméstica contra a criança e o adolescente 

e violência sexual intrafamiliar a partir de um processo de pesquisa-ação crítico-colaborativa 

no município de São Paulo – SP 

A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS: O motivo que nos 

leva a estudar o problema é o alto índice de casos de violência doméstica notificados no 

município (além da expectativa de casos não notificados), analisando as implicações 

curriculares que envolvem esta problemática e os educandos da rede municipal de educação 

de São Paulo. O objetivo desse projeto é analisar que tipo de enfrentamento tem sido possível 

na busca para reverter este quadro para que a escola possa cumprir a sua função social. Os 

procedimentos de coleta de dados serão da seguinte forma: dados quantitativos sobre 

violência doméstica contra a criança e o adolescente serão fornecidos pela coordenadoria do 

Observatório de políticas sociais (COPS - SMADS), CMESCA (Comissão Municipal de 

Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes), 

SIVVA (SUS) e Secretaria de Educação do Município. Essa pesquisa quantitativa formará 

uma base que será complementada com a pesquisa qualitativa, que analisará o objeto (a 

relação do currículo com o enfrentamento à VDCA e VSI) possuído de significados e relações 

que os sujeitos concretos criam em suas ações (CHIZZOTTI, 2000). Nesse sentido, mostra-

se oportuna a opção pela pesquisa-ação crítico-colaborativa, que segundo PIMENTA (2005), 

tem o objetivo de criar na escola uma cultura de análise das práticas que são realizadas para 

transformar suas ações e as práticas institucionais. Na pesquisa-ação crítico-colaborativa, a 

pesquisadora estará envolvida na mediação de círculos de cultura, colocando ferramentas 

científicas de que dispõe (possibilidades de ação da escola no enfrentamento à VDCA 

sistematizadas na dissertação de mestrado) a serviço da reflexão sobre o currículo vivenciado 

na escola e as contribuições que este pode dar na construção de uma práxis que vise 

transformar as estruturas opressoras da infância e contribuir no enfrentamento à VDCA e VSI. 

DESCONFORTOS E RISCOS E BENEFÍCIOS: Existe um desconforto e risco mínimo para 

você que se submeter à coleta de dados e materiais para esta pesquisa, sendo que se justifica 

pelo benefício que seus resultados podem trazer para alertar o poder público e propor ações 

na escola que visem o enfrentamento da questão.  

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE SIGILO: 

Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre 

para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a 

qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar 

qualquer penalidade ou perda de benefícios. 
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A pesquisadora irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os resultados 

da pesquisa serão enviados para a sua Unidade Educacional e para a Secretaria da Educação 

e permanecerão confidenciais. Seu nome ou o material que indique a sua participação não 

será liberado sem a sua permissão. Você não será identificado(a) em nenhuma publicação 

que possa resultar deste estudo. Uma cópia deste consentimento informado será arquivada 

no Programa de Pós Graduação em Educação – Currículo, da PUC/SP e outra será fornecida 

a você.  

CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS 

DANOS: A participação no estudo não acarretará custos para você e não estará disponível 

nenhuma compensação financeira adicional.  

DECLARAÇÃO DA PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL PELA PARTICIPANTE:  

Eu, _______________________________________ fui informada (o) dos objetivos da 

pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em 

qualquer momento poderei solicitar novas informações e motivar minha decisão se assim o 

desejar. A professora orientadora Dra. Branca Jurema Ponce certificou-me de que todos os 

dados desta pesquisa serão confidenciais.  

Também sei que caso existam gastos adicionais, estes serão absorvidos pelo orçamento da 

pesquisa. Em caso de dúvidas poderei chamar a estudante Juliana Fonseca de Oliveira Neri, 

a professora orientadora Dra. Branca Jurema Ponce no telefone (11) 3670 8514 ou o Comitê 

de Ética em Pesquisa da PUC/SP, sito à Rua Ministro Godói, 969 – Sala 63-C (Andar Térreo 

do E.R.B.M.) - Perdizes - São Paulo/SP - CEP 05015-001 Fone (Fax): (11) 3670-8466 – e-

mail: cometica@pucsp.br. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Uma cópia deste termo de consentimento 

livre e esclarecido foi disponibilizada e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as 

minhas dúvidas. 

 

   

Nome Assinatura do Participante Data 

 

   

Nome Assinatura da 

Pesquisadora 

Data 

 

   

Nome Assinatura da Testemunha Data 

  

mailto:cometica@pucsp.br
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APÊNDICE C - Questionário para a 1ª etapa da pesquisa de campo 
 
Nome: _____________________________________________________________ 
Atuação:______________________ Data: ___/___/___ DRE:_________________  
 

  Sim Não 
1 Tem conhecimento sobre o que caracteriza violência doméstica contra 

a criança e o adolescente (VDCA)? 
  

2 Tem conhecimento sobre o que caracteriza violência sexual intrafamiliar 
(VSI)? 

  

3 Conhece órgãos de proteção e defesa da Criança e do adolescente?   
4 Participa de reuniões com a rede de proteção à criança e ao 

adolescente do território?   
  

5 Participa de fórum de defesa dos direitos da criança e do adolescente?   
6 Participa de algum fórum de combate à violência sexual?     
7 Já estudou o tema da violência doméstica?   
8 Já identificou casos de violência doméstica na escola?   
9 Conhece os procedimentos a tomar em casos de violência doméstica?   

10 Já estudou o tema da Violência sexual intrafamiliar?   
11 Já identificou casos de violência sexual intrafamiliar na escola?   
12 Conhece os procedimentos a tomar em casos de violência sexual 

intrafamiliar? 
  

 

13. Quais demandas as escolas têm apresentado em relação à VDCA e à VSI?  
 
 
 
 
 

14. Como o currículo tem contribuído ou quais os entraves têm impedido de 
contribuir no enfrentamento à questão? 
 
 
 
  
 

15. O que a rede já tem feito para contribuir com a prevenção e o enfrentamento 
à questão? Quais orientações e procedimentos são indicados para o 
encaminhamento de casos? 
 
 
 
 
 

Utilize o verso para detalhar respostas que sentir necessidade (favor indicar o 
número da pergunta) 
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APÊNDICE D – Avaliação Encontro 1: Curso Currículo e o enfrentamento da 
VDCA/VSI 

 
Data: ___ / ___ / ___ DRE: __________________________________________ 
 

Avaliação  Plenamente 
satisfatória/o 

Satisfatória/o Parcialmente 
satisfatória/o 

Insatisfatória/o 

Esclarecimentos sobre a 
pesquisa-ação crítico-
colaborativa em 
desenvolvimento 

    

Pertinência dos objetivos 
propostos pela formação 

    

Cumprimento dos objetivos 
da formação 

    

Metodologia utilizada para 
desenvolver cada uma das 
atividades 

    

Conteúdos abordados     

Relação da formadora com 
o grupo 

    

Relação entre o grupo     

Aprofundamento teórico     

Construção de 
possibilidades para melhoria 
das práticas curriculares 

    

 
 
Saio desta formação... 

Muito 
motivado/a 

Motivado/a Pouco 
motivado/a 

Desmotivado/a 

    

Aprendizagens significativas do encontro: 
 
 
 
 
 

Quais necessidades permanecem para o trabalho na escola?  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



301 
 

 
APÊNDICE E – Instrumental utilizado no Encontro n° 1 - Curso Currículo e o 

enfrentamento da VDCA e da VSI  
 

TAREFA PARA O PRÓXIMO ENCONTRO 

1) LEITURA DO ARTIGO:  PONCE, Branca Jurema; NERI, Juliana F. O currículo escolar em busca da 
justiça social: a violência doméstica contra a criança e o adolescente. Revista e-Curriculum, São 
Paulo, v. 13, n. 2, p. 331-349, 2015. Disponível em: 
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/article/viewFile/23663/16974 

 
Trazer por escrito:  
A partir da leitura do artigo e pensando nas intervenções que serão feitas, escrever sobre as demandas e as 
potencialidades para que o currículo contribua para o enfrentamento da VDCA e VSI. 

 

DEMANDAS (VDCA E VSI) POTENCIALIDADES PARA QUE O CURRÍCULO 
CONTRIBUA PARA O ENFRENTAENTO DA 

VDCA E VSI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/article/viewFile/23663/16974
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APÊNDICE F – Instrumental utilizado no Encontro no 3 - Curso Currículo e o 
enfrentamento à VDCA e à VSI 

 
NOME: __________________________________________________________________________ 
  

 
Questões: 
 

1) Temos percebido comprometimento do desenvolvimento e da aprendizagem de 
educandos que não têm seus direitos garantidos?  

 
 
 
 
 
 

 
 

2) Das demandas que elencamos na tarefa do 1o encontro, quais são as mais urgentes? 
Por quê? Com base nas demandas e nas potencialidades elencadas, quais ações 
podem ser planejadas para sensibilizar a escola (docentes, funcionários, educandos, 
familiares/ APM/ creche, comunidade) e a rede de proteção dos direitos da criança para 
atuar na prevenção da VDCA e VSI?  

 
 
 
 
 
 
 

 

3) Pesquisa na escola: nossos professores, funcionários, educandos e comunidade 
conhecem os direitos da criança e do adolescente? 

 
 
 
 
 
 
 

 

4) Há fluxos definidos coletivamente na escola para o encaminhamento de suspeitas de 
VDCA e VSI? 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tarefa para entregar no próximo encontro 
Responder às questões abaixo e 

• Entrega do Plano de Ações (Planejamento ou, se já estiver em desenvolvimento, 
além do planejamento, escrever brevemente sobre os resultados obtidos) 
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5) Como está a articulação da escola com a rede de proteção social do território? Quais 
instituições estão envolvidas na rede de proteção? Quais as atribuições delas? Qual 
atuação elas têm realizado?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6) montagem do quadro para ser compartilhado na escola:  
 

Instituição (endereço, 
telefone, site, WhatsApp, etc.) 

Atribuições Atuação     
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ANEXO A – Portaria No 5.552/12 
 
 
PORTARIA 5552/12 – SME – São Paulo - SP 
DE 04 DE SETEMBRO DE 2012 
Estabelece procedimentos para as unidades educacionais nas comunicações dos casos 
de violência, abuso e maus tratos aos alunos, na forma que especifica. 
 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e 
CONSIDERANDO: 
 
- o estabelecido no art. 227 da Constituição Federal; 
- o contido na Lei 8.069/90 alterada pela Lei 12.010/09 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente, em especial nos seus artigos 5º, 13, 53 a 59, 86, 88, 98, 101, 105, 131, 136 
e 245; 
- o disposto no inciso XI do art. 89 da Lei 11.229/92 - Estatuto do Magistério Público 
Municipal; 
- a obrigação legal do educador em comunicar aos órgãos competentes os casos de 
estudantes vítimas de violência, abusos, maus-tratos e negligência; 
- o papel da escola no efetivo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente; 
 
RESOLVE: 
Art. 1º - As Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino deverão comunicar aos 
Conselhos Tutelares/autoridade competente os casos de violência, abusos e maus-tratos 
contra crianças ou adolescentes, observados os procedimentos estabelecidos na 
presente Portaria. 
§ 1º - O Conselho Tutelar, nos termos da legislação em vigor, constitui-se em órgão 
permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. 
§ 2º - Para efeitos legais, considera-se “criança” as pessoas até 12(doze) anos de idade 
incompletos, e “adolescentes” aquelas entre doze e dezoito anos de idade. 
Art. 2º - O professor ou outro educador da unidade educacional que suspeitar ou confirmar 
maus-tratos contra criança ou adolescente deverá comunicar, de imediato, o caso de que 
tenha conhecimento, ao Conselho Tutelar/ autoridade competente sob pena de infração 
administrativa sujeita à multa nos termos do artigo 245 da Lei 8.069/90. 
Art. 3º - A comunicação ao Conselho Tutelar deverá ser realizada por meio do “Termo de 
Notificação”, ora instituído, conforme constante do Anexo Único, parte integrante desta 
Portaria. 
§ 1º - O Termo de Notificação terá como objetivo assegurar a efetiva promoção dos 
direitos dos estudantes pelas Unidades Educacionais da RME, mediante documento 
padrão contendo relato escrito ao Conselho pelas Unidades Educacionais da RME, 
mediante documento padrão contendo relato escrito ao Conselho Tutelar, das situações 
de risco ou violência a que estejam submetidos os alunos. 
§ 2º - O documento, de natureza sigilosa, deverá ser redigido pelo profissional da equipe 
educacional que teve conhecimento do caso em conjunto com a equipe gestora, nas 
seguintes hipóteses: 
a) sempre que houver fundada suspeita, evidência, indícios ou relato, de prática de 
violência, abuso ou maus tratos contra os educandos. 
b) quando constatada negligência, abandono do educando, esgotadas as ações de 
competência da Unidade Educacional para garantir, especialmente, o direito à educação. 
Art. 4º - O Termo de Notificação deverá ser instruído na seguinte conformidade: 
I - redigido conjuntamente pela equipe gestora e demais profissionais da Unidade 
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Educacional envolvidos com o fato a ser notificado; 
II - relato objetivo dos fatos; 
III - protocolado junto ao Conselho Tutelar/ autoridade competente por intermédio de ofício 
da Unidade Educacional, solicitando, inclusive, o sigilo na identificação da unidade 
educacional que encaminha o Termo de Notificação; 
Parágrafo Único: A equipe gestora deverá: 
a) providenciar o protocolo junto ao Conselho Tutelar/ autoridade competente; 
b) manter em seus arquivos, cópia do Termo encaminhado, para posteriores registros de 
acompanhamento; 
c) dar ciência da ocorrência à Supervisão Escolar mediante protocolo de cópia do Termo 
de Notificação; 
Art. 5º - Caberá às Diretorias Regionais de Educação por meio do Grupo de Trabalho - 
Convivência Escolar as orientações sobre a implementação do Termo de Notificação. 
Art. 6º - Casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela Diretoria Regional de 
Educação, ouvida, se necessário, a Secretaria Municipal de educação. 
Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
ANEXO ÚNICO DA Portaria nº 5.552, de 04 de setembro de 2012. 
Arquivo nº 01/05 
Arquivo nº 02/05 
Arquivo nº 03/05 
Arquivo nº 04/05 
Arquivo nº 05/05 
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ANEXO B – Termo de notificação 

 

TERMO DE NOTIFICAÇÃO 
(DOCUMENTO SIGILOSO) 

Fundamentação Legal: Lei n.º 8.069/90, alterada pela Lei n.º 12.010/09  
Lei n.º 8.069/90 – Art. 2o – Considera: crianças até 12 anos incompletos e adolescentes entre 12 e 
18 anos  
 

MUNICÍPIO E DATA DA NOTIFICAÇÃO: São Paulo, ___/___/___ OFÍCIO No: 
_________________ 

2 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE  
NOME:____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  

Ano/Ciclo: _______________________________ DATA DE NASCIMENTO: 

______/______/_____ SEXO: FEM ( )    MASC ( )           CRIANÇA OU ADOLESCENTE COM 
DEFICIÊNCIA: ( ) não ( ) sim  
Em caso positivo recebe acompanhamento?  
( ) sim, Qual? Onde?________________________________________________________ ( )não  
RESPONSÁVEL:_____________________________________________ 
PARENTESCO:______________________FONE:_______________________  
ENDEREÇO 
RESIDENCIAL:______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
BAIRRO:___________________________________________________________________ 
LOCALIDADE: RURAL ( ) URBANA ( ) CEP: ___________  
MUNICÍPIO: ____________________________  
PONTO DE REFERÊNCIA: ____________________________________________  

3 - FORAM OBSERVADOS SINAIS DE POSSÍVEIS MAUS TRATOS / ABUSO/ VIOLÊNCIA  
MAUS –TRATOS IDENTIFICADOS :  
ABUSO FÍSICO ( ) MÃE ( ) PAI ( ) DESCONHECIDO ( ) OUTROS ( ) 
_________________________ 
ABUSO SEXUAL ( ) MÃE ( ) PAI ( ) DESCONHECIDO ( ) OUTROS ( ) 
________________________ 
ABUSO PSICOLÓGICO ( ) MÃE ( ) PAI ( ) DESCONHECIDO ( ) OUTROS ( ) 
__________________ 
NEGLIGÊNCIA ( ) MÃE ( ) PAI ( ) DESCONHECIDO ( ) OUTROS ( ) 
_________________________ 
ABANDONO ( ) MÃE ( ) PAI ( ) DESCONHECIDO ( ) OUTROS ( ) 
___________________________ 
OUTROS TIPOS DE MAUS-TRATOS: 
__________________________________________________________________________  
BREVE RELATO DO FATO OBSERVADO: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

 
A CRIANÇA OU ADOLESCENTE INFORMOU QUE TAL FATO VEM ACONTECENDO 
CONFORME SEGUE: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
INFORMOU, TAMBÉM, QUE O FATO É DE CONHECIMENTO DAS SEGUINTES PESSOAS: 
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__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

4 - DIREITO À EDUCAÇÃO:  
ACOMPANHAMENTO ESCOLAR:______________________________________  
EVASÃO ESCOLAR ( ) ______________________________________ 
FALTAS REITERADAS ( )  _______________________________________  
 

ACOMPANHAMENTO/ORIENTAÇÕES/PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA U.E.:  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

5 - CONDUTA, ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DESTINO DADO Á CRIANÇA OU 
ADOLESCENTE:  
 

6 - ENCAMINHAMENTO AO CONSELHO TUTELAR:  
EM: _____/______/_______  
 

7 - RESPOSTA/PROVIDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR:  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

8 - OUTRAS OBSERVAÇÕES:  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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