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1) INTRODUÇÃO
O fenômeno dos maus-tratos na infância tem se revelado um foco de preocupação no
meio científico Internacional e Brasileiro devido, principalmente, às descobertas dos graves
danos que provoca ao desenvolvimento da criança, a curto e longo prazo (Glaser, 2000;
Bringiotti, 2000; Hildyard & Wolf, 2002). Para Glaser, o abuso e a negligência de crianças
são fenômenos produzidos pelo homem, que afetam de modo negativo o desenvolvimento e,
muitas vezes, ameaçam sua sobrevivência, devendo, pelo menos em teoria, ser evitável.
No meio político e social, no entanto, a reflexão e ações concernentes aos maus-tratos,
e suas graves conseqüências ao desenvolvimento humano, parecem se dar de forma lenta.
Pode-se dizer que, no Brasil, a preocupação com a infância e a formalização da garantia de
seus direitos são fatos recentes: o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi
promulgado somente em 1990, dispondo sobre a “proteção integral à criança e ao
adolescente” (art. 1°) e a importância de manter-lhes a salvo “de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma
da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus diretos fundamentais” (art. 5º).
Variadas são as situações adversas em que crianças e adolescentes têm seus direitos
ameaçados e/ou violados. Tratando especificamente daquelas que envolvem direta ou
indiretamente a responsabilidade dos adultos incumbidos de cuidar e velar pelo seu
crescimento e desenvolvimento, as situações de maus-tratos podem ser concebidas, segundo
Bringiotti (1999, p.45) como sendo:
(...) qualquer dano físico ou psicológico não acidental contra uma criança
menor de dezesseis ou dezoito anos, conforme o regime de cada país,
ocasionado por seus pais ou cuidadores, que ocorre como resultado de
ações físicas, sexuais ou emocionais de omissão ou permissão e que
ameaçam o desenvolvimento normal, tanto físico como psicológico da
criança.
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No Brasil, as conceituações para os maus-tratos mais correntemente encontradas na
literatura encontram-se associadas à compreensão do fenômeno da violência em geral, por
meio de uma abordagem teórica sócio-histórica, em que as situações no âmbito doméstico são
entendidas como uma exacerbação abusiva de um poder pré-existente nas relações sociais,
sendo o fenômeno relativo a infância e juventude denominado vitimização doméstica (Guerra,
1985; Azevedo e Guerra, 1989; Oliveira, 1989; Saffioti, 1989).
Na maioria dos outros países com tradição de pesquisa na área, o referencial teórico
geralmente adotado para a implementação de pesquisas sobre o fenômeno é o ecológicosistêmico que, sem desprezar o componente sócio-cultural ligado ao poder existente nas
relações inter-geracionais, dá ênfase a uma série de outros elementos de natureza microsocial
e comunitária. Dentro deste modelo explicativo, o fenômeno é compreendido como uma
disfunção das relações familiares e é geralmente referido como maus-tratos domésticos de
crianças e adolescentes, englobando os chamados abusos e a negligência.
Para Glaser (2000) a definição de abuso e negligência inclui aspectos qualitativos e
quantitativos, envolvendo, algumas vezes, eventos únicos e, outras, eventos repetidos e/ou
modelos de interação característicos de uma relação entre o adulto e a criança, considerando
que este adulto é quase sempre um dos pais, ou ambos, ou um cuidador próximo.
Embora se defenda que o ideal seja que se consiga um modelo integrativo, que permita
a detecção rápida e eficiente dos maus-tratos, de modo geral, o delineamento das situações de
maus-tratos ora baseia-se nos comportamentos dos pais, ora nos danos já sofridos pela criança
ou o risco potencial oferecido a ela, sendo estes, na maioria das vezes, de natureza física, dada
à dificuldade de averiguar/constatar os danos emocionais/psicológicos provocados (Trocmé et
al, 2003).
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Para Glaser (2000), enquanto os abusos físicos e sexuais estão na natureza dos
eventos, a negligência e o abuso emocional se caracterizam pela qualidade da relação entre o
cuidador e a criança.
As definições, dentro deste referencial, não são baseadas no elemento relativo à
intenção de causar danos à criança. Haverá abuso e/ou negligência quando uma interação com
a criança estiver fora dos padrões culturalmente aceitáveis e concorrer para a ameaça ou real
prejuízo ao desenvolvimento integral da criança.
Fato é que, na prática, são as definições das diferentes modalidades que acabam
orientando as ações e as discussões, sendo que, apesar de algumas diferenças, há um relativo
consenso sobre as principais categorias de maus-tratos, sendo estes os abusos físicos, os
psicológicos ou emocionais, os de natureza sexual e a negligência.
Sabe-se que alguns tipos, como o abuso sexual e físico, são mais pesquisados que
outros havendo, portanto, uma não uniformidade no conhecimento. Paradoxalmente, a
negligência, categoria repetidamente mais freqüentemente assinalada, é das tipologias menos
estudadas do ponto de vista teórico e empírico (Dubowitz, Papas, Black & Starr, 2002;
Hildyard & Wolf, 2002; Schumacher, Slep & Heyman, 2001).
De todo modo, sabe-se que diferentes modalidades concorrem para diferentes
conseqüências, sem que se possa falar que uma seja mais ou menos grave que as outras,
devendo-se ainda considerar que, não raro, diferentes tipos de maus-tratos co-ocorrem para
uma mesma criança (Hildyard & Wolf, 2002, Bringiotti 2000, Ochotorema, 1996).
De qualquer modo, defende-se a necessidade de buscar caracterizar cada caso segundo
as modalidades específicas de maus-tratos, de forma a evitar classificações pouco específicas
e heterogêneas (Reid, Drake, Chung & Way, 2003).
No presente estudo, adotaremos um sistema de classificação considerado abrangente,
por lidar com sub-categorias representativas de situações recorrentes, proposto por Bringiotti
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(2000) a partir de definições elaboradas incialmente, em 1981, pelo National Center on Child
Abuse and Neglect (NCCAN), serviço ligado Children's Bureau da Administration for Children and
Families, que é parte do Department of Health and Human Services, dos EUA, pelo qual destaca-se o

seguinte:
♦ maltrato físico: entendido como qualquer ação não acidental por parte dos pais ou
cuidadores que provoque dano físico ou enfermidade ou coloque a criança em risco de
vida através de golpes; hematomas; queimaduras; fraturas, inclusive de crânio; feridas ou
machucados; mordidas humanas; cortes; lesões internas; asfixia ou afogamento.
♦ abandono físico: situações em que as necessidades físicas básicas da criança, que
envolvem alimentação, higiene, vestimenta, proteção e vigilância em situações
potencialmente perigosas, ameaçando sua segurança, ou a em que há demanda de
cuidados médicos, não são atendidas temporal ou permanentemente, por nenhum membro
do grupo que a criança vive.
♦ maltrato emocional: situações em que ocorrem hostilidade verbal crônica, insultos,
depreciação, crítica e ameaça de abandono, intimidação, condutas ambivalentes e
imprevisíveis, situações ambíguas na comunicação (dupla mensagem), isolamento,
proibição de participar em atividades com os pares, desvalorização da criança, bloqueio
das iniciativas de iniciação infantil por qualquer membro adulto do grupo familiar
(rechaço das iniciativas de apego, exclusão das atividades familiares, negação de
autonomia).
♦ Abandono emocional: situações em que ocorrem falta persistente de respostas às
expressões emocionais e condutas de proximidade e interação iniciadas pela criança,
ausência de iniciativa de interação e contato por parte de alguma figura adulta estável,
renúncia por parte dos adultos em reassumir as responsabilidades parentais em todos os
aspectos.
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♦ Abuso sexual: todo ato, jogo ou relação sexual, heterossexual ou homossexual,
envolvendo uma ou mais crianças/adolescentes e um ou mais adultos - familiar ou tutor -,
com a finalidade exclusiva de estimular prazer no (s) adulto (s);
♦ exploração laboral: obrigação imposta pelos adultos responsáveis às crianças de realizar
continuamente trabalhos, domésticos ou não, excedendo o limite do habitual, que
deveriam ser realizados pelos adultos e que interferem nas atividades e necessidade
sociais e escolares das crianças, com o objetivo de obter um benefício econômico para os
pais ou para a estrutura familiar.
♦ mendicidade: utilização esporádica ou habitual da criança para mendigar com o objetivo
de contribuir com a economia familiar ou casos em que, sem ser utilizado por seus
pais/cuidadores, a criança exerce a mendicidade por iniciativa própria de forma habitual
ou esporádica.
♦ corrupção: facilitação ou reforço pelos adultos responsáveis de condutas anti-sociais ou
desviantes como, por exemplo, premiando a criança por furtar/roubar, facilitando o seu
consumo de drogas e/ou álcool, iniciando a criança em contatos sexuais com outras
crianças e/ou adultos, ou na prostituição, enfim, impedindo uma integração social
convencional.
♦ participação da criança em ações delituosas: utilização da criança pelos adultos
responsáveis, como ajuda, para a realização de ações delituosas, por exemplo: para o
transporte de objetos roubados ou drogas, etc.
♦ incapacidade parental de controlar as condutas das crianças (negligência educativa):
demonstração de total incapacidade dos adultos responsáveis para controlar e manejar o
comportamento da criança; ignoram o lugar onde a criança está e com quem está; não
estabelecem (ou não conseguem estabelecer) horários para a criança cumprir; as regras
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combinadas não são respeitadas; consideram que “não podem mais com o filho, tão
difícil...”, mas não solicitam ajuda externa.

1.1) A Etiologia dos maus-tratos infantis
Segundo Ochotorena (1996, p.25) "para enfrentar com rigor o conjunto dos
problemas de maus-tratos na infância é preciso um conhecimento exaustivo e preciso das
causas que provocam, mantém e favorecem cada uma das situações de maus-tratos”.
Na tentativa de explicar o fenômeno, surgiu na década de 60, o que se denominou
modelos unicausais. Foram chamados assim porque analisavam uma série de fatores,
independentes entre si, em diferentes áreas, como a individual-psicológica ou a social, sem
que se pensasse em uma articulação entre elas.
Desta forma, primeiramente, surgiram os modelos psicopatológico e sociológico
(Bringiotti, 2000), sendo que ambos fracassaram na tentativa de sozinhos explicarem os
maus-tratos.
Segundo Ochotorena (1996, p.31),
(...) todos os trabalhos de investigação que se tem produzido durante os
últimos anos sobre a etiologia dos maus-tratos confirmam que as razões do
tipo psiquiátrico e as do tipo sócio-econômico não são suficientes para
provocar situações de maus-tratos na infância.

Em 1980, o trabalho de Belsky (1980) se transforma, de certa forma, em uma
referência obrigatória, ao propor um modelo ecosistêmico para a compreensão dos maustratos, enfatizando que variáveis de diferentes níveis ecológicos interagem para produzir as
ocorrências dos maus-tratos e abandono infantil. Além disso, o modelo também sublinhou a
importância de se considerar a história de vida da criança e a dos pais, ou seja, o
desenvolvimento ontogenético de cada membro da família, a eventual história de maus-tratos
dos pais, suas relação com os próprios pais e os cuidados recebidos na infância, assim como a
história da família, levando em conta a existência ou não de conflitos e rupturas.

Formatado: Cor da fonte: Automática
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Outro modelo dessa geração, que também se destaca pela sua pertinência, é o
transacional, elaborado por Cicchetti e Rizley1 (1981, apud Ochotorena, 1996 e Bringiotti,
2000). Este modelo inclui na explicação dos maus-tratos os conceitos de risco e proteção para
ocorrência do fenômeno. Os fatores de risco seriam aqueles que aumentariam a probabilidade
do acontecimento dos maus-tratos, enquanto os fatores de compensação ou proteção seriam os
que diminuiriam essa possibilidade, quando presentes.
Levando em conta a importância do conceito de “fator de risco” para o presente
trabalho, este será mais longamente apresentado a seguir, assim como aqueles que, segundo a
revisão da literatura na área, estão associados significativamente oo problema dos maustratos.

1.1.1) Os fatores de risco para os maus-tratos infantis
Uma grande parte dos fenômenos que se incluí no conceito de maus-tratos infantis
ocorre no interior das próprias famílias das crianças (Palacios, Jiménez, Oliva & Saldanã,
1996). Pode-se dizer que os maus-tratos acabam acontecendo dentro de algumas famílias que
se tornaram mais vulneráveis à sua ocorrência. A análise dos fatores de risco que atingem
uma família, os pais e/ou a criança, pode ser o caminho para que se possa detectar quem são
estas famílias vulneráveis.
Bringiotti (2000) define “famílias vulneráveis” como sendo aquelas que, em razão de
determinados fatores de risco presentes durante seu ciclo vital, em interação com
características individuais, tornam-nas mais suscetíveis a certos prejuízos que outras famílias.
A autora ainda acrescenta que para que os maus-tratos ocorram é necessário a presença
de fatores de risco específicos aos maus-tratos e vulnerabilidade, podendo-se, dentro disto,
compreender porque em muitos casos os fatores de risco estão presentes e o maltrato não
1

Cicchetti, D. e Rizley, R. (1981). Development Perspectives on the Etiology, Intergenerational Transmission
ans Seqüela of Child Maltreatment. Child Development, 12, 31-35.
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ocorre. Famílias vulneráveis podem ser protegidas por políticas sociais adequadas e os maustratos não ocorrerem.
Deve-se, portanto, sempre lembrar que os problemas humanos são quase que
invariavelmente multi-determinados (Heyman & Slep, 2001).
Estudos fundamentados nesta perspectiva teórica permitiram identificar um conjunto
de variáveis que desempenham o papel de fator de risco ou predisponentes para o maltrato
infantil.
Mrazek e Haggerty (1994, p.117) definem fatores de risco como
(...) características, variáveis ou riscos que, se presente para um dado
indivíduo, tornam mais provável que ele, mais do que outro qualquer,
desenvolva um distúrbio (ou problema). Para qualificar um fator de risco, no
entanto, a variável deve estar profundamente associada ao distúrbio e precisa
ser antecedente ao mesmo. Variáveis que podem ser fatores de risco em um
estágio da vida podem colocar ou não um indivíduo em risco em outro estágio
do desenvolvimento. Alguns fatores de risco têm um papel causal, enquanto
outros apenas marcam ou identificam o potencial para o distúrbio.

Segundo English2 (1999, apud Horton & Cruise, 2001), apesar de existir uma lista de
fatores de risco que se associam à ocorrência de situações de maus-tratos, pouco se sabe,
ainda, sobre como cada fator de risco sozinho contribui para o aumento da probabilidade de
abuso ou negligência, ou como os fatores de risco interagem ou são influenciados por fatores
de proteção.
Para alguns autores, quanto mais fatores de risco uma família apresenta, mais
dramaticamente a probabilidade da criança sofrer abuso ou negligência cresce. Ou seja, se a
taxa de abuso de crianças for de 3%, na ausência de fatores de risco,, esta sobre para 24%
quando 4 ou mais fatores de risco estão presentes (Brown et al., 1998).
Alguns dos principais fatores de risco, segundo Bringiotti (2000), são classificados
conforme o nível em que se situam:

2

English, D.J. (1999). Evaluation and risk assessment of child neglect in public child protection services. In H.
Dubowitz (Ed)., Neglected, children: Research, practice, and police (pp.191-210). Thousand Oaks, CA: Sage.
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 Fatores individuais – concernente aos pais: história de maus-tratos na infância,
agressividade, baixa tolerância a frustração, expectativas inapropriadas a respeito da
idade dos filhos, imaturidade emocional, baixa auto-estima, pobres habilidades
interpessoais, falta de capacidade empática, desordens psicológicas, baixa tolerância
ao estresse, baixo coeficiente intelectual.
 Fatores individuais – concernente aos filhos: nascimento prematuro, baixo peso ao
nascer, problemas físicos ou psíquicos, hiperatividade, temperamento difícil,
passividade, enfermidades freqüentes e severas, problemas de sono e alimentação.
 Interação familiar – envolvendo a relação entre pais e filhos: agressividade física e
verbal, técnicas de disciplina coercitivas e/ou negligentes, ciclo ascendente de conflito
e agressão, evitação da interação, problemas de comunicação.
 Interação familiar – concernindo o casal: desavenças conjugais, estresse permanente,
violência e agressão, tamanho da família, gravidez não desejada.
 Fatores sociais: desemprego, problemas econômicos, insatisfação com o trabalho,
tensão no trabalho, isolamento social, falta de apoio social, condições de moradia
inadequada, escassez de oportunidades educativas e vizinhança de alto risco (violência
no bairro).
 Fatores culturais: aceitação do castigo corporal dos filhos, valores e atitudes negativas
frente à infância e à maternidade/paternidade, aprovação cultural do uso de violência.
O quadro abaixo elaborado por Bazon3 (2004) a partir das referências oferecidas por
Gracia (1995), Palácios et al. (1998) e Bringiotti (2000) sintetiza os fatores de risco ao
maltrato infantil dentro do modelo Ecológico-sistêmico e Transacional.

3

Bazon, M. R. (2004). Relatório de pesquisa: o Panorama dos Maus-tratos domésticos em Ribeirão Preto – SP /
identificação de casos e intervenções vigentes. Faculdade de Filosófica, Ciências e Letras de Ribeirão Preto,
Depto de Psicologia e Educação, Universidade de São Paulo.
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Quadro 1: Fatores de risco para ocorrência de maus-tratos infantis segundo o Modelo
Ecológico-sistêmico e Transacional
Desenvolvimento
Ontogenético
• história de
maus-tratos
(rechaço
emocional,
negligência,
agressões...);
• história de
conflito e ruptura
familiar;
• transtornos
emocionais;
• ignorância sobre
as características
evolutivas da
criança e suas
necessidades.

Microsistema
Mãe / Pai
• doença crônica (física
e/ou mental);
• drogas/álcool;
• características de
personalidade como a
impulsividade;
• solidão / isolamento
social;
• falta de habilidade social
para resolução de conflitos;
Criança
• prematuridade e/ou baixo
peso ao nascer;
• deficiências físicas e/ou
mentais;
• adoecimentos freqüentes;
• problemas de conduta;
• hiperatividade
• passividade

Exosistema
Trabalho
• desemprego;
• insatisfação;
• conflitos;

Macrosistema
Situação Econômicosocial
• Crises econômicas
e de bem-estar social;

Ideologia Social
Vizinhança
• Atitudes negativas
• isolamento;
• falta de apoio social, frente à infância, à
profissional e institucional; mulher, à paternidade
e à maternidade;
• rechaço social;
•
Práticas educativas
• vizinhança perigosa /
disciplinares
nível de violência do e
inadequadas
/
bairro alto;
ineficientes;
Nível Socioeconômico
• Atitudes frente à
• estresse econômico;
violência;
• insegurança
e/ou
instabilidade;
• Mobilidade (falta de
“raízes” ou pertenciamento
e relações instáveis);

Relação conjugal
• desarmonia;
• estresse;
• conflito / violência;
• rupturas freqüentes;
Interações parento-filiais
• disciplina coercitiva;
• expectativas inadequadas;
• ciclo de coerção;
Estrutura familiar
• elevado número de filhos;
• Condições de moradia
• aglomeração;

1.2) Os indicadores emocionais/comportamentais relacionados à vivência dos maus-tratos
A maior parte dos estudos realizados sobre os maus-tratos dizem respeito ao impacto
que estes têm sobre a criança (OsofsKy, 2003), devido a convicção de que as conseqüências
produzidas por esta vivência podem ser devastadoras e precisam ser enfrentadas pelos
programas de intervenção na área.
Sabe-se que a extensão das seqüelas deixadas no desenvolvimento da criança mantém
estreita relação com a modalidade de maltrato sofrido e algumas outras características, tais
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como a idade da criança, seu gênero, história prévia, recursos e apoio de que dispõe (Palacios,
Jiménez, Oliva & Saldaña, 1998; Palacios & Rodrigo, 1998).
A abordagem desenvolvimental dos maus-tratos também enfatiza a necessidade de
conhecer o impacto dos maus-tratos no plano emocional e comportamental da criança com
vistas à necessidade de conhecer sua evolução no tempo, sobretudo para compreender o
fenômeno das transgeracionalidade dos maus-tratos que, segundo alguns estudos, podem girar
em torno de 30% a 70% dos casos (Palacios & Rodrigo, 1998; Bringiotti, 2000).
Dentro disto, uma variedade significativa de conseqüências para a criança, associadas
aos maus-tratos, no plano físico-fisiológico, afetivo, comportamental-interpessoal e
acadêmico, têm sido identificadas e analisadas (Horton & Cruise, 2001).
Algumas das conseqüências (ou “sintomas”) desempenham importância fundamental
no processo de detecção dos maus-tratos pela sociedade e deveriam ser amplamente
divulgadas, de modo a promover uma maior sensibilização da comunidade aos problemas
infantis (Department of Health and Human Services, US, 1999).
Freqüentemente, é a observação de indicadores comportamentais/emocionais que
orienta a detecção de casos por profissionais. Nesse sentido, a pesquisa realizada por
Vagostello et al., (2003) que investigava a capacidade de identificação de situações de maustratos domésticos em escolas públicas de São Paulo, apontou que em 39,1% dos casos de
violência conhecidos pelos professores o comportamento do aluno foi um indicador
significativo para o reconhecimento do abuso. As características comportamentais que, na
visão dos professores, se associavam aos casos de violência doméstica foram: agressividade,
apatia/retraimento/timidez, marcas corporais, tristeza e medo.
Horton e Cruise (2001), após uma ampla revisão, organizam um interessante quadro
em que intetizam as conseqüências dos maus-tratos passíveis de observação direta,
principalmente no contexto escolar. Este é reproduzido a abaixo.
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Quadro 2: Indicadores dos maus-tratos observáveis no contexto escolar4
Físicos
 Repetidas marcas, cortes, machucados e outros problemas de saúde;
 Freqüentes relatos de “acidentes” para explicar machucados/fraturas evidentes e sérios;
 Acometimento freqüente por doenças;
 Queixas somáticas – dores ou sofrimento em geral, de estômago, de cabeça, etc.
 Comportamentos regredidos – birras, fala de bebê, chupar dedo, enurese, encoprese, etc.
 Distúrbios alimentares – falta de apetite, refluxo, perda ou ganho significativo de peso, furtar e/ou
esconder comida;
 Manifestação freqüente de cansado e evidente baixo nível de energia;
 Hiperatividade ou hipervigilância – sensibilidade ao barulho, movimento ou mudanças de humor no
adulto;
 Prejuízo na capacidade de visão ou audição, para as quais não se providenciam ajuda ou reposição de
aparelhos quebrados;
 Apresentação constante de falta de higiene e/ou vestimenta inadequada;
Comportamentais
 Impulsividade;
 Agressividade física e verbal;
 Demasiadamente submisso/complacente ou pegajoso;
 Agir desafiador;
 Piromania;
 Crueldade com animais;
 Comportamento sexual problemático, como por exemplo excessiva masturbação, promiscuidade,
linguagem e conhecimento sexual inapropriado para a idade;
 Uso/abuso de substâncias;
 Cometimento de atos delituosos;
 Auto mutilação – cortar-se ou queimar-se;
 Tentativas de suicídio;
 Fugas;
Social e emocional
 Falta de interesse em atividades prazerosas;
 Humor depressivo crônico;
 Socialmente isolado ou retraído;
 Baixa auto-estima;
 Afetos embotados ou exuberantes;
 Dissociação, por meio de um processo psicológico de parecer estar em outro lugar – denotando-se um
olhar transcendente ou fixo e ausência ou demora nas respostas;
 Demonstração de medo frente às pessoas em geral, objetos e situações;
 Nervosismo ou ansiedade, manifestando-se por de evidente agitação motora, na dificuldade para esperar
ou em ações compulsivas;
 Perda de confiança (desconfiança);
 Déficit de habilidades sociais – falta de habilidades pró-sociais, diminuição da capacidade empática,
inabilidade para fazer amigos;
 Indicações de troca de papéis – podendo-se observar a criança desempenhar o papel de pai/mãe em
relação a si mesmo e a outros;
Dificuldades de aprendizagem
 Alteração repentina na performance acadêmica;
 Defasagem escolar (idade –série);
 Notas baixas nos exames escolares;
 Alto risco de retenção (repetência) ou necessidade de educação especial;
 Freqüente mudança ou transferência de escola;
 Prejuízo do senso de curiosidade e de criatividade;
 Dificuldade para focar e manter a atenção nas aulas;
 Faltas ou fuga da escola, para o sentimento de ser estigmatizado ou para sentir-se a salvo;

4

Vertido do Original Table 2.1. Consequences of maltreatment observed by school personnel, In Horton, C. B.
& Cruise, T. K. (2001). Child abuse and neglect: the school’s response. New York: Guilford.
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De acordo com o que dizem estas autoras, muitas crianças podem apresentar uma ou
outra destas características, eventualmente, sem que estejam necessariamente sendo
maltratadas. Por outro lado, uma criança maltratada tem muita chance de apresentar várias
destas características em conjunto, o que, juntamente com outras informações a respeito da
família, podem servir para auxiliar na detecção de casos de maus-tratos.

1.3) As taxas de incidência e de prevalência do maltrato de crianças: a revisão da
literatura internacional e nacional
Segundo Lavergne e Tourigny (2000), o desenvolvimento e a análise de pesquisas
com o interesse de estimar a magnitude do problema dos maus-tratos devem levar em conta a
existência de quatro níveis de identificação de casos, que podem ser representados na forma
de uma pirâmide. No topo da pirâmide, ou no primeiro nível, situam-se os casos conhecidos
dos serviços de proteção infantil, ou seja, os assinalamentos recebidos e retidos nessas
instâncias. No segundo nível, situam-se os casos conhecidos pelos profissionais trabalhando
em diferentes serviços ou instituições como, por exemplo, no setor da saúde, da educação, da
segurança pública, etc. As crianças identificadas neste nível não são necessariamente
assinaladas aos serviços de proteção. O terceiro nível corresponde ao das crianças em situação
de maus-tratos conhecidas por membros da comunidade em que vivem (a população geral).
Estes casos não são, necessariamente, conhecidos dos profissionais ou dos serviços de
proteção. Por fim, no quarto nível, estão os casos de maus-tratos de crianças que não são
reconhecidos com tal por ninguém.
Com base nestas considerações, Lavergne e Tourigny (2000), a partir de seu estudo de
revisão, afirmam que a maioria dos levantamentos é realizada junto aos dados oficiais
(primeiro nível da pirâmide), ou seja, nas informações fornecidas pelas agências responsáveis
pela recepção e seguimento das denúncias (primeiro nível da pirâmide). Em seguida, viria as
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ênquetes realizadas junto a outros segmentos sociais, em que se têm contato direto com as
crianças, mas não uma responsabilidade direta em relação ao problema (segundo nível da
pirâmide), verificando-se sempre uma diferença significativa para mais nas taxas encontradas
nestas investigações.
Estima-se que o número de casos de maus-tratos conhecidos oficialmente seja sempre
bem menor que o número real de casos (Bringiotti, 2000, Gonçalves & Ferreira, 2002). É
muito provável que só cheguem aos serviços de proteção os casos mais graves. Palacios,
Jimenez, Oliva e Saldaña (1998) estimam que o número de casos que conhecemos
oficialmente corresponda à 10% ou 20% do total de casos. Ochotorena (1996) fala de uma
taxa de 25% a 30%, que corresponderia ao subgrupo de casos mais graves, com mais lesões
do tipo físico, oriundos de famílias e estratos sociais mais desfavorecidos.
Assim, parece fundamental estimar esta realidade para além dos números oficiais.
A partir de um levantamento extensivo em vários bancos de dados, Lavergne (1994)
afirma que, a partir da década de 80, no plano mundial, alguns estudos buscando estimar essa
problemática foram ou estão sendo levados a cabo e que, antes disso, quase nada é detectado.
Segundo Larvergne (1994), o índice de incidência consistiria em identificar com
precisão o número de casos novos, surgidos num período de tempo determinado. Contudo,
dada a dificuldade de determinar o momento exato das primeiras manifestações de abusos
e/ou negligências, em virtude de seu caráter privado e, geralmente, pouco censurado
socialmente, é mais adequado e mais freqüente, no campo dos estudos epidemiológicos de
maus-tratos, buscar pelo estabelecimento das taxas de prevalência que consiste em estimar o
número de casos para um recorte populacional e temporal.
Apresentam-se abaixo resultados da revisão de literatura realizada nas bases de dados
Lilacs, Medline e PsychoInfo. Pesquisas que procuraram medir o tamanho do fenômeno dos
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maus-tratos nos últimos anos serão apresentadas a seguir como forma de ilustrar as taxas de
prevalência e incidência encontradas no plano internacional e nacional.
Primeiramente, serão apresentados estudos internacionais que procuraram mensurar a
incidência de maus-tratos. Em seguida serão apresentados os estudos que visaram medir a
prevalência no contexto internacional e por último serão apresentados alguns resultados de
pesquisas brasileiras.

•

Estados Unidos: nesse estudo de coorte, retrospectivo (1994-2000), realizado no
estado do Alaska, buscou-se determinar a incidência de abuso físico em crianças
menores de 1 ano e fatores de risco associados cruzando dados de nascimento e
sistema de proteção. Em relação a um total de 70.842 crianças nascidas ao longo dos 7
anos de estudo detectou-se 325 casos de abuso físico, sendo que 72 dessas crianças
necessitaram de internação havendo 14 mortes nesse período. A incidência encontrada
foi de 4,6/1.000 e 1,0/1.000 (casos que necessitaram de internação). O Alaska teria
uma das mais altas incidências de abuso físico documentadas na literatura; no entanto,
os autores ressaltam a existência de numerosos casos de abuso físico com
hospitalização que não chegam a ser conhecidos por que não são assim diagnosticados
(Gessner et al., 2004).

•

Canadá: um estudo sobre a incidência de maus-tratos, produziu uma amostra nacional
de 7.672 crianças maltratadas (menores de 16 anos), composta a partir dos dados de 51
serviços de proteção de toda a área do país no ano de 1998. A incidência encontrada
para os casos confirmados foi de 9,71 para cada grupo de 1.000 crianças. Destes, 46%
eram de negligência, 37% casos de abuso emocional, 25% de abuso físico e 10% de
abuso sexual. O estudo ainda mostrou que 48% dos casos de negligência referiam-se à
dificuldade dos familiares em supervisionar a criança, o que concorreria para a
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ocorrência de danos físicos ou riscos reais de danos físicos (Trocmé., Tourigny,
MacLaurin & Fallon, 2003).
•

Québec: um amplo estudo foi realizado gerando um importante relatório sobre o
assunto, intitulado Quebec Incidence Study of Reported Child Abuse, Neglect,
Abandonment, and Serious Behavior Problems (2003). Nesta pesquisa, trabalhou-se
com dados de 9.790 casos que foram assinalados aos serviços de proteção à infância
daquela província. Do total de casos, 43% eram de negligência, sendo que 39% destes,
relacionados a sérios problemas de comportamento. O abuso físico compreendeu 17%
das denúncias; os maus-tratos psicológicos 16%; o abuso sexual 10% e os casos de
abandono somaram 4%. Este estudo, ainda apontou que 29% dos casos avaliados
precisavam de intervenções de caráter urgente e 70% das crianças e 78% dos pais
foram identificados como precisando da ajuda de serviços que atendessem às suas
necessidades (Tourigny et al., 2003)

•

Estados Unidos: uma análise efetivada junto ao The National Child Abuse and
Neglect Data System (NCANDS) encontrou uma incidência de 12,9 casos de maustratos para cada 1.000 crianças. Destes, 55,8% eram casos de negligência, 22,5% de
abuso físico, 12,4% de abuso sexual e 4,7% de abuso psicológico (US Departament of
Human Services, 2001).

•

Austrália: nos anos de 1997 e 1998, o Australian Institute of Health and Welfare
divulgou taxas de incidência variando de 5,1 a 5,9 por 1.000 crianças. Esses dados
foram coletados nos 3 maiores estados australianos e dizem respeito somente a casos
confirmados. Em relação ao total, a porcentagem de abuso físico variou de 27% a
35%, a de abuso sexual variou de 8% a 29% e a de casos de negligência ficou entre
18% e 42% (Australian Institute of Health and Welfare, 1999).
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Andaluzia: os dados desse estudo, que visava medir a incidência de maus-tratos na
Comunidade Autônoma de Andaluzia, foram coletados em diferentes serviços
públicos (escolas, hospitais e serviços sociais) que tinham contato com a infância. Foi
solicitado aos profissionais que respondessem a um questionário já com as definições
prévias dos tipos de maus-tratos, requerendo informações sobre o serviço, as
características da criança sofrendo maltrato e da pessoa suspeita de maltratar e da
família. Obteve-se uma incidência de 15 casos de maus-tratos para cada 1.000 crianças
(menor de 18 anos). Os tipos de maus-tratos mais freqüentes foram negligência
(72,2%), maltrato emocional (45,5%) e maltrato físico (22%). Em relação ao abuso
sexual a porcentagem encontrada foi de 3,6%. (Moreno et al., 1995).

•

Cataluña: em 1989 foi conduzida uma investigação para se conhecer a incidência de
maus-tratos, do ano anterior, de crianças com idade entre 0 e 16 anos. Os resultados
mostraram uma incidência de 5,09 por mil crianças. Das crianças maltratadas, a
maioria era de meninos (57%). A negligência foi o tipo de maltrato mais freqüente,
seguido do maltrato psicológico e maltrato físico (Inglês, 1995).

Abaixo apresenta-se os estudos internacionais se propuseram a identificar a taxa de
prevalência de maus-tratos na infância.

•

Inglaterra: esse estudo retrospectivo envolveu uma amostra aleatória de 2.869
sujeitos com idade entre 18 e 24 anos. A ocorrência de maus-tratos na infância foi
investigada por meio de entrevistas individuais. 16% da amostra havia sofrido algum
tipo de maltrato. 7% eram casos de abuso físico grave, 6% maltrato emocional, 6%
falta de cuidado e 5% falta de supervisão (negligência) e 11% abuso sexual (Hobbs,
2005).
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•

Estados Unidos: para estimar a prevalência, tipos, severidade de abusos e de
negligência e sua relação com distúrbios psiquiátricos, esse estudo retrospectivo
propôs-se a investigar um grupo de 234 mulheres ameríndias que tinham idade entre
18 a 45 anos e eram usuárias de um serviço básico de saúde em um hospital no Novo
México. Três quartos das respondentes (76,5%) afirmaram ter sofrido algum tipo de
maltrato durante a infância e em 40% dos casos os maus-tratos foram considerados
severos, estando estes associados a problemas psiquiátricos, diagnosticados ao longo
da vida, muitos destes correlacionados à presença de distúrbio pós-traumático. Houve
uma moderada associação com o uso de drogas ao longo da vida (Duran et al.,2004).

•

Estados Unidos: nesse estudo retrospectivo que buscou determinar a prevalência de
cinco formas de maus-tratos em uma amostra de 967 adultos da área metropolitana de
Memphis, encontrou-se uma taxa de 30% para mulheres e 40% para homens. 13% da
amostra sofreram múltiplas formas de maus-tratos sendo que as formas mais comuns
foram: abuso físico, negligência física e abuso emocional. Raça, sexo e nível
educacional estavam associados a maior probabilidade de ocorrência de maus-tratos.
Essa pesquisa foi realizada por telefone utilizando-se de um questionário validado para
aquela

população

que

avalia

cinco

formas

de

maus-tratos

e

questões

sociodemográficas (Scher et al., 2004).
•

Estados Unidos: outro estudo realizado neste país, com base no arquivo
informatizado e integrado das Agências Governamentais de Proteção (The National
Child Abuse and Neglect Data System - NCANDS), reportou a prevalência de maustratos por grupo etário (crianças, com idades entre 0 e 11 anos, e adolescentes, com
idade entre 12 e 17 anos) e por modalidade. A taxa encontrada para as crianças foi de
13,6%, sendo que para o segmento adolescente, a taxa foi de 8,4%. Em relação às
modalidades, considerando separadamente os grupos etários, crianças e adolescentes
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respectivamente, encontrou-se uma taxa de 8,9% e 4,2% para a negligência, 2,6% e
2,4% para abuso físico e 1% e 1,5% para abuso sexual (Smith, Zielinski & Eckenrode,
2004).
•

Portugal: esse estudo retrospectivo buscou medir a prevalência de abusos físicos e
sexuais na infância, a partir da sondagem junto a uma amostra de 1.000 adultos, pais
de crianças freqüentando escolas públicas. Estes foram convidados a responder a uma
versão portuguesa do Childhood History Questionnaire. A prevalência encontrada foi
de 73%, mas a prevalência de abuso físico severo com seqüelas e machucados foi de
9,5%. A maioria dos abusos aconteceu antes dos 13 anos. A prevalência de abuso
sexual foi considerada baixa (2,6%), não se denotando diferença de gênero. As taxas
portuguesas foram menores do que as encontradas na Espanha e EUA usando os
mesmos instrumentos (Figueiredo et al., 2004).

•

Inglaterra: no ano de 1998, o Departamento de Saúde efetuou um levantamento,
concernindo jovens menores de 18 anos, atendidos pelos serviços de proteção. Por
meio deste constatou-se que 28 crianças a cada 10.000 vivenciavam algum tipo de
maus-tratos. Em 2002, um outro levantamento verificou a ocorrência de 23 casos para
cada 10.000 crianças, sendo que 39% correspondiam à negligência, 18% a abuso
emocional, 16% abuso físico e 11% abuso sexual. O levantamento sinalizou, ainda,
que o maior número de registros referia-se a crianças mais jovens: 9% dizia respeito a
crianças com menos de um ano; 30% a crianças com idade entre 1 e 4 anos; e 31% a
crianças com idades entre 5 e 9 anos (Department of Health, 1998; 2002).

• Argentina: uma investigação epidemiológica dos maus-tratos foi conduzida em
Avellaneda, entre 1993 e 1997, colhendo informações junto a professores e
educadores de estabelecimentos públicos e privados (creches, pré-escolas, e ensino
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fundamental). Encontrou-se uma prevalência de 7% nas creches, 1,2% nas pré-escolas
e 3% no ensino fundamental (Bringiotti, 2000).
• Argentina : o mesmo estudo acima também foi realizado em Buenos Aires focando
somente os alunos da pré-escola e ensino fundamental das escolas públicas.
Encontrou-se uma prevalência de 3% para a pré-escola e 7% para o ensino
fundamental e as modalidades que apareceram com mais freqüência foram abandono
físico (40%), maltrato emocional (30%) e maltrato físico (15%) [Bringiotti, 2000].
•

México: um estudo realizado para estimar especificamente a prevalência de abuso
sexual, através de um questionário auto-aplicativo, investigou o fenômeno junto a
estudantes, em estabelecimentos oficiais, com idade variando entre 10 e 35 anos, e
evidenciou uma ocorrência de 4,3% de abuso sexual (Ramos-Lira et al., 1998).

•

Chile: na cidade de Temuco – também no Chile – outro estudo com 422 famílias,
através da escala CTS – (Conflict Tactic Scale), constatou que 45% das famílias
empregavam a violência física e 17% violência psicológica na resolução de conflitos
com seus filhos. Os fatores de risco mais associados à violência foram problemas de
saúde mental, uso excessivo de álcool, baixa escolaridade e história, dos pais, de abuso
na infância (Vizcarra et al., 2001).

•

Chile: na cidade de Puente Alto, entre junho e setembro de 1996, realizou-se uma
investigação junto a escolares menores de 15 anos, servindo-se de uma amostra de
1.277 sujeitos. Esta revelou uma prevalência de 24% de maus-tratos. Dos casos
encontrados, 15,3% referiam-se ao maltrato emocional, 14,2% ao abandono
emocional, 9,4% ao maltrato físico, 8,6% ao abandono físico, 6,3% à negligência
educacional e 0,2% ao abuso sexual (De la Barra et al., 1998).
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Chile: outro estudo, desta vez realizado em Santiago, com 2.058 alunos de 41
colégios, com idade entre 10 e 19 anos, detectou que a freqüência global do maltrato
físico era de 13,9% e de abuso sexual foi de 9,3% (Ramón et al., 1995).

•

Espanha: focando especificamente o segmento de crianças e adolescentes portadores
de deficiência mental, atendidos em diferentes instituições da província de CastillaLeón, efetuou-se um levantamento, por amostragem, para os anos de 1991 e 1992,
encontrando uma prevalência de 11,5% de maus-tratos. Os casos mais freqüentes
diziam respeito à negligência física, negligência emocional e abuso emocional
(Verdugo, Belen & Bermejo, 1995).

•

Espanha: nesse estudo conduzido na Província de Gipuzkoa, em 1989, procurou-se
fazer um levantamento de casos a partir das informações fornecidas por diversos
profissionais de diversos serviços (pediatras, escolas infantis, escolas públicas, escolas
particulares, serviços de proteção). Para a coleta de dados utilizou-se a versão original
da “Cartilha Epidemiológica”. O tipo de maltrato mais freqüente foi o Abandono
Físico (49,4%), seguido do maltrato emocional e abandono emocional (17,4%) e falta
de controle parental (14,9%). Nesse estudo, a taxa de abuso sexual encontrada foi
considerada muito baixa (1,8%). Apesar de o estudo não pretender estimar a
prevalência de maus-tratos devido à falta de rigor para a composição da amostra, os
resultados possibilitaram calcular uma taxa de 15 casos para cada 1.000 em crianças
menores de 15 anos (De Paul, Ignacia, Torres & Muñoz, 1995).

•

Rússia: uma amostra de 412 crianças, com idade entre 11 e 16 anos, que
freqüentavam uma escola cujos alunos vinham de famílias abastadas economicamente
e intelectualmente, respondeu a um questionário que visava mensurar a prevalência de
abuso físico. Os resultados mostraram uma alta prevalência (28,9%) de crianças que
tinham experienciado abuso físico. 3,8% dessas crianças tinham passado por
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experiências de abuso físico sérias, tendo tido que receber atendimento médico
(Berrien et al., 1995).

Tratando especificamente do contexto brasileiro, a Associação Brasileira de Crianças
Abusadas e Negligenciadas, no início da década de 90, afirmou que no Brasil havia uma cifra
de 4,5 milhões de crianças vítimas de algum tipo de abuso e que somente em São Paulo
haveria 150.000 casos por ano (1990, apud Assis, 1991).
Atuando há vários anos, o Centro Regional de Atenção aos Maus-Tratos na Infância
(CRAMI), analisando o número de casos atendidos pela instituição, por tipo de maus-tratos,
entre os anos de 1992 a 2002, afirma haver uma tendência crescente no número de
assinalamentos de todas as modalidades de maus-tratos, sendo o abuso mais recorrente o
físico e, em seguida, a negligência e o abandono (CRAMI, 2004).
O Laboratório de Estudos da Criança (LACRI - USP) realizou um levantamento do
número de casos notificados nas instituições de proteção das cidades de origem de alunos
inscritos no telecurso por ele oferecido, por meio de um instrumento padronizado. O
levantamento abrangeu 171 municípios de 20 estados brasileiros, compreendendo os anos
entre 1996 e 2003. Por este, concluiu-se pela existência de 90.698 casos, sendo a maioria
classificado como negligência (37.091) (LACRI, 2004).
Com protocolos de pesquisa mais sofisticados, alguns outros estudos brasileiros foram
detectados, visando estimar a problemática dos maus-tratos, e encontram-se abaixo descritos
de modo sintético.

•

Rio de Janeiro: com o objetivo de contrastar a magnitude da violência contra a
criança, em um ambulatório de pediatria, aferida espontaneamente com a calculada
por meio de uma busca ativa de casos, aplicando-se um instrumento específico junto a
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pais (o Conflict Tactic Scale), que avalia as práticas educativas adotadas, concluiu-se,
em relação à violência física, que 46% das famílias praticavam alguma forma de
punição física “leve” e 9,9% exerciam abusos graves, em contraste à prevalência de
3,3% identificada espontaneamente pelo serviço (Soares de Moura & Reichenheim,
2005).
•

Ribeirão Preto: num estudo epidemiológico, trabalhando com uma amostra de 3.022
crianças de 0 a 6 anos freqüentando estabelecimentos educacionais públicos e
privados, na cidade de Ribeirão Preto – SP, encontrou-se uma taxa de 8% de maustratos, projetando para a população, num intervalo de confiança de 95%, uma
prevalência variando entre 7 a 9%. A modalidade de maus-tratos mais relacionada foi
a negligência, nas formas de falta de controle parental (28,4%), abandono emocional
(23,6%) e abandono físico (19,5%). Dentre outros resultados, os professores relataram
certeza da ocorrência em 45% dos casos assinalados, sendo que para os outros 55%
eles disseram ter forte suspeita. Detectou-se ainda que do total de casos assinalados,
somente 5% recebia atenção por parte de algum órgão de proteção à infância, na
cidade (Matias,2004).

•

Ribeirão Preto: por meio de um levantamento realizado junto aos Conselhos
Tutelares da cidade, verificou-se que o número de casos notificados neste órgão, no
ano de 2003, para a faixa etária entre 0 e 18 anos era de 398 casos. O tipo mais
assinalado dizia respeito à negligência (55%), seguido de violência física (17%),
sexual (18%) e psicológica (4%). Formas múltiplas de maus-tratos ocorreram em 6%
dos casos denunciados. Para a população de 0 a 6 anos o número de casos detectados
foi de 115, o que representou uma prevalência de 0,2% em relação à população da
mesma faixa etária, sendo o tipo mais assinalado também a negligência (Matias,
2004).
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•

Porto Alegre: focalizando especificamente a violência sexual entre adolescentes,
estudantes da 8ª série das escolas estaduais de Porto Alegre, para o ano 2000, nesta
investigação lidou-se com uma amostra de 1.193 jovens de 52 escolas, sendo que os
resultados revelaram que 2,3% das adolescentes teriam sido vítimas de abuso e 4,5%
teriam testemunhado algum tipo de violência sexual (Polanczyk et al., 2003).

•

São Paulo: em estudo realizado em 10 escolas públicas de São Paulo encontrou-se
que as modalidades de violência mais relatadas por 80 professores de 1° a 4° séries
foram: violência física (73,9%), abandono (46,4%), abuso sexual (43,5%) e agressão
verbal (33,3%) (Vagostello et al., 2003).

•

Porto Alegre: buscando verificar a relação entre agressividade na adolescência e
punição física na infância, neste estudo buscou-se estimar a porcentagem de casos
“vítimas de violência física”, junto a alunos de escolas públicas e privadas da cidade.
De acordo com os autores, a punição física severa seria um comportamento bastante
difundido em nossa sociedade, na medida em, de forma freqüente ou ocasional, era um
acontecimento presente para 54% da amostra, sendo que 33% dos acontecimentos
foram relatados pelos jovens da escola particular e 67% por adolescentes da escola
pública. Cumpre dizer que os episódios graves e freqüentes estiveram presentes em
proporções semelhantes em ambos os tipos de escolas (Meneghel, Giugliani &
Falceto, 1998).

•

Campinas: em investigação desenvolvida no Ambulatório de Pediatria do Hospital
das Clínicas, entre os meses de agosto e outubro de 1990, junto às acompanhantes de
crianças de 0-13 anos, com o objetivo de investigar a prevalência da utilização da
violência física enquanto medida disciplinar, obteve-se uma taxa de 10,8% (Davoli,
1994).
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•

Duque de Caxias (RJ): no ano de 1990, tendo como um dos objetivos conhecer a
distribuição da violência física sofrida por jovens, investigou-se 826 estudantes de
escolas municipais e encontrou que 31,5% havia experimentado algum tipo de punição
física, sendo que 12,5% relataram sofrer punições ou castigos severos. A maior
concentração de casos correspondeu à faixa etária de 11 a 13 anos (Assis, 1991).

As tabelas apresentadas a seguir sintetizam os resultados dos estudos citados
acima.

Tabela 1: Síntese dos dados encontrados nos estudos epidemiológicos internacionais que mediam
a incidência de maus-tratos.

País
Estados Unidos (Alaska)

Incidência
4,6‰

Tipo mais freqüente
Abuso Físico5

9,71‰

Negligência

Formatado: Francês (França)

12,9‰

Negligência

Formatado: Inglês (EUA)

5,1 a 5,9‰

Negligência

Formatado: Inglês (EUA)

15‰

Negligência

5,09‰

Negligência

(Gessner et al., 2004).

Canadá
(Trocmé., Tourigny, MacLaurin
& Fallon, 2003)

Estados Unidos
(US Department of Human
Services, 2001).

Austrália
(Australian Institute of Health
and Welfare, 1999)

Espanha6 (Andaluzia)
(Moreno et al., 1995)

Espanha (Cataluña)
(Inglês, 1995)

5
6

A investigação interessou-se somente em pelo abuso físico.
As linhas destacadas referem-se a estudos em que a metodologia empregada foi replicada na presente pesquisa.

Excluído: %
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Tabela 2- Síntese dos dados encontrados nos estudos epidemiológicos internacionais que mediam
a prevalência de maus-tratos.

País
Inglaterra
(Hobbs, 2005)
Estados Unidos

Prevalência
16%

Tipo mais freqüente
Abuso Sexual

30% (mulheres)
40% (homens)
13,6% (adolescentes)
8,4% (crianças)

Abuso Físico e Negligência

73%

Abuso Físico7

0,28% [28/10.000 (1998)]
0,23% [23/10.000 (2002)]

Negligência

7% creches
1,2% pré-escola
3% ensino fundamental
3% pré- escola
7% encino fundamental
24,3%

Abandono Físico

Maltrato Emocional

(Ramón et al., 1995).

13,9
9,3

Abuso Físico
Abuso Sexual

México

4,3%

Abuso Sexual8

11,5%

Abandono Físico9

15‰

Abandono Físico

28,9%

Abuso Físico10

(Scher et al., 2004)

Estados Unidos
(Smith, Zielinski & Eckenrode,
2004).

Portugal

Formatado: Espanhol
(Espanha-tradicional)

Negligência

(Figueiredo et al., 2004)

Inglaterra
(Department of Health, 1998;
2002)

Argentina Avellaneda)
(Bringiotti, 2000)
Argentina (Buenos Aires)
(Bringiotti, 2000)
Chile (Puente Alto)
(De la Barra et al., 1998)
Chile

Abandono Físico
Formatado: Espanhol
(Espanha-tradicional)

(Ramos-Lira et al., 1998)

Espanha (Castilla-León)
(Verdugo, Belen & Bermejo,
1995)

Espanha (Gipuzkoa)
(Paul, Ignacia, Torres & Muñoz,
1995)

Rússia
(Berrien et al., 1995)

7

A investigação interessou-se somente pelo abuso físico.
A investigação interessou-se somente pelo abuso sexual.
9
A investigação interessou-se especificamente pelo segmento de crianças portadoras de deficiências mentais.
10
A investigação interessou-se somente pelo abuso físico.
8

Formatado: Espanhol
(Espanha-tradicional)
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Tabela 3: Síntese dos dados encontrados nos estudos epidemiológicos nacionais que mediam a
prevalência de maus-tratos.

Brasil
Rio de Janeiro (Ambulatório
pediátrico)

Prevalência
9,9%

Tipo mais freqüente
Abuso físico grave11

7 a 9%

Negligência

0,2%

Negligência

2,4%

Abuso Sexual12

54%

Violência Física13

10,8%

Violência Física14

12,5%

Violência Física Severa15

(Soares de Moura & Reichenheim,
2005)

Ribeirão Preto (0 a 6 anos)
(Matias, 2004)

Ribeirão Preto (Conselhos
Tutelares)
(Matias, 2004)

Porto Alegre
(Polanczyk et al., 2003)
Porto Alegre
(Meneghel, Giugliane & Falceto,
1998)

Campinas (ambulatório
pediátrico)
(Davoli, 1994)

Duque de Caxias
(Assis, 1991)

Analisando o quadro de resultados de forma genérica, observa-se que os estudos de
incidência em países como Estados Unidos, Austrália, Canadá, Espanha, por exemplo,
apresentam taxas que variam de 4,6/1.000 a 15/1.000, ou seja, para cada grupo de mil crianças
têm-se de 4,6 a 15 casos novos de maus-tratos.
Em relação aos estudos de prevalência, destaca-se o fato de os estudos retrospectivos
obterem quase sempre taxas muito altas de maus-tratos (variando, pela tabela acima de 8,4% a
73%), sobretudo se comparadas às produzidas por investigações apoiadas em outros métodos.
Embora haja ressalvas relacionadas à metodologia de natureza retrospectiva, considerando
fragilidades relacionadas a aspectos da memória e percepção dos entrevistados, tais resultados
de algum modo indicam que a realidade dos maus-tratos é realmente bastante superior a dos
números oficiais.

11

A investigação interessou-se apenas pelo abuso físico grave.
A investigação interessou-se pelo abuso sexual somente.
13
A investigação interessou-se somente pela violência física.
14
A investigação interessou-se somente pela violência física.
15
A taxa detectada referiu-se somente para casos relativos à violência física severa.
12
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Em meio aos estudos de prevalência, deve-se ainda destacar os estudos realizados com
a mesma metodologia adotada na presente pesquisa. Estes apresentam prevalências que
variam de 1,5% a 11,5%.
É possível dizer que as variações nas taxas descritas nos diferentes estudos devam-se,
em parte, às características dos países onde são realizados os levantamentos, em termos de
organização dos sistemas de proteção e sensibilidade social ao tema, assim como às
diferenças metodológicas das investigações, devido ao emprego de definições e classificações
diversos, até mesmo dentro de um mesmo país (Trocmé, Tourigny, MacLaurin & Fallon,
2003). Em relação a isto, seria importante ultrapassar as diferenças metodológicas de modo
que os resultados dos diferentes estudos pudessem ser comparados mais prontamente.
Problemas em relação à definição e aos tipos tornam-se um desafio à produção científica
nesta área (Jonhson- Reid, Drake & Way, 2003; Schumacher, Slep & Heyman, 2001; Heyman
& Slep, 2001; Black, Heyman & Slep, 2001; Black, Slep & Heyman, 2001; Glaser 2002;
Dubowitz, Papas, Black &Starr, 2002).
Além disso, neste campo de pesquisa ainda existe muita confusão no que diz respeito à
conceituação e utilização das terminologias da epidemiologia como incidência e prevalência
(Helie, Clement, Marie-Eve & Larrivée, 2003). Por exemplo: estudos que visam medir a
prevalência têm resultados diferentes daqueles que medem a incidência. Runyan (1998,
p.493) exemplifica essa problemática ressaltando as diferenças nos resultados que o uso de
uma ou outra metodologia pode acarretar:
A prevalência de maus-tratos reflete o número de vítimas na população em
qualquer que seja o período do tempo. Vítimas podem falar de experiências
que ocorreram recentemente ou em algum tempo atrás. A mesma criança
pode ter experienciado múltiplos episódios de abuso. Incidência se refere ao
número de eventos ocorridos durante um período específico de tempo. Contar
vítimas pode produzir um grande número de casos, mas a taxa anual de
incidência é apenas uma porcentagem muito pequena do total do número de
vítimas.
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Segundo Helie, Clement, Marie-Eve e Larrivée (2003) há ainda necessidade de se
revisar as medidas da epidemiologia usadas nas pesquisas da área social, como no caso das
pesquisas sobre violência familiar.
Obstáculos metodológicos como esses impedem a produção de um conhecimento mais
profundo sobre os maus-tratos, com repercussão negativa no maior entendimento da etiologia
do fenômeno, passo inicial para a construção de modelos eficazes de intervenção (Bringiotti
2000, Ochotorena, 1996).
No entanto, não há dúvidas de que “os métodos epidemiológicos são exatamente as
técnicas e abordagens que permitirão estudar as conseqüências do abuso e o sucesso da
intervenção” (Runyan, 1998, p. 493). Além de permitirem estimar de forma mais realista a
problemática, estes possibilitam estudar sua distribuição na população e características
associadas, assim como, a partir de estudos seriados, seguir sua tendência, o que oferece
subsídios para discutir a eficiência das políticas de intervenção (preventivas e/ou curativas).

1.4) Os professores e a detecção dos maus-tratos na infância
Concernindo a importância de estimar o fenômeno dos maus-tratos, Tourigny e
colaboradores (2003, p.3) afirmam que:
A aquisição de mais conhecimentos do alcance do problema, e de suas
características, é um importante meio de ajudar estas crianças e suas
famílias. Além disso, esse conhecimento pode contribuir para o
desenvolvimento de novas políticas sociais e desenvolvimento de intervenções
que melhor se adaptem às reais necessidades.

Nesse sentido, vale frisar os apontamentos da literatura quanto à existência de estágios
específicos para realização de um ciclo de pesquisas voltadas à prevenção e à intervenção de
problemas de natureza psicossocial (Mrazek & Haggerty, 1994, p.190). Num primeiro estágio
deve-se “Definir o problema e avaliar a sua prevalência”; uma vez definido o problema e sua
prevalência, pode-se determinar sua relação com fatores de risco e proteção determinados.
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Num segundo estágio, prevê-se a “Revisão de dados sobre fatores de risco e
proteção” para, em seguida, num terceiro estágio, passar à “Produção e condução de estudos
pilotos para intervenção”.
Dentro disto, tem-se a convicção da importância e da necessidade de implementar
estudos de prevalência dos maus-tratos de crianças, no contexto brasileiro, investigando os
fatores de risco e os indicadores comportamentais e emocionais associados aos casos, com
vistas não só contribuir com as políticas pública que se venha traçar, mas com as pesquisas
futuras.
Neste sentido, tem se considerado que uma das fontes mais fidedignas para a
estimação de maus-tratos em uma sociedade seria as dos profissionais envolvidos nos serviços
de atenção direta à infância e juventude. Eles teriam acesso a informações de diferentes
naturezas, além de poder observar diretamente determinados comportamentos, o que poderia
facilmente servir para um diagnóstico da situação (Lavegne, 1994).
Segundo o estudo realizado por Yanowitz, Monte e Trible (2003), diferentemente dos
médicos, que tendem a observar de forma mais acurada sinais físicos nas crianças, os
educadores estão aptos a observar mudanças sutis de comportamento e sinais emocionais.
Neste estudo, os autores observaram que os indícios considerados pelos professores como
efeitos de maus-tratos físicos e emocionais (baixa auto-estima, criança muito agressiva,
dificuldades acadêmicas e relações sociais pobres) vão ao encontro aos achados científicos,
confirmando que professores podem reconhecer corretamente os casos.
Além disso, Sedlak e Broadhurst16 (1996, apud Webster, O’Toole, O’Toolre e Betsy,
2005), discutindo o Third National Incidence Study, realizado nos EUA, apontam que a
pesquisa com professores é de fundamental importância para o debate de questões relativas à
sub-detecção/super-detecção e sub-notificação/super-notificação de casos de maus-tratos já
16

Sedlak, A.J., & Broadhurst, D. D. (1996). The third nacional incidence study of child abuse and neglect.
Washington.DC: US Departament of Health and Human Services.
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que, nos Estados Unidos, as escolas públicas sejam a instituição que mais casos assinala,
embora aproximadamente 84% dos casos conhecidos nessa instituição não sejam notificados
às agências de proteção.
Ademais, segundo pesquisa realizada pelo governo canadense, os casos notificados
pelas escolas são, em geral, aqueles que mais freqüentemente se consubstanciam, revelando
que os educadores/professores são, provavelmente, uma das fontes de informação mais
fidedignas, no que concerne à vitimização doméstica de crianças (Gaston & Sutherland
(1999).
No Brasil, mais particularmente na cidade de Ribeirão Preto, o número de notificações
advindas de instituições de cuidado infantil é pouco mais de 25%, número equiparável ao das
denúncias provenientes da própria família (26%), fato que permite concluir pelo baixo
envolvimento das instituições com as situações de vida de seus usuários ou, pelo menos, pelo
pequeno número de notificações efetivadas pelo setor, sobretudo quando se leva em conta a
proporção de crianças com as quais o setor educacional entra em contato (Bazon, 2004).
É preciso reconhecer que existem algumas barreiras que fazem com que os professores
deixem de assinalar casos suspeitos de maus-tratos. Gaston & Sutherland (1999, p.1), citam a
“falta de evidência, medo de conseqüências legais, medo de retaliações dos pais para com as
crianças”. Contudo, os autores sublinham que a falta de conhecimento em relação aos modos
de identificar os abusos e quanto aos procedimentos para o assinalamento de casos são os
maiores obstáculos enfrentados pelo corpo docente para que lidem adequadamente com esta
problemática.
Assim, é preciso considerar que os educadores/professores se encontram em uma
posição privilegiada para identificar casos de maus-tratos domésticos, já que possuem contato
diário com as crianças, na sala de aula, na hora do lanche, no intervalo e nos reforços
escolares (Gaston & Sutherland, 1999), sendo capazes de reconhecer, além dos sinais físicos,
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os sinais comportamentais e emocionais associados, mas que, para o adequado desempenho
desta habilidade, precisam adquirir mais conhecimentos relativos ao fenômeno, como a
prevalência global, as modalidades de maus-tratos mais recorrentes, os fatores de risco mais
fortemente correlacionados e as conseqüências observadas nas crianças e serem
instrumentados quanto aos procedimentos de notificação e manejo dos casos, no contexto
escolar.
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2) OS OBJETIVOS PROPOSTOS NA PRESENTE PESQUISA
Levando em conta o panorama aqui delineado, o presente estudo visa dar continuidade
à investigação sobre a prevalência dos maus-tratos de crianças que freqüentam
estabelecimentos educacionais na cidade de Ribeirão Preto-SP. Assim, seu objetivo geral é o
de estimar a prevalência de maus-tratos para este segmento, tratando, agora, especificamente,
das que freqüentam de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental, da rede pública e particular do
município, sob a ótica do professor.
A escassez de estatísticas que se aproximem do número real de casos na infância e,
portanto, a necessidade de melhor dimensionar a problemática justificam este projeto de
pesquisa.
Em termos específicos, os objetivos são:
 Determinar a prevalência de casos de maus-tratos nas crianças matriculadas de 1ª a 4ª
série do ensino fundamental da cidade de Ribeirão Preto, em estabelecimentos
educacionais públicos e privados, discriminando-os por tipo de escola, por região da
cidade, por série, sexo e tipo de maus-tratos;
 Discriminar, entre os casos detectados, aqueles que se tem certeza dos que se tem
somente suspeita; aqueles em que ocorre somente uma modalidade de maltrato
daqueles em que se denota a ocorrência de múltiplos tipos; aqueles que já recebem
algum tipo de atenção / proteção por parte dos órgãos oficiais dos que ainda não foram
assinalados a estas instâncias;
 Identificar os fatores de risco associados à ocorrência dos casos detectados;
 Identificar os indicadores (características) comportamentais e/ou emocionais
observados pelos educadores/professores associados aos casos detectados;
 Estimar a taxa de prevalência para a população matriculada de 1ª a 4ª série do ensino
fundamental, a partir da detectada no estudo.
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A hipótese central desta investigação é de que uma parte importante da população
infantil sofra maus-tratos sem ser detectada pelos órgãos oficiais de proteção, mas que pode
ser identificada através de pessoas e instituições que mantém contato direto com essas
crianças, como, por exemplo, os professores dos estabelecimentos educacionais.
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3)MÉTODO
Considerando os objetivos do estudo, adotou-se como metodologia uma abordagem
quantitativa de pesquisa, de caráter epidemiológico (epi = sobre + demos = população),
através de esquemas descritivos visando dimensionar a taxa de prevalência de maus-tratos no
contexto focado.
O estudo epidemiológico visa detectar o número de casos de um determinado
fenômeno e sua ocorrência no tempo e no espaço.
É importante ressaltar a distinção entre prevalência e incidência e o motivo pelo qual
nesse estudo trabalhou-se apenas com o primeiro conceito.
A prevalência indica a taxa de freqüência global do evento, que é igual ao número de
indivíduos acometidos pelo evento num certo momento, dividido pelo efetivo da população
exposta ao risco. A incidência, em seu turno, indica a taxa de casos novos, que é igual ao
número de casos que surgem durante o período estudado, dividido pelo efetivo da população
exposta (Rouillon, 1988).
Como já foi dito, o estudo de incidência em relação aos maus-tratos domésticos é
muito difícil, pois a detecção de um novo caso, num dado momento não garante que a sua
emergência também o seja. Os estudos na área tendem a conceber o caso como novo em
termos de registro no sistema de proteção e não, necessariamente, em termos de
acometimento, o que finda por promover certo distanciamento do método epidemiológico.
Desta forma, a prevalência calculada, expressa pela fórmula P= n/N , indica a
proporção do evento, em relação a uma população definida, que é igual ao número de
indivíduos acometidos pelo evento em um tempo definido – esclarecendo que n é o número
de casos existentes e N é o número total de pessoas estudadas, da mesma população.
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Todos os cuidados éticos foram adotados a fim de resguardar o bem estar dos
participantes, tendo o presente projeto sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (APÊNDICE A).

3.1)Participantes
A população base do presente estudo refere-se às crianças que freqüentavam de 1ª a 4ª
série do ensino fundamental nos estabelecimentos da rede pública e privada da cidade de
Ribeirão Preto no ano de 2005.
A escolha dessa população com idade variando entre 7 e 10 anos teve como objetivo
dar continuidade a outro estudo já concluído, concernindo a faixa etária dos 0 aos 6 anos
(Matias, 2004), de modo a ampliar o escopo de conhecimento sobre a prevalência de maustratos na população infantil.
Considerando a legislação vigente, a matrícula em estabelecimentos educacionais é
obrigatória a partir dos 7 anos de idade. Assim, com o objetivo de determinar o tamanho da
população, foi realizado um levantamento prévio do número de crianças nessa faixa etária,
que freqüentavam estabelecimentos educacionais e o número total de estabelecimentos
registrados no município, tanto públicos como privados, atendendo essa população.
Diferentemente do estudo focando as idades entre 0 e 6 anos, acredita-se que o número
de crianças com 7 anos ou mais, matriculadas em estabelecimentos educacionais, na cidade de
Ribeirão Preto, se aproxime bastante do total de crianças residindo no município.
A distribuição dos estabelecimentos educacionais públicos e privados, por região, da
cidade de Ribeirão Preto, como também o total de crianças que freqüentam cada tipo de
estabelecimento é apresentado na tabela abaixo.
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Tabela 4 - Distribuição do número de escolas com turmas de 1ª a 4ª série – da rede pública e
particular – por região da cidade de Ribeirão Preto e os respectivos números de crianças
matriculadas, no ano de 2005

Regiões
Norte
Sul
Leste
Oeste
Centro
Total de
escolas
Total de
crianças**

Públicas
26
6
16
18
1
67
29.580

nº de escolas*
Particulares
11
14
13
11
5
54
9.191

Total Região
37
20
29
29
6
121
38.761

Fonte*: Secretaria da Educação de Ribeirão Preto, 2004
Fonte**: Imep/Mec, 2005

O cálculo do tamanho da amostra foi efetivado seguindo-se um processo constituído
das etapas descritas abaixo:
1) Estudo piloto
Para a realização do piloto foi recomendada a realização de uma investigação
preliminar em duas escolas que pudessem ser consideradas discrepantes no que diz respeito ao
nível sócio-econômico da clientela atendida, tomando também por referência as regiões da
cidade. Assim, escolheu-se uma escola pública que atendesse uma população menos
favorecida economicamente, localizada em uma região da cidade também menos favorecida.
A outra escola escolhida, ao contrário, pertence a rede privada, e recebe uma clientela
favorecida economicamente, localizada em uma região da cidade considerada “nobre”.
O piloto realizado nessas duas escolas serviu para que se pudesse ter idéia da
prevalência de maus-tratos que acometem a população de 7 a 10 anos, já que, de início, este
número era completamente desconhecido17.

17

Cumpre dizer que o estudo piloto também tinha a função de verificar a adequação das mudanças introduzidas
na Cartilha Epidemiológica. Como não foi necessária nenhuma mudança na Cartilha, constatando-se sua
adequação, os resultados obtidos neste piloto foram, posteriormente, agregados aos outros resultados, para a
análise final dos dados.
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O estudo piloto abarcou uma população de 472 crianças e um total de 18 professores.
Nele encontrou-se uma prevalência de 10% de maus-tratos na escola pública e 1,2% na escola
particular. A taxa calculada para as duas escolas foi de 7%. Dispondo deste número, pôde-se
proceder ao cálculo da amostra a ser estudada conforme descrição abaixo.
2) Calculo do número de crianças
A partir da taxa de 7%, encontrada no piloto, foi calculado, em um programa
específico para estudos epidemiológicos (WCSS Pass, 2002) o tamanho necessário da amostra
para esse estudo. O programa apontou a necessidade de o estudo abarcar, no mínimo, 623
crianças para que se pudesse encontrar uma prevalência de 7% (IC= 95%) na população.
Assim, dispondo desse número mínimo de crianças e tendo em vista o número total de
crianças na faixa etária de 7 a 10 anos, residindo na cidade de Ribeirão Preto, procedeu-se
buscando uma distribuição eqüitativa da amostra, segundo as regiões do município e os tipos
de escolas, de modo a garantir representatividade, realizando-se, então, um procedimento de
amostragem aleatória estratificada.
Desta forma, foi determinada uma razão amostral de 10% do total de escolas de cada
região da cidade, divididas por tipo de estabelecimento educacional.
A razão de 10% foi adotada com o objetivo de tornar o trabalho de coleta de dados
viável no tempo estabelecido para o mestrado, já que o número de estabelecimentos
educacional existente, para essa faixa etária, na cidade, é elevado. Assim, foi realizado um
sorteio aleatório de, no mínimo, 10% dos estabelecimentos de cada região e de cada tipo de
escola.
No sorteio das escolas particulares, optou-se por aumentar essa razão, uma vez que o
número de alunos nesse tipo de estabelecimento é, freqüentemente, menor quando se compara
ao número de alunos das escolas públicas. Além disso, previa-a uma maior probabilidade de
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negação em colaborar com a pesquisa por parte das escolas privadas, com base na experiência
anterior.
A Tabela 5 apresenta o número de escolas sorteadas para a pesquisa distribuídas por
região da cidade e tipo de estabelecimento.

Tabela 5 - Distribuição de número total escolas da rede pública e particular por região da cidade
de Ribeirão Preto e número de escolas selecionadas para a pesquisa por região e por tipo de
estabelecimento

Regiões
Norte
Sul
Leste
Oeste
Centro
Total

Públicas
26
6
16
18
1
67

nº
sorteado
3
1
3
2
1
10

Nº de escolas
Particulares
nº
sorteado
11
2
14
2
13
2
11
2
5
1
54
9

Total
Região
37
20
29
29
6
121

Total
Sorteadas
5
3
5
4
2
19

Fonte: Secretaria da Educação de Ribeirão Preto, 2004

Desta forma, pode-se afirmar que participaram desse estudo um total de 151
professores (distribuídos em 19 escolas) que se responsabilizavam por 3.885 crianças (10.02%
das crianças da mesma faixa etária que residem na cidade de Ribeirão Preto).

3.2) Local
O estudo foi realizado nas escolas da rede pública e particular que tinham séries de
primeira à quarta, do ensino fundamental. As escolas participantes foram selecionadas por
sorteio segundo as regras de amostragem já descritas.

3.3) Instrumentos
Para a realização deste estudo foi utilizada uma versão modificada da Cartilha
Epidemiológica, proposta, a princípio, Bringiotti (2000).

Excluído:
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Esta é um instrumento próprio à investigação da prevalência dos maus-tratos, a partir
da obtenção de informações coletadas junto a profissionais da educação. A Cartilha já foi
utilizada na Espanha (Catalunha e Andaluzia) e na Argentina, tendo-se demonstrando sua
confiabilidade.
No Brasil, como já apontado, foi empregada uma primeira versão deste instrumento,
desenvolvida a partir da tradução e adequação semântica da mesma (Matias & Bazon, 2003),
em estudo realizado por Matias (2004) tendo, a mesma, servido de forma bastante adequada
aos fins da pesquisa.
A Cartilha Epidemiológica é um instrumento de auto-aplicação, composta pela
descrição dos objetivos da pesquisa, as instruções para o seu preenchimento com as definições
dos diferentes tipos de maus-tratos.
Originalmente, a Cartilha apresentava cinco quadros que deviam ser preenchidos,
segundo as instruções dadas. Quatro quadros referiam-se à ocorrência de maus-tratos, sendo
separados em: a) Casos nos quais se conhece ou se observa a presença de somente um tipo de
maltrato; b) Casos que se conhece ou observa a presença de mais de um tipo de maltrato; c)
Casos que se suspeita da presença de somente um tipo de maltrato; d) Casos que se suspeita
da presença de mais de um tipo de maltrato.
A versão empregada no presente estudo, partiu da versão proposta por Matias e Bazon
(2003), tendo, porém, sido aperfeiçoada por Faleiros e Bazon (2005), com a modificação de
determinados aspectos formais e a incorporação de novos à investigação. Em outras palavras,
Faleiros e Bazon, modificaram o esquema de preenchimento dos dados de forma a simplificar
a Cartilha e facilitar o entendimento dos professores. Assim, a Cartilha utilizada neste estudo,
é composta de apenas um quadro subdividido em: a) Identificação da Criança; b) Tipo de
Maltrato; c) Características da Criança; d) Características da Família (ANEXO A).
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Além disso, foi incluído um novo quadro em que são dispostos indicadores
comportamentais e emocionais relacionados aos maus-tratos, segundo a literatura
especializada, passíveis de observação em contexto escolar e que poderiam estar associados
aos casos e, de algum modo, apoiar a percepção dos professores dos casos suspeitos,
enriquecendo, assim, os dados coletados em termos de informações obtidas a esse respeito
sobre as crianças assinaladas.
Assim, nessa versão, solicita-se aos professores, além das informações que dizem
respeito aos fatores de risco relacionados à família e/ou entorno da criança, informações
adicionais a respeito das características comportamentais e/ou emocionais que o professor
identifica nos casos por ele assinalados. Estas informações adicionais visam um refinamento
do "perfil" dos casos, para o contexto em estudo, sob a ótica dos professores.
Para preenchimento, pede-se que o professor assinale cada caso de maltrato que
observa em sua sala de aula, indicando o sexo e a idade da criança, se já recebem atenção de
algum órgão de proteção, se tem certeza ou somente suspeita, o(s) tipo(s) de maltrato(s)
sofridos, as características comportamentais/emocionais que se observa nessas crianças, como
também os fatores de risco presentes.
Além da Cartilha, utiliza-se um questionário complementar (ANEXO B), visando
caracterizar a população de respondentes – os professores/educadores: idade, sexo,
escolaridade, tipo de formação, tempo que trabalha como educador, tempo que trabalha na
escola e condição sócio-econômica.
É importante ressaltar que a Cartilha Epidemiológica quando foi utilizada em contexto
brasileiro, atingiu os objetivos propostos pelo estudo em que foi usada, não oferecendo
maiores dificuldades, por parte dos professores, em relação à compreensão do seu conteúdo,
mediante o treinamento oferecido pelo pesquisador, para esclarecimento de dúvidas.
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Garantido o treinamento, não foi detectada nenhuma dificuldade maior por parte dos
respondentes e nem perda significativa de informação (Matias, 2004).
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4) PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS
Primeiramente, foi encaminhado um ofício à Secretária Municipal de Educação de
Ribeirão Preto e à Secretaria Estadual – Divisão Regional de Ensino, juntamente com uma
cópia do projeto, solicitando a autorização para a realização da pesquisa (APÊNDICE B e
APÊNDICE C). Após autorização, cada escola sorteada para o estudo foi consultada,
buscando seu aceite.
Concernente aos professores, individualmente, foi solicitada sua colaboração no
sentido de responder à Cartilha Epidemiológica e ao Questionário de Caracterização dos
Educadores, juntamente com o Consentimento para a utilização dos dados nos termos da
pesquisa (APÊNDICE D).
A partir de seu aceite, oferecia-se um treinamento para o professor, para o
esclarecimento de dúvidas quanto ao conteúdo e preenchimento da Cartilha.
O treinamento constituiu-se da leitura conjunta do instrumento e explicação do modo
de preenchimento. Este, além de clarear os objetivos da pesquisa e esclarecer possíveis
dúvidas, favoreceu a aproximação entre pesquisador e professores, visando a qualificar as
respostas coletadas, incrementando, deste modo, a confiabilidade dos resultados desse estudo.
Em 74% das escolas tal treino foi oferecido aos professores em grupo. Em 2 escolas
(10%), a aplicação da Cartilha foi individual, ou seja, o treinamento aconteceu com cada
professor separadamente.
Quando não foi possível o oferecimento do treino diretamente ao professor, este foi
realizado com um representante da escola (normalmente a coordenadora pedagógica), que se
responsabilizou em explicar os objetivos da pesquisa e passar as instruções de preenchimento
aos professores. Este procedimento se deu em 3 escolas particulares (16%).
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5) PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS
Para análise dos dados foram utilizados métodos quantitativos-descritivos, bem como
a aplicação de alguns testes estatísticos específicos.
Os dados obtidos através da Cartilha foram transcritos em tabelas e posteriormente
computados as freqüências totais, por modalidade de maus-tratos, características das crianças
e por tipo de fator de risco.
Os resultados são apresentados graficamente, descritos e analisados estatisticamente.
A análise estatística dos casos foi feita por meio de tabulação simples, em tabelas de
dupla entrada, analisadas por medidas de qui-quadrado, teste exato de Fisher e cálculo de
odds ratio. Também foi utilizado, quando necessário, o teste não paramétrico de MannWhitney. Em todas estas análises adotou-se um nível de significância de p ≤ 0.05.
A prevalência global, por região e por modalidade de maus-tratos foi obtida através do
calculo de proporções (p’ = x / n).
Para testar a hipótese deste estudo, ou seja, verificar se a taxa de prevalência
encontrada no estudo é superior à oficial, foi aplicado o teste de proporção com intervalo de
confiança de 95%.
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6) RESULTADOS
Os resultados, fruto da análise dos dados obtidos através da Cartilha Epidemiológica,
são apresentados a seguir, por meio de porcentagens, representados em gráficos e tabelas.
Antes, contudo, apresenta-se uma caracterização das escolas que fizeram parte do
estudo e dos professores que responderam à Cartilha, bem como das crianças que
freqüentavam estes estabelecimentos educacionais, por ocasião da pesquisa.

6.1) Caracterização dos Estabelecimentos Educacionais
Participaram deste estudo 19 estabelecimentos oficiais de educação fundamental de 1ª
a 4ª séries, do município de Ribeirão Preto – SP. Em termos de proporção, este número
equivale a 16% do número total de estabelecimentos educacionais que possuem de 1ª a 4ª
séries no município (n = 121).
Do total de escolas que participaram desse estudo, 10 eram estabelecimentos públicos
(15% do total) e 9 privados (17% do total).
Cinco destas escolas estão localizadas na região Norte da cidade, três na região Sul,
cinco na região Leste, quatro na Oeste e duas escolas ficam no Centro da cidade.
Uma escola da região Leste e uma da região Sul correspondem às que fizeram parte do
estudo piloto.
A proporção de escolas que participaram deste estudo por região da cidade é
apresentada no Gráfico 1, em termos porcentagem.
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Gráfico1: Distribuição das escolas que participaram do estudo por região da cidade
Ribeirão Preto, em porcentagem.

Em relação ao tamanho das escolas, em termos de número de alunos, 42% das escolas
tinham mais que 200 alunos; 37% tinham entre 100 e 200 alunos; enquanto 16% das escolas
tinham até 100 alunos. O número mínimo de alunos foi 26 e o máximo 382. A média de
alunos por escola foi de 204, com desvio padrão de 109,7.
A média das mensalidades das escolas particulares que participaram do estudo foi de
R$ 469,60 reais. O valor mínimo ficou em torno de R$ 280, 00 e o valor máximo R$ 800, 00.
O número de professores por escola variou de 2 a 16 professores. Uma média de 8
professores por escola.

6.2) Caracterização dos Professores
O número total de professores que participou da pesquisa foi de 151. Desses, 44%
eram de escolas públicas, enquanto que 56% trabalhavam em escolas particulares. Dados
adicionais que caracterizam os professores participantes estão descritos no ANEXO C.
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6.3) Caracterização das Crianças
O estudo abarcou 3.885 crianças de 1ª a 4ª séries, matriculadas em estabelecimentos
educacionais públicos e privados. A Tabela 6 apresenta a distribuição em freqüência da
amostra de crianças, por região e por tipo de estabelecimento educacional.
Em relação ao número total de crianças freqüentando essas mesmas séries em
estabelecimentos da rede pública e privada de Ribeirão Preto-SP, no ano de 2005
(n=38.766)18, a amostra equivale a 10%.

Tabela 6: Distribuição do número de crianças da amostra por região e por tipo de
estabelecimento educacional na cidade de Ribeirão Preto

Região da Cidade

Norte
Sul
Leste
Oeste
Centro
Total

Públicas
1102

Amostra de Crianças
Privadas
98

Total
1200

224
434
421
337
2518

547
190
285
247
1367

771
624
706
584
3885

A porcentagem de crianças da amostra distribuídas entre escolas públicas e
particulares é respectivamente de 65% e de 35%.
No que tange à distribuição do total de crianças da amostra, por série, verifica-se que a
maior porcentagem de crianças encontra-se na 4ª série (27%). As crianças freqüentando as 2ª
e 3ª séries correspondem a 25% cada, do total, e as 1ª séries a 22%.
Em relação à distribuição das crianças por região, observa-se que a região Norte é a
região com o maior número de crianças (31%), seguida pela região Sul (20%). A região Oeste
tem 18% das crianças e a região Leste tem 17%. O Centro comporta 15% das crianças
abarcadas neste estudo.

18

Inep, 2005 (http://www.inep.gov.br/basica/censo/Escolar/resultados.htm)
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A distribuição em porcentagem de crianças por série é apresentada no Gráfico 2.
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Gráfico 2: Distribuição em porcentagem de crianças por série
Ribeirão Preto, 2005

A distribuição em porcentagem de crianças por região da cidade é apresentada no

% Crianças

Gráfico 3, a seguir.

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Norte

Sul

Leste

Oeste

Centro

Regiões

Gráfico 3: Distribuição da porcentagem de crianças por região da cidade
Ribeirão Preto, 2005

A partir de agora passa-se à apresentação dos resultados relacionados à problemática
dos maus-tratos, com base na análise dos dados oferecidos pelos professores.

6.4) Os maus-tratos
Os professores de 1ª a 4ª série assinalaram 152 casos de crianças que vivenciariam
algum tipo de maltrato. Eles assinalaram no mínimo zero (aqueles que não observavam
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nenhum caso de maus-tratos em sua sala de aula) e no máximo sete casos de maus-tratos por
turma. A média de casos assinalados por professor foi de 1,01 com desvio padrão de 1,43.
Destas 152 crianças, a maioria seria de meninos (69%). As idades19 mais assinaladas
foram as de 7 e 10 anos (24%). O Gráfico 4 mostra a distribuição da porcentagem de casos
segundo a idade. Houve 2% de perdas de dados no tocante às informações referentes à idade
das crianças assinaladas.
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Gráfico 4: Distribuição da porcentagem de casos segundo a idade
Ribeirão Preto, 2005

No que se refere à distribuição de assinalamentos por série, as primeiras e as quartas
séries são as com o maior número de casos: 32% e 30%, respectivamente. O Gráfico 5 mostra
a distribuição do número de casos por série.
Em relação à distribuição dos casos por tipo de escola, 82% pertenciam as escolas
públicas.

19

O estudo abarcou crianças com idade abaixo de 7 anos, com 6 anos, por exemplo, porque já freqüentavam a 1ª
série, e acima de 10 anos, com idade entre 11 e 15 anos, porque ainda freqüentavam a 4ª série do ensino
fundamental no momento da coleta.
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Gráfico 5: Distribuição da porcentagem de casos por série
Ribeirão Preto, 2005

Na visão dos professores, em 63% dos casos assinalados, eles teriam certeza da
ocorrência de algum tipo de maltrato, enquanto que em 40% dos casos eles apenas
suspeitavam de que “algo de errado” estaria acontecendo com a criança em casa. 4,6% referese a perdas de dados, ou seja, informações que não foram fornecidas.
A co-ocorrência de tipos de maus-tratos caracterizou 48% dos casos assinalados. Em
28% dos casos duas formas de maltrato foram assinaladas pelo professor. As combinações
mais freqüentes foram: “Maltrato Físico” e “Maltrato Emocional”, “Abandono Emocional” e
“Maltrato Emocional”, “Abandono Físico” e “Abandono Emocional”. Em 29% dos casos três
tipos de maus-tratos foram assinalados pelos professores. Nesse caso, a combinação mais
comum foi: “Abandono Físico”, “Maltrato Emocional” e “Abandono Emocional”. Em 13,7%
dos casos quatro tipos de maus-tratos foram assinalados.
Ainda, dos casos assinalados como sofrendo maus-tratos, os professores relataram que
40% apresentavam histórico de atraso ou repetência.
No que se refere ao recebimento de atenção por parte de algum órgão de proteção, os
professores relataram que 72% casos não recebiam qualquer tipo de ajuda/intervenção, ou
seja, eram desconhecidos do sistema oficial de proteção. Em 19% dos casos os professores
não tinham conhecimento se a criança recebia ou não atenção por parte de algum órgão
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responsável. Apenas 9% dos casos assinalados certamente recebiam algum tipo de atenção,

% Casos

segundo os professores, como mostra o Gráfico6.
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Gráfico 6: Distribuição da porcentagem de casos assinalados pelos professores
que recebiam ou não atenção por parte de algum órgão de proteção/atenção
Ribeirão Preto, 2005

No que se refere à freqüência dos tipos de maus-tratos, o maior índice de
assinalamento diz respeito ao tipo “Maltrato Emocional” (40%), seguido de “Abandono
Emocional” (37%) e “Falta de Controle Parental” (30%). As freqüências dos tipos de maus-
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tratos são apresentadas nos Gráfico7.

Tipo de maltrato
Gráfico7: Distribuição em porcentagem de casos segundo o tipo de maus- tratos
Ribeirão Preto, 2005
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Os menores índices de assinalamento ocorrem para “Corrupção” (0.7%) e “Abuso
Sexual” (2%).
Em relação à distribuição de casos segundo o sexo da criança assinalada, observa-se
que a proporção de meninas que sofrem “Abandono Emocional” (60%), “Abandono Físico”
(36%) e “Abuso Sexual” (2%) é maior do que a de meninos.
Os meninos são mais freqüentemente vítimas de “Maltrato Físico” (19%), “Ações
Delituosas” (5%), “Trabalho Infantil” (5%), “Falta de Controle Parental” (34%) e “Outros” (9%).
O tipo “Outros” diz respeito a algum tipo de situação definida pelo próprio professor,
que parece não ser compreendida por nenhuma das formas descritas na Cartilha. São as
crianças com mais de 10 anos que aparecem com mais freqüência nessa categoria (22%). Na
maior parte das vezes, a situação “outra” de maltrato referiu-se à evasão escolar e
“comportamento preocupante”.
Nos tipos “Mendicidade” (5%), Corrupção (0.9%), 100% dos casos assinalados diziam
respeito a meninos. No tipo “Maltrato Emocional” a porcentagem é praticamente igual entre
meninos (39%) e meninas (38%). O Gráfico8 mostra a distribuição em porcentagem dos tipos
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de maus-tratos segundo o sexo.

Gráfico8: Distribuição dos tipos de maus-tratos segundo o sexo da criança assinalada
Ribeirão Preto, 2005
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Apesar das diferenças encontradas entre meninos e meninas, em termos de proporção,
em relação aos tipos de maus-tratos, houve diferença significativa entre a porcentagem de
meninos e meninas somente para a variável “Abandono Emocional” (p=0,001). De acordo
com as análises, as meninas (60%) vivenciam significativamente mais “abandono emocional”
que os meninos (28%). Além disso, a chance de uma menina sofrer “abandono Emocional” é
quase 4 vezes maior que os meninos (odds ratio=3,86 ).
Quando se contrasta o tipo de maus-tratos com a idade das crianças observa-se que, o
“Maltrato Físico” aparece com mais freqüência para a idade de 10 anos (28%). O “Abando
Físico” acomete com maior freqüência as crianças de 8 anos (44%). Já as crianças que foram
vítimas de “Abuso Sexual” foram assinalados na mesma freqüência nas idades de 7 e 10 anos
(3%) e na idade de 8 anos a freqüência foi de 4%. Deve-se ressaltar, entretanto, que para essa
modalidade de maus-tratos houve apenas 3 casos assinalados.
O tipo “Maltrato Emocional” foi assinalado pelos professores com a mesma
freqüência nas idades de 7 e 10 anos (47%) e o “Abandono Emocional” é mais freqüente na
idade de 8 anos (60%).
Os tipos “Mendicidade”, “Trabalho Infantil” e “Ações Delituosas” parecem acometer
mais as crianças mais velhas, ou seja, com mais de 10 anos. Assim, 11% das crianças acima
de 10 anos foram assinaladas como sofrendo um ou mais desses 3 tipos de maus-tratos.
Os assinalamentos para o tipo “Falta de Controle Parental” são mais freqüentes quanto
mais velha é a criança. Assim, a porcentagem de crianças de 7 anos assinaladas com esse tipo
de maltrato foi de 19%, com 8 anos foi de 24%, com 9 anos foi de 35%, enquanto que para as
crianças com 10 anos ou mais foi de 44%.
Estes resultados são ilustrados pelo Gráfico 9.
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Gráfico 9: Distribuição em porcentagem dos tipos de maus-tratos segundo a idade das crianças.
Ribeirão Preto, 2005

Deve-se, contudo, observar que os únicos tipos de maus-tratos em que se constatou

diferença significativa em relação à idade das crianças que os vivenciam daquelas que não os
vivenciam, foi o tipo “Ações Delituosas” (p=0,016) e “Falta de Controle Parental” (p=0,034).
Estas modalidades acometem mais crianças que têm mais de 10 anos.
A Tabela 7 sintetiza estes resultados.
Tabela 7- Idade das crianças que sofrem e não sofrem “Ações Delituosas” e “Falta de Controle
Parental”

Tipo de Maltrato
Ações Delituosas

Falta de Controle Parental

Média
DP
Mediana

Crianças que
sofrem
10,83
1,47
10,5

Crianças que
não sofrem
9,01
1,80
9,00

Média
DP
Mediana

9,54
1,80
10

8,88
1,80
9,00

P
0,016

0,034

No que se refere à distribuição dos tipos de maus-tratos segundo o tipo de
estabelecimento educacional (público ou privado), observa-se que tipos como “Abuso
Sexual”, “Mendicidade”, “Trabalho Infantil”, “Corrupção” e “Ações Delituosas” foram
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assinalados apenas em crianças que freqüentavam as escolas públicas. Não houve casos de
crianças suspeitas de sofrerem essas modalidades de maus-tratos em escolas particulares. Nas
escolas particulares, as modalidades mais assinaladas foram: “Maltrato Emocional” (37%),
“Abandono Emocional” (37%) e “Falta de Controle Parental” (48%).
Os tipos de maus-tratos mais assinalados nas escolas públicas foram “Maltrato
Emocional” (39%), “Abandono Emocional” (38%) e “Maltrato Físico” (32%). Esses
resultados são apresentados no Gráfico10.
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Gráfico10: Distribuição dos tipos de maus-tratos segundo o tipo de estabelecimento educacional.
Ribeirão Preto, 2005

Entretanto, somente se verifica associação significativa entre o tipo de maltrato e o
tipo de estabelecimento educacional em se tratando da “Falta de Controle Parental”, nas
escolas particulares. De outro modo, pode-se dizer que as crianças que freqüentam escolas
particulares estão vivenciando mais “Falta de Controle Parental” (46%) do que as crianças das
escolas públicas (26%) [p = 0,026]. Além disso, o risco de uma criança de escola particular
ser acometido por esse tipo de maltrato é de 2,5 vezes maior do que as crianças de escola
pública (odds ratio = 2,5).
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Embora a associação não tenha sido estatisticamente significativa (p=0,074), denota-se
também uma relação forte entre “Abandono Físico” e as crianças que freqüentam as escolas
públicas. Pode-se dizer que as crianças de escolas públicas tendem a vivenciar mais esse tipo
de maltrato do que as crianças de escolas particulares.

6.5)Indicadores Comportamentais/Emocionais
Concernente aos indicadores comportamentais/emocionais, isto é, às características
comportamentais e/ou emocionais que os professores observavam nos alunos que, segundo
sua percepção, sofriam maus-tratos, pode-se afirmar que os indicadores que apareceram com
maior freqüência são: “presença de problemas escolares” (75%), “falta de interesse em
aprender” (62%), “baixa auto-estima” (57%), “hiperatividade” (52%) e “dificuldades para
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resolver problemas interpessoais” (50%). Esses resultados estão representados no Gráfico11.

Gráfico11: Distribuição da porcentagem dos indicadores comportamentais/emocionais assinalados pelos
professores
Ribeirão Preto, 2005
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Os dados relativos a esses indicadores, quando analisados em função do sexo da
criança assinalada, indicam que a maioria dos meninos e também das meninas apresenta
“problemas escolares” (73% e 79%) e “parecem não ter interesse em aprender” (61% e 64%).
Verifica-se, no entanto, que a porcentagem de meninos que sofrem maus-tratos e que
são agressivos (55%) é significantemente maior (p=0,001) do que a das meninas (17%). A
chance de os meninos serem mais agressivos é 5,7 vezes maior que a das meninas (odds

ratio=5,7).
A porcentagem de meninos com hiperatividade (57%) também foi significantemente
maior (p=0,05) que a de meninas apresentando esse mesmo problema (40%), na percepção
dos professores. A chance de um menino apresentar o sintoma de hiperatividade é 2 vezes
maior que de uma menina (odds ratio= 1,96).
O Gráfico 12 apresenta a distribuição de indicadores por sexo.
A diferença foi quase significativa (p=0,06) entre a porcentagem de meninas (40%) e
de meninos (26%) em relação a variável “timidez / ser envergonhado(a)” .
A análise dos dados relativos a estes indicadores, em relação ao tipo de
estabelecimento educacional, aponta que os que aparecem com mais freqüência nas escolas
particulares são: “problemas escolares” (66%) seguido de “hiperatividade”, “parece não ter
interesse em aprender” e “tem dificuldades para resolver problemas interpessoais” (52%).
Nas escolas públicas, 77% das crianças parecem apresentar “problemas escolares” na
visão dos professores. O indicador “parece não ter interesse em aprender” também aparece
com

alta

freqüência

(64%)

e

“tem

baixa

auto-estima”

é

terceiro

indicador

comportamental/emocional mais freqüente nesse tipo de estabelecimento educacional (59%).
Gráfico

13

mostra

a

distribuição

em

porcentagem

dos

comportamentais/emocionais segundo o tipo de estabelecimento educacional.

indicadores

Gráfico 12: Distribuição em porcentagem dos indicadores comportamentais/emocionais segundo o sexo da criança
Ribeirão Preto, 2005
Estudo da prevalência de maus-tratos

Pe M e d
o
s
C h ade
or l os
a
H i mu
p e i to
Pr
ra
ob
l e Agr t ivo
m
e
Co as e s si v
m sc o
p. ol
Co
R ar
D
nf
i
i a s tú e gr es
po r b e d
uc io ido
M
o
D i nos ent
f p o al
a r u tr
a o
am s
i
Is g o s
ola
Nã Dis -s
o r ru e
co p t
op iv o
Se
er
m Ba
a
int i xa Im ti vo
p
er
es Au u ls
se to- i vo
e m es t
Di
ap ima
fP
re
ro
nd
b
D
e
In
te o e n r
rp
es te
s
Ra oai s
i
Im vos
D e po p o
pe ula
nd r
en
O
T í te
lha m
r p id o
ar
ad
Le o
D
n
F a e p r to
lta im
à ido
es
co
O la
ut
ro
s

% Casos

78

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Masculino

Feminino

Se
nt
e
m
Pe ed
sa o
Ch d
or elo
s
a
m
H
ui
ip
t
er o
a
t
A
i
Cm Pro gre vo
b
s
.
po
s
rta Esc ivo
ol
t
.
Co
R are
e
n
D fia Dis gre s
ifc
t
d
ul pou ub. ido
ad co M
ad
n e
es os nta
o l
p
Is
ol ara utro
ase am s
fa igo
cil
m s
Di en
Ñ s rru t e
co pt
op ivo
er
Se
B
a
m
ai
Im tiv
x
in
o
p
a
te
u
re aut lsi
ss o- vo
e
e
Di
em stim
fc
om
ap a
re
pr
n.
ob
..
D
in
te oe
n
r
pe te
Ev
ss
ita
oa
do
Ag
R
is
ar pel aiv
ra os os
-s
e col o
ao eg
a
s
ad s
ul
to
O Tím s
lh
ar ido
p
Po ara
uc do
Pa o
re ati
v
Fa ce i o
lta nfe
li
a
es z
co
O la
ut
ro
s

% Casos
80%

70%
Particular
Pública

60%

50%

40%
Estudo da prevalência de maus-tratos..

90%

30%

20%

10%

0%

Gráfico 13: Distribuição em porcentagens das características comportamentais/emocionais
segundo o tipo de escola.
Ribeirão Preto, 2005
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No entanto, as diferenças entre os tipos de escola foram significativas somente para
algumas dessas variáveis comportamentais/emocionais. A porcentagem de crianças que
“reclamam freqüentemente que estão doentes ou com dor” (33%) é significantemente maior
nas escolas particulares (p=0,027). Nas escolas públicas essa porcentagem é de 14%. A
chance de uma criança de uma escola particular apresentar esse sintoma é 3 vezes maior do
que uma criança da escola pública (odds ratio= 2,97). A porcentagem de crianças de escolas
particulares (26%) que diz ter pesadelos é também significantemente maior que a
porcentagem de crianças das escolas públicas (8%, p= 0,014), sendo o odds ratio igual a 4,03,
indicando que a chance de uma criança de escola particular apresentar esse sintoma é 4 vezes
maior do que de uma criança de escola pública.
Existe uma tendência de associação entre a variável “timidez” e a variável escola
pública. A porcentagem de crianças tímidas nas escolas públicas (34%, p=0,054) é maior a
das escolas particulares (15%). Existe também uma tendência à associação entre a variável
“ser triste, infeliz ou deprimido” e a variável escola pública. Assim, as crianças das escolas
públicas assinaladas como sofrendo maus-tratos, parecem tender ser mais infelizes, tristes ou
deprimidas (38%) se comparadas a das escolas particulares (18%, p=0,058).
Em relação à distribuição desses mesmos indicadores segundo a idade da criança
observa-se associação significativa entre o fato de a criança parecer “sentir muito medo” e ter
a idade de 8 anos (p=0,016). A porcentagem de crianças de 8 anos que “choram” também é
significantemente maior do que a das crianças que não choram (p=0,010). A média de idade
das crianças que são “tímidas ou envergonhadas” é também de 8 anos existindo uma diferença
significativa da média de idade das crianças que não apresentam esse sintoma (p=0,011).
As crianças consideradas, pelos professores, como agressivas (batem, brigam e são
destrutivas ou vingativas) são significantemente mais velhas, com uma média de idade de 10
anos (p=0,031).
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A Tabela 8 sintetiza esses resultados citados acima.

Tabela 8 - Diferenças de idades das crianças que apresentam ou não indicadores
comportamentais/emocionais

Indicadores
comportamentais/emocionais

Grupo com
sintoma

Grupo sem
sintoma

Diz ou parece sentir muito Média
DP
medo
Mediana
Média
Chora muito e a toa
DP
Mediana
Média
É agressivo nas interações
DP
Mediana
Média
É tímido ou envergonhado
DP
Mediana

8,40
1,31
8,00
8,28
1,25
8,00
9,41
1,69
10,00
8,48
1,49
8,00

9,3
1,9
9,00
9,28
1,88
9,00
8,85
1,88
8,00
9,34
1,89
9,00

P
0,016
0,010
0,031
0,011

Em relação à distribuição dos indicadores comportamentais/emocionais em função dos
tipos de maus-tratos, verifica-se que o tipo com mais associações significativas é o tipo
“Maltrato Emocional”. O “Maltrato Emocional” está associado, por exemplo, a indicadores
como: “hiperatividade”, “parece ter um distúrbio mental”, “confia pouco nos outros”, “é
disrruptivo”, “impulsivo”, “baixa auto-estima”, “sem interesse em aprender”, “dificuldades
para resolver problemas inter-pessoais”, “olhar parado”.
As associações encontradas, no que diz respeito à distribuição dos indicadores
comportamentais/emocionais segundo os tipos de maltrato, serão apresentados na Tabela 9.
Devido ao grande volume de informações só serão apresentados os resultados de associações
significativas ou onde existe uma tendência à associação.
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Tabela 9 - Distribuição de indicadores comportamentais/emocionais associados aos tipos de
maus-tratos

Tipo de
Maltrato
Maltrato
Físico

Abandono
Físico

Abuso
Sexual

Maltrato
Emocional

Abandono
Emocional

Indicadores Associados

Comportamento regredido

% grupo
com
sintoma
11

% grupo
sem
sintoma
30

P
0,041

Confia pouco nos outros
Disrruptivo
Dependente

44
63
30

27
45
14

0,077∆
0,087∆
0,087∆

Comportamento regredido

41

21

0,013

Confia pouco nos outros
Baixa auto-estima
Impopular nas relações
Tímido ou envergonhado
Infeliz

52
25
23
54
50

70
43
43
20
28

0,027
0,036
0,014
0,001
0,009

Dependente

68

16

0,076∆

Tímido
Infeliz

100
100

29
33

0,026
0,039

Hiperatividade

61

46

0,075∆

Parece ter um distúrbio mental
Confia pouco nos outros
Disrruptivo
Impulsivo
Baixa auto-estima
Sem interesse em aprender
Dificuldades para resolver
problemas interpessoais
Fica de olhar parado...parece no
mundo da Lua
Infeliz

30
42
64
54
69
73
64

17
23
38
25
49
55
41

0,055∆
0,01
0,001
0.001
0,015
0,026
0,005

47

31

0,043

47

26

0,006

Hiperatividade

58

42

0,059∆

Agressividade
Comportamento Regredido
Confia pouco nos outros
Dificuldades para fazer amigos

33
37
46
30

48
21
21
17

0,069∆
0,034
0,001
0,06

Tímido

42

23

0,014

83

Estudo da prevalência de maus-tratos..

Tipo de
Maltrato

Indicadores Associados

Mendicidade Parece ter um distúrbio mental
Tímido
Falta à escola freqüentemente

% grupo
com
sintoma
67
67
67

% grupo
sem
sintoma
20
29
29

P
0,023
0,069∆
0,063∆

Trabalho
Infantil

Impulsividade

83

34

0,024

Corrupção

“Outro problema”(evasão
escolar)

100

5

0,001

Ações
Delituosas

Agressividade

83

41

0,084∆

Falta de
Controle
Parental

Hiperatividade

67

45

0,012

Agressividade
Comportamento Regredido
Confia pouco nos outros
Disrruptivo
Impulsivo
Doente
Tímido

65
15
20
63
48
28
36

33
32
35
41
31
13
17

0,001
0,031
0,059∆
0,015
0,049
0,026
0,023

Impopular nas relações

0

32

0,011

Falta à escola freqüentemente
Baixa auto-estima

57
29

27
60

0,029
0,023

Outros
tipos*

∆= Tendência

6.6) Fatores de Risco
No que concerne ao assinalamento de fatores de risco pelos professores, o dado de
maior destaque refere-se ao fato de parecer haver um grande desconhecimento por parte dos
profissionais em relação a aspectos investigados, relacionados à família e ao seu entorno: em
58% das vezes, os professores relataram desconhecê-los.
O fator de risco com maior índice de desconhecimento por parte dos professores foi
“pais maltratados em sua infância” (97%).
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O Gráfico 14 apresenta a distribuição dos fatores de risco de acordo com o
conhecimento dos educadores.
Os fatores de risco mais assinalados como estando presentes nas famílias das crianças
maltratadas foram: “Desemprego” (32%), “Dificuldades econômicas graves” (32%),
“Divórcio ou separação” (26%) e “Baixa escolaridade” (26%). O fator de risco menos
assinalado foi “Pais maltratados em sua infância” (2%).
Excluído:

A distribuição dos fatores de risco segundo sua presença é apresentada pelo Gráfico15.
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Gráfico 14: Distribuição em porcentagem dos fatores de risco segundo o conhecimento do educador
Ribeirão Preto, 2005
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Gráfico 15: Distribuição em porcentagem dos fatores de risco associados aos maus-tratos de acordo com as informações do setor
educacional.
Ribeirão Preto, 2005
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Concernente à distribuição de fatores de risco segundo o tipo de estabelecimento
educacional, observa-se que a porcentagem de “alcoolismo em um ou ambos os pais” é
significantemente maior para os casos de escola pública (73%) [p=0,001]. Na escola
particular a proporção é de 9%. A porcentagem de pais que “usam drogas” também é
significativamente maior nas escolas públicas (64%, p=0,002). Esses pais também estão mais
“envolvidos em atitudes delituosas” (75%, p=0,001), encontram-se mais freqüentemente
“desempregados ou com instabilidade no trabalho” (91%, p=0,001) e vivem mais
“dificuldades econômicas” (90%, p=0,001).
A porcentagem de famílias “monoparentais” também é significantemente maior
(p=0,024) nas escolas públicas (67% contra 37% das escolas particulares), bem como a
porcentagem de “pais divorciados” (p=0,001) [84%].
A violência conjugal também está presente de modo mais significativo (p=0,001) em
famílias de crianças freqüentando as escolas públicas (86%) quando se compara com as das
escolas particulares (22%). É também maior a porcentagem de pais “com um baixo nível de
escolaridade” (95%, p=0,001) que tem filhos em escolas públicas. As famílias que tem seus
filhos nas escolas públicas também são mais isoladas existindo uma “escassez das relações
sociais mantidas” (65%) em comparação com as famílias que têm seus filhos nas escolas
particulares (20%, p=0,046).
Em relação ao local em que vivem, a porcentagem de famílias das escolas públicas
que “vivem em locais de grande aglomeração / promiscuidade” (63%), assim como “em
bairros com grande incidência de violência” (71%) também é significantemente maior
(p=0,001) do que as famílias de escolas particulares.
A porcentagem de sintomas como “ansiedade/depressão” também é significantemente
maior (p=0,001) nos pais de crianças freqüentando escolas públicas (94%) do que nos das
escolas particulares (54%). A Tabela 10 apresenta esses resultados.
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Tabela 10 - Distribuição em porcentagem de fatores de risco segundo o tipo de estabelecimento.

Fator de Risco
Alcoolismo em um ou ambos os pais
Drogadição em um ou ambos os pais
Atitudes delituosas em um ou ambos os pais
Desemprego/instabilidade no trabalho dos
adultos responsáveis
Dificuldades econômicas graves ou
moderadas
Família monoparental (apenas um dos pais
mora e se responsabiliza pela criança)
Divórcio ou separação dos pais
Violência conjugal-agressão física e verbal
entre os pais
Baixo nível de escolaridade dos pais
Isolamento social da família (escassez de
relações sociais mantidas)
Vive em locais de grande
aglomeração/promiscuidade
Vive em bairro com grande incid6encia de
violência (considerado perigoso)
Ansiedade/depressão em um ou ambos os pais

Públicas
%
73
64
75
91

Particulares
%
9
0
0
40

p
0,001
0,002
0,001
0,001

90

38

0,001

67

37

0,024

84
86

36
22

0,001
0,001

95
65

13
20

0,001
0,046

41

20

0,001

71

9

0,001

94

54

0,018

Em relação ao número de filhos por família, 39% as famílias de escolas públicas têm
mais que 4 filhos enquanto que 69% das famílias que tem suas crianças nas escolas
particulares têm até dois filhos.
No que diz respeito à associação entre os fatores de risco e os diversos tipos de maustratos, verifica-se que o tipo de maltrato correlacionado a mais fatores de risco é o “Abandono
Físico”. Os fatores de risco associados ao “Abandono Físico” são: “comportamento delituoso
dos pais”, “presença de atraso mental”, “desemprego”, “família monoparental”, “dificuldades
econômicas”, “divórcio”, “isolamento da família”, “baixa escolaridade”, “violência conjugal”,
“vive em locai aglomerados” e “em bairros com grande incidência de violência”.
A Tabela 11 apresenta os resultados das associações entre os fatores de risco e os
diversos tipos de maus-tratos. Optou-se por apresentar nessa tabela apenas os resultados de
associações significativas ou quando existia uma forte tendência à associação.
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Tabela 11 – Associação entre fatores de risco e tipos de maus-tratos.

Tipo de
Maltrato

Maltrato
Físico
Abandono
Físico

Fatores de Risco associados

Atitudes delituosas de um ou ambos
os pais
Vive em locais aglomerados

Atitudes delituosas de um ou ambos os
pais
Atraso mental de um ou ambos os pais
Desemprego
Família monoparental
Dificuldades econômicas graves ou
moderadas
Divórcio
Isolamento social da família
Baixa escolaridade
Violência conjugal
Vive em locais aglomerados
Vive em locais violentos

% de fatores
de risco no
grupo que
maltrata

% de
fatores de
risco no
grupo que
não
maltrata

p

80

28

0,056∆

61

31

0,049

83

23

0,018

60
100
75
95

6
62
49
70

0,024
0,04
0,07 ∆
0,023

87
100
95
100
93
82

60
39
60
54
17
38

0,058 ∆
0,041
0,006
0,030
0,001
0,002

Maltrato
Emocional

Isolamento social da família
Baixa escolaridade
Violência Conjugal

73
86
92

31
64
50

0,034
0,077 ∆
0,020

Abandono
Emocional

Violência Conjugal

93

47

0,009

Falta de
Controle
Parental
∆= Tendência

Isolamento social da família
Vive em locais violentos

12
58

63
32

0,033
0,054 ∆

6.7) A Epidemiologia dos maus-tratos
A prevalência encontrada para a cidade de Ribeirão Preto, referindo-se a amostra
estudada foi de 3,9%. Calculada para a população, com um Intervalo de Confiança de 95%,
esta taxa varia de 3,3% a 4,6%.
No que se refere à distribuição da prevalência segundo o tipo de escola, nas públicas
encontrou-se uma prevalência de 5% e nas particulares de 2%, sendo esta diferença
significativa (p= 0,001).
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A maior prevalência, no que concerne à distribuição por séries, está na 1ª série (5,7%). Em
seguida está a 4ª série (4,4%). A prevalência da 2ª série foi de 2,8% enquanto que a da 3ª série foi de
3,3%.
O Gráfico 16 representa a distribuição das prevalências por série.
Em relação à distribuição da prevalência segundo as regiões da cidade de Ribeirão Preto, a
região que apresenta a maior prevalência é a Oeste (5,4%), seguida da região Norte (4,8%). A
prevalência da região Leste foi de 4,0%. As prevalências mais baixas foram na região Sul (0,6%)
e no Centro (1,5%). Houve diferença significativa (p=0,001) das regiões com maior prevalência
(Norte, Leste e Oeste) se comparadas às regiões de menor prevalência (Centro e Sul).
Focando somente as escolas públicas, a região que apresenta maior prevalência é a Oeste
(6,9%). Em relação às escolas particulares, a região com maior prevalência é a região Norte (6,6%).
O Gráfico 17 sintetiza esses resultados.
6%

Prevalência

5%
4%
3%
2%
1%
0%
1 Série

2 Série

3 Série

4 Série

Prevalência

Gráfico 16: Distribuição da prevalência segundo as séries.
Ribeirão Preto, 2005
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Gráfico 17: Distribuição da Prevalência segundo a região da cidade e o tipo de escola
Ribeirão Preto, 2005
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7) DISCUSSÃO
A primeira pergunta deste trabalho diz respeito à prevalência global de maus-tratos em
crianças que freqüentam de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental nas escolas públicas e
particulares da cidade de Ribeirão Preto. Os resultados obtidos por meio da investigação junto
aos professores mostram uma prevalência global de 3,9%. Considerando a representatividade
da amostra, pode-se projetar esse dado para a população obtendo-se uma prevalência variando
entre 3,3% e 4,6% (IC=95%). Esse resultado denota que, existe, pelo menos, uma criança em
cada sala de aula de séries de 1ª a 4ª que está vivendo situações adversas dentro de sua
família.
Estudos quantitativos visando medir a magnitude do fenômeno apesar de terem se
tornado mais freqüentes nos últimos anos, apresentam grande variabilidade metodológica,
discrepância nas definições de tipos de maus-tratos empregados na coleta de dados,
dificultando comparações e generalizações dos seus achados (Behl, Coyngham e May, 2003).
Assim, ao comparar os resultados obtidos em Ribeirão Preto com o de outros países é preciso
observar quais foram os critérios metodológicos utilizados nos demais estudos.
Estudos de incidência em países como Estados Unidos, Austrália, Canadá e Espanha,
por exemplo, apresentam resultados que variam de 4,6/1000 a 15/1000. O que indica uma
quantidade de casos bem menor do que a encontrada em Ribeirão Preto. Já os estudos de
prevalência internacionais apresentam prevalências bem mais altas, variando de 8,4% a 73%,
mas somente quando são retrospectivos.
Como no presente estudo estimou-se a prevalência a partir de informações do setor
educacional, optar-se-á por comparar os resultados somente com estudos em que se utilizou
metodologia equivalente.
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Estudos espanhóis, por exemplo, realizados com a Cartilha Epidemiologia
encontraram taxas bem mais baixas (1,5% e 0,5%) quando comparada com a prevalência de
Ribeirão Preto (3,9%).
A única exceção foi o estudo de Castill-León em que a prevalência encontrada foi de
11,5%, cumprindo lembrar que neste estudo focalizou-se apenas as crianças portadoras de
deficiências mentais, que por si só delineia uma grupo caracterizado por um importante fator
de risco para os maus-tratos.
Já os resultados obtidos na Argentina se aproximam mais dos nossos. Em Avellaneda,
por exemplo, a prevalência de maus-tratos em crianças que freqüentavam o ensino
fundamental foi de 3%. Em Buenos Aires a prevalência para o ensino fundamental foi um
pouco maior que a encontrada em Ribeirão Preto: 7% .
Tanto a prevalência brasileira (Ribeirão Preto) como a prevalência Argentina são
bastante elevadas quando comparadas com prevalência e incidência encontradas em outros
países. Pode-se refletir se são as semelhanças econômicas, sociais e ausência de investimentos
em políticas públicas desses dois países que fazem com que as prevalências nesses dois países
sejam igualmente mais altas quando comparadas com prevalências de outros países.
Ao que parece, países que já estão, há algum tempo, investindo em ações preventivas e
desenvolvendo programas de intervenção para as crianças maltratadas apresentam
prevalências e incidências mais baixas. Países onde o descuido com suas crianças e famílias
ainda é significativo apresentam prevalências mais altas, esboçando a magnitude do problema
que deve ser enfrentado.
Apesar da prevalência de 3,9% encontrada em Ribeirão Preto para as crianças de
ensino fundamental ser considerada alta quando comparada com a prevalência de outros
países, a prevalência encontrada para crianças de 0 a 6 anos em Ribeirão Preto foi o dobro
(8%; Matias, 2004). Esse dado é compatível com a literatura, que aponta que quanto mais
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nova a criança mais vulnerável ela está a situações de maus-tratos (Connel-Carrick e
Scannapieco, 2006; Horton & Cruise, 2001; Bringiotti, 2000; Palácios et al., 1998) já que é
mais dependente dos pais (família) e que apresenta menores condições de auto-proteção.
Essa tendência, da maior prevalência para o grupo de crianças mais novas, se mantém
nesse estudo, já que a prevalência para as crianças que freqüentavam as 1ª séries foi superior a
da população de crianças de 7 a 10 anos: 5,7%.
O fato de a prevalência de maus-tratos de crianças com idade entre 7 e 10 anos ser
mais baixa que a de crianças de 0 a 6 anos também parece se associar ao fenômeno observado
de que muitos tipos de maus-tratos têm sua freqüência diminuída à medida que as crianças
crescem. Por exemplo, altas taxas de negligência são documentadas em crianças de 0 a 5
anos. Há uma diminuição na faixa etária de 6 a 11 anos, tornado-se ainda maior na faixa etária
dos 12 a 17 anos (Tourigny et al., 2003). Nos Estado Unidos, 34% dos casos de negligência
acometem crianças menores de 3 anos de idade sendo esse tipo mais freqüente em crianças
menores de 8 anos (Horton & Cruise, 2001).
Uma outra variável que parece influenciar uma prevalência mais alta entre as crianças
menores pode ser a de maior sensibilidade dos educadores das creches à problemática. Apesar
de terem um nível de formação menos elevado20 quando comparados aos professores do
ensino fundamental, os educadores de creche parecem adotar um estilo mais “maternal” em
relação aos serviços prestados à criança, o que pode lhe conferir maior sensibilidade. Esses
educadores também têm um maior contato com as crianças já que a maioria passa o dia todo
aos seus cuidados, incluindo as situações de maior exposição como a hora do banho, por
exemplo.
Essas características dos educadores de creche, de maior proximidade e afetividade
com suas crianças, apesar do nível mais baixo de escolaridade, podem constituir-se em
20
Segundo os dados de Matias (2004), 49% dos educadores de creche não possuíam nível superior, contra 15%
no presente estudo.
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variáveis que influenciam a percepção destes em relação à problemática e, conseqüentemente,
o fato de revelem mais casos de maus-tratos.
Aspectos qualitativos relativos ao processo de coleta de dados, permitem dizer que o
mesmo não é percebido junto aos professores do ensino fundamental que, com algumas
exceções, pareciam mais distanciados de seus alunos, não querendo se envolver “com a vida
pessoal” desses. Tal atitude certamente influencia na habilidade de perceber e considerar
possíveis casos presentes nas salas de aula, o que acaba por comprometer a prevalência
encontrada para essa faixa etária na cidade de Ribeirão Preto.
No que concerne à distribuição das prevalências segundo as regiões da cidade de
Ribeirão Preto encontrou-se a maior prevalência na região Oeste (5,4%), seguida da região
Norte (4,8%). Essas duas regiões se assemelham em relação às características econômicas e
sociais, sendo consideradas regiões mais desfavorecidas no município (Secretaria Municipal
de Planejamento e Gestão Ambiental /Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, 2003).
As prevalências das regiões Oeste, Norte e Leste são significantemente maiores do que
as encontradas nas regiões Sul e Centro. A região Leste teve uma prevalência de 4% enquanto
as regiões Sul e Centro tiveram prevalências de 0,6% e 1,5%.
Ao que parece, as regiões mais desprovidas economicamente tiveram prevalências
maiores. A alta prevalência da região Oeste foi também encontrada no estudo de Matias
(2004) com crianças de 0 a 6 anos, em que esta região foi a que teve o maior número de
assinalamentos de casos. Vale ressaltar que, quando se foca apenas o setor público da região
Oeste, a prevalência é ainda mais alta: 6,9%.
Os tipos de maus-tratos mais freqüentemente assinalados pelos professores nesse
estudo foram: “Maltrato Emocional”, “Abandono Emocional” e “Falta de Controle Parental”.
Em quarto lugar o “Abandono Físico”. Apesar do “Maltrato Emocional” ter sido o tipo mais
assinalado, a grande maioria dos assinalamentos eram de casos de “Abandono Emocional”,
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“Falta de Controle Parental” e “Abandono Físico”, ou seja, tipos que são variações da grande
categoria Negligência.
Pode-se constatar, dessa forma, que a negligência é a categoria de maltrato
predominante nesse estudo, aparecendo também como tipo predominante e em vários outros
países como Estados Unidos, Espanha, Austrália, Canadá, Argentina, Inglaterra (Zielinski &
Eckenrode, 2004; Trocmé, Tourigny, MacLaurin & Fallon, 2003; Tourigny et al., 2003; US
Departament of Human Services, 2001; Shumacher et al., 2001; Bringiotti, 2000; Australian
Institute of Health and Welfare, 1999; De Paul, Arrubarrena, Torres & Muñoz, 1995;
Verdugo, Belen & Bermejo, 1995; Inglês, 1995; Moreno et al., 1995).
A negligência, representada pela “Falta de Controle Parental”, “Abandono Emocional”
e “Abandono Físico”, também foi o tipo de maltrato mais freqüente entre as crianças de 0 a 6
anos em Ribeirão Preto (Matias, 2004) como também entre os casos oficiais acompanhados
pelos Conselhos Tutelares de Ribeirão Preto (Bazon, 2004), fortalecendo, desse modo, a
constatação de essa forma de maltrato parecer atingir a maior parte das crianças de 0 a 10
anos de Ribeirão Preto.
Apesar de a negligência ser tão freqüente em diversos países do mundo e, ao que
parece, no Brasil também, e ser um problema desafiador em termos da necessidade de
desenvolver parâmetros consistentes para avaliar os casos, pesquisas relacionadas ao tema
ainda são raras no nosso país. Esta tônica - de "negligenciar a negligência" - também parece
caracterizar a ciência de outros países (Wolock e Horowitz, 198421 apud Hildyard & Wolfe,
2002).
A literatura internacional aponta que estudos envolvendo a negligência ficaram de
lado durante muitos anos, sendo que o tema se impôs, no começo, pelo número de casos que
chegam aos serviços de proteção (Wolock & Horowitz, 1984, apud Hildyard & Wolfe, 2002)
21
Wolock, I., & Horowitz, B. (1984). Child maltreatment as a social problem: The neglect of neglect. American
Journal of Orthopsychiatry, 54(4), 530-543.
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e, posteriormente, pela constatação da gravidade dos danos desenvolvimentais decorrentes de
vivências crônicas de negligência (Connell-Carrick & Scannapieco, 2006; Trocmé, Tourigny,
MacLaurin & Fallon, 2003; Hildyard & Wolf, 2002; Glaser, 2002 Glaser, 2000). Ademais, há
apontamentos sobre o fato de a negligência ser o tipo com maior taxa de reincidência,
enfatizando-se a importância de os serviços de proteção investirem na implementação de
intervenções adequadas e eficientes em relação a esses casos (Jonson-Reid, Drake, Chung e
Way, 2003).
No que se refere aos tipos menos assinalados nesse estudo, vale lembrar que os
menores índices ocorreram para “Corrupção” e “Abuso Sexual”. Se de um lado deve-se
considerar a possibilidade deles serem menos prevalentes que outros tipos, em relação à baixa
freqüência de casos de abuso sexual, Bringiotti (2000) aponta que é possível se pensar que o
pequeno número de casos normalmente assinalados esteja associado à dificuldade de os
educadores perceberem ou revelarem esse tipo de maltrato dado o forte Tabu que existe em
relação às questões de natureza sexual, em sociedades como as nossas, adotando-se
“inconscientemente” uma atitude de evitamento, em que se considera ser “melhor não se
falar...”.
No que diz respeito à baixa freqüência do tipo “Corrupção”, pode-se supor que, talvez,
os assinalamentos desse tipo de maltrato dependam de um conhecimento mais profundo do
professor do cotidiano da família da criança. No entanto, a “Corrupção”, quando se manifesta
na forma de facilitação do consumo de drogas e ou álcool, pode ser mais freqüente do se
imagina para a faixa etária estudada, uma vez que os dados referentes a pesquisas em famílias
alcoolistas, apontam que estes, frequentemente tiveram o primeiro contato com o álcool entre
os 7 e 12 anos através de um familiar: pai, avô ou tio (Souza e Carvalho, 2006).
Em relação à distribuição de casos em relação ao gênero, a maioria dos assinalamentos
feitos pelos professores, dizem respeito a casos do sexo masculino (69%). Esse dado contradiz
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apontamentos da literatura científica, que tem indicado que os maus-tratos afetam proporções
semelhantes de crianças do sexo masculino e feminino, sendo que as variações encontradas
dizem mais propriamente respeito às modalidades de maus-tratos (Palácios et al,. 1998).
De um lado, em nosso estudo, a proporção maior de meninos pode denotar que os
profissionais da educação, em sua maioria esmagadora professoras (99% do sexo feminino),
podem apresentar maior sensibilidade ao sexo masculino, ou aos indicadores mais fortemente
associados ao sexo masculino. Por outro lado, o resultado pode significar que em nossa
sociedade, as meninas estão mais protegidas que os meninos de situações de maus-tratos,
delineando aspectos sócio-culturais específicos.
No que concerne à variação de modalidades em relação ao sexo da criança, uma única
diferença significativa entre meninos e meninas foi constatada, relativa ao tipo “Abandono
Emocional”. As meninas foram significantemente mais assinaladas por esse tipo de maltrato
do que os meninos. Pode-se dizer que mais meninas estão vivendo situações em que suas
necessidades emocionais deixam de ser supridas pelos adultos responsáveis, que os meninos.
O tipo “Maltrato Emocional” foi assinalado em uma proporção praticamente igual
para meninos e meninas (39% e 38%). Esses resultados são semelhantes aos de outros estudos
(Tourigny et al., 2003; NCCAN, 1998; DHHS, 1998), que relatam que o maltrato emocional é
distribuído de forma homogênea entre e meninos e meninas.
Vale notar que esse é normalmente um tipo pouco notificado aos órgãos de proteção
por ser de difícil reconhecimento (DHHS, 1998, NCCAN, 1998).
No que diz respeito à distribuição dos tipos de maus-tratos em relação às idades,
constata-se que os únicos tipos em que se verificou uma diferença significativa entre as idades
das crianças que os sofrem dos que não os sofrem foram: “Falta de Controle Parental” e
“Ações Delituosas”. Ambos os tipos ocorreram com maior freqüência nas crianças mais
velhas.
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Esses dados chamam a atenção para o fato de que as crianças mais velhas (com 10
anos ou mais) estarem apresentando comportamentos relacionados a dificuldades
significativas de manejo do comportamento social dessas crianças pelos adultos responsáveis,
e estarem envolvidas em ações delituosas (guardando ou transportando objetos roubados,
drogas, etc).
De uma perspectiva desenvolvimental, Smith, Ireland e Thornberry (2005) apontam
que a experiência de maus-tratos no começo da adolescência aumenta o risco de
comportamentos desviantes no final da adolescência e começo da idade adulta. A negligência
aparece associada a conseqüências a curto e longo prazo, aumentando o risco de prisão,
infrações de diferentes modalidades, incluindo as violentas e o uso de drogas na idade adulta.
Nesse sentido, os achados do Quebec Incidece Study of Reported Child Abuse,

Neglect, Abandonment and Serious Behavior Problems (Tourigny et al., 2003) indicam uma
freqüência que vai baixando, em relação a todos os tipos de maus-tratos, com a idade da
criança pesquisada, com exceção da categoria “sérios problemas de comportamento”, que
foram investigados nesse estudo e que aumentam consideravelmente dos 12 aos 17 anos.
Pode-se supor que “A Falta de Controle Parental” se manifesta nas crianças mais
velhas e são identificadas pelos professores quando estas estão apresentando “sérios
problemas de comportamento”. As crianças assinaladas por “Falta de Controle Parental”
fogem do controle dos adultos responsáveis e causam grande preocupação por já não serem
mais monitoradas por adultos.
No presente estudo as maiores prevalências encontradas foram entre as crianças mais
novas da 1ª série, como já foi mencionado, e entre as crianças mais velhas que freqüentam a
4ª série (4,4%). Estes dados podem indicar que, a partir dos 10 anos, a prevalência de maustratos volta a aumentar se manifestando com maior freqüência sob tipos como a “Falta de
Controle Parental” e “Ações Delituosas”.
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Estudos longitudinais, relativos ao desenvolvimento dos problemas, possibilitariam a
confirmação dessa tendência que se esboça nos resultados. Se verdadeira, esta se torna
bastante preocupante, uma vez que, como foi apontado acima, a experiência de maus-tratos no
início da adolescência tem sérias conseqüências de curto e longo prazo.
Em relação ao assinalamento de casos por tipo de escola, tem-se que a maioria
pertence às escolas públicas. A prevalência encontrada nas escolas públicas (5%) foi
significantemente maior do que a encontrada nas escolas particulares (2%).
No que diz respeito aos tipos de maus-tratos distribuídos por tipo de estabelecimento,
o único tipo que se diferenciou significantemente foi a “Falta de Controle Parental”. As
crianças de escolas particulares estariam vivenciando mais “Falta de Controle Parental” (48%)
do que as que freqüentam escolas públicas (26%).
Segundo Bringiotti (2000), a “Falta de Controle Parental” se refere a casos em que os
pais não conseguem mais exercer um controle mínimo sobre a conduta dos filhos. Os pais
reclamam que os filhos não obedecem e eles já não podem mais com aquele filho. Nesse
contexto, atitudes de excessiva independência, agressões, fugas de casa e procura de grupo de
pares conflitivos são freqüentes. Para a autora esse tipo de atitude parental é cada vez mais
comum em todos os setores sociais. Desde setores mais populares, em que crianças
desaparecem por vários dias de casa, como nas classes mais abastadas, em que os filhos já não
informam seus passos.
De acordo com Matias (2004), a maior ocorrência do tipo “Falta de Controle Parental”
nos alunos de escolas particulares também pode dever-se ao fato de os educadores, por vezes,
não considerarem essa modalidade como um tipo de maltrato, como um problema que
advenham de uma intenção negativa da parte dos pais, atribuição que parece ser mais fácil de
fazer para as outras modalidades de maus-tratos como, por exemplo, no abuso físico ou
sexual. Esse tipo de maltrato, ao contrário, na ótica dos professores de alunos de escolas
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particulares, estaria mais relacionado a falta de tempo de estar com os filhos e nas interações
marcadas pela indulgência, permissividades, incoerência na aplicação de regras, o que
acarretaria a falta de controle sobre o comportamento dos filhos.
A hipótese da autora é que esse raciocínio faz com que os educadores se sintam mais
confortáveis diante da problemática e o detectem mais facilmente.
No entanto, a autora completa que, seja qual for a dinâmica subjacente, os educadores
de escolas particulares têm maior facilidade para detectar esse tipo de maltrato e este, assim
como os outros, coloca em jogo o desenvolvimento integral das crianças das crianças
envolvidas.
Diferentemente, as escolas públicas apresentaram uma tendência à associação com
tipo “Abandono Físico”. 32% das crianças assinaladas que freqüentam escolas públicas são
notadas pelos professores como estando permanentemente sujas, tendo alimentação e
vestimenta inadequadas, passando longos períodos sozinhas sem a supervisão de um adulto
responsável. Essas crianças não têm assistência em relação a questões escolares e têm
problemas físicos ou necessidades médicas não atendidas.
Embora se deva cogitar a possibilidade de se estar misturando situações de
“verdadeiro” e “falso” abandono físico, decorrente de situações em que toda a família vive
situações adversas, correlacionadas à miserabilidade, é possível dizer que o tipo “Abandono
Físico” se manifesta com maior freqüência em crianças de famílias mais desfavorecidas
economicamente, e são essas famílias que justamente têm seus filhos estudando nas escolas
públicas, pode-se supor que esse tipo estaria associado aos estabelecimentos públicos.
Verifica-se, entretanto, que as crianças de ambos os tipos de estabelecimentos estão
sofrendo na mesma proporção os “Maus-tratos Emocionais”. Variáveis sócio-econômicas e
“educacionais” que nessa amostra podem estar diferenciando a família de alunos de escola
pública e particulares parecem não proteger as crianças de terem suas necessidades
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emocionais não atendidas, padecendo igualmente de situações em que experimentam a falta
de uma interação de qualidade, como proximidade e afetividade com uma figura adulta
estável.
Em síntese, pode-se dizer que os pais de escolas particulares estão com mais
dificuldades em manejar e supervisionar o comportamento dos filhos, enquanto os pais de
escolas públicas têm mais dificuldades de perceber e suprir as necessidades físicas dos filhos
(Matias, 2004). No entanto, pais de ambos os tipos de estabelecimentos estão tendo
dificuldade de suprir adequadamente as necessidades emocionais de seus filhos,
principalmente das meninas que são as que mais estão sofrendo “Abandono Emocional”.
Um outro lado investigado nesse estudo, diz respeito às conseqüências
comportamentais e/ou emocionais que as crianças assinaladas pelos professores apresentam.
Primeiramente, chama-nos a atenção a enorme porcentagem de crianças que não estão
indo bem na escola. 75% das crianças assinaladas pelos professores nesse estudo, têm
problemas escolares devido a dificuldades de aprendizagem. 62% dessas crianças parece não
ter interesse em aprender, mostrando-se sem atenção, motivação e envolvimento com as
atividades em sala de aula (38% das crianças assinaladas apresenta atraso em relação à série
esperada ou histórico de repetência). Ainda, na visão dos professores, a maioria dessas
crianças parecem ter baixa auto-estima (se auto-depreciam), parecem hiperativas
(apresentando grande dificuldade de manter a atenção e concentração na tarefa/atividade),
além de apresentarem dificuldades para resolver problemas interpessoais (déficits de
habilidades sociais).
Inúmeros estudos que investigam as ligações entre os problemas comportamentais
e/ou emocionais e o maltrato de crianças confirmam esses resultados, demonstrando que as
crianças que vivem situações de maus-tratos têm prejuízos importantes em relação ao
funcionamento social, emocional e cognitivo, e que estes se tornam mais evidentes no
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contexto escolar, frente às tarefas desenvolvimentais aí suscitadas (Sternberg et al., 2006;
Crozier e Barth, 2005; Dobowitz, Pitts & Black, 2004; Éthier, Lemelin E Lacharité, 2004;
Hildyard & Wolf, 2002; Schumacher et al., 2001; Black et al.,2001; Horton & Cruise, 2001;
Bringiotti, 2000; Fuster & Ochoa, 1995).
É grande a probabilidade que crianças com condutas agressivas, hiperativas,
disrruptivas, e com dificuldades para resolver problemas interpessoais (características das
crianças assinaladas nesse estudo) não consigam estabelecer relações sociais satisfatórias com
seus pares comprometendo seu desenvolvimento psicossocial, a mais longo prazo. Para
Bringiotti (2000) o desenvolvimento de habilidades sociais mais sofisticadas entre pares é
uma tarefa evolutiva das crianças em idade escolar e seu desenvolvimento parece estar
comprometido em crianças maltratadas.
Dobowitz, Pitts e Black (2004, p.352) acrescentam que a relação entre pares é um
indicador importante de habilidades sociais da criança, de seu comportamento e estado
emocional. “(...) problemas nessa área podem agravar o sofrimento emocional dessas

crianças e tornar a auto-estima mais baixa, criando um negativo sistema de feedback ou um
ciclo vicioso”.
É preciso frisar que, apesar de uma grande parte das crianças maltratadas apresentarem
problemas externalizados, que são mais facilmente observados pelos professores (Sternberg et
al., 2006), uma grande parte das crianças maltratadas apresenta também problemas
internalizados. Essas, ao invés de desenvolverem interações agressivas, apresentam um
excessivo retraimento e evitação na interação com os pares (Howes e Espinosa, 1985 apud
Fuster e Ochoa, 1995). Em nosso estudo, tais crianças são “captadas” pelos professores que
referem existir uma porcentagem caracterizada pela “pouca confiança demonstrada nos
outros, pela dificuldade de estabelecerem relações afetivas com os outros - dificuldade para
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se apegar” (30%), pelo “isolamento e quietude” apresentados (27%) e pela “dificuldade em
fazer amizade com os colegas” (22%).
De qualquer modo, sejam indicadores externalizados ou internalizados, é fato que as
crianças assinaladas por maus-tratos estão sofrendo e apresentando sintomas preocupantes,
relacionados a sofrimento. Isso é denotado pelas informações oferecidas pelos professores
quanto à freqüência significativa de crianças apresentando “baixa auto-estima” (57%),
sintomas de “infelicidade, tristeza ou depressão” (34%), e retraimento e embotamento [“ficam
de olhar parado” e “parecem que estar no mundo da lua” (37%)].
Para Fuster e Ochoa (1995) as conseqüências decorrentes das vivências de maus-tratos
colocam em evidência o fato de os maus-tratos na infância parecerem ameaçar seriamente a
capacidade da criança alcançar, com êxito, um objetivo fundamental do desenvolvimento
psicossocial: a exploração e a incorporação do seu entorno social.
É fundamental investir em ações que tornem os profissionais da educação e da saúde
capazes de reconhecerem rapidamente “indicadores precoces” de maus-tratos para que possa
haver prevenção secundária, antes que a situação de maus-tratos se agrave (Sidebotham,
2003).
Para Johnson (2002), o reconhecimento e assinalamento de casos podem prevenir a
repetição de abuso, o abuso de outra criança pelos cuidadores e o abuso de outras crianças
pelas vítimas. Além disso, o tratamento precoce das vítimas pode minimizar as inúmeras
conseqüências adversas emocionais resultantes de todos os tipos de maus-tratos.
No que diz respeito às conseqüências comportamentais/emocionais em relação às
diferenças de gênero, os meninos maltratados se diferenciam das meninas principalmente em
relação à agressividade apresentada. O número de meninos caracterizados por este indicador,
assinalados pelos professores, é significantemente maior do que o número de meninas com o
mesmo sintoma. O mesmo pode-se dizer em relação à hiperatividade.
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Ao contrário, as meninas assinaladas parecem se caracterizar mais freqüentemente por
serem “tímidas e envergonhadas”. Esses resultados são consistentes com estudos que
examinam questões de gênero e a maior presença de sintomas externalizados ou
internalizados (Hinshaw, 1992).
No que se concerne à distribuição dos indicadores comportamentais/emocionais em
relação a variável escola pública ou particular, observa-se que a porcentagem de crianças de
escolas particulares que “reclamam freqüentemente que estão doentes ou com dor” é
significantemente maior do que a das escolas públicas. As crianças de escolas particulares
também dizem “ter mais pesadelos” aos professores do que as crianças de escolas públicas. Já
as crianças que freqüentam escolas públicas apresentam-se como mais “tristes, infelizes ou
deprimidas”, na visão dos professores.
Pode-se pensar que, as diferenças, nesse nível, têm haver com maior preocupação das
escolas particulares em ouvir e dar voz as suas crianças. Dessa forma, as crianças de escolas
particulares têm mais oportunidades de conversarem com seus professores sobre suas vidas e
sentimentos. As salas de aula das escolas particulares têm consideravelmente menos alunos do
que as salas de aula das escolas públicas. Pode ser que, essa variável (número de alunos por
sala), não permita que os professores das escolas públicas dêem espaço para seus alunos se
manifestarem verbalmente, como é o caso das crianças de escolas particulares, o que impede
que esses tenham informações diversificadas a respeito do que está acontecendo no cotidiano
de seus alunos. Neste contexto, destaca-se apenas a observação de que as crianças parecem
infelizes, tristes ou deprimidas.
Em relação à idade das crianças verifica-se que as crianças menores estão
apresentando sintomas como: “medo”, “choram muito e a toa” “são tímidas ou
envergonhadas”. Já as crianças mais velhas caracterizam-se por serem mais agressivas
(batem, brigam e são destrutivas ou vingativas). Uma vez que existe um lapso temporal nos
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anos escolares existem grandes diferenças no modo como as crianças menores e maiores se
comportam e entendem o mundo nessa fase (Padilla & González, 1995), o que talvez explique
o fato de as crianças mais novas desse estudo estarem apresentando comportamentos mais
regredidos, enquanto as mais velhas estariam atuando suas emoções num sentido
heterodirigido.
No que diz respeito à associação dos sintomas comportamentais e emocionais em
relação a cada tipo de maltrato, há de se fazer algumas ressalvas. Houve uma alta
porcentagem de crianças para as quais mais de tipo de maltrato foi assinalado. Esse é um dado
bastante comum, pois a maioria das crianças notificadas aos serviços de proteção corresponde
a casos “não-puros” de maus-tratos, sendo que as taxas de co-ocorrência, segundo a literatura,
variam de 30 a 50% nos diversos estudos (Palácios et al., 1998).
Em nossa investigação, a taxa de co-ocorrência foi de 48%, ficando, por esse motivo, a
associação entre os indicadores emocionais/comportamentais e os tipos de maus-tratos
comprometida, já que apenas metade das crianças da amostra é percebida como sofrendo por
apenas uma modalidade de maus-tratos.
A co-ocorrência, por ser tão freqüente, aparece como uma importante variável a ser
estudada. Pesquisadores estão começando a pensar que experienciar vários tipos de maustratos tem suas próprias conseqüências (Higgins & McCabe, 2001).
De qualquer modo, pode-se dizer que as crianças maltratadas estão apresentando
sintomas comportamentais e emocionais importantes, que parecem já estar comprometendo o
cumprimento de tarefas essenciais ao desenvolvimento. Tais dificuldades, tomadas como
indicadores observáveis pelos professores, oferecem pistas sobre quais crianças estão
sofrendo situações de maus-tratos (Yanowitz, Monte e Tribble, 2004; Horton & Cruise, 2001;
Bringiotti, 2000). Para Sidebotham (2003), “existe a necessidade de explorar como esses
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indicadores são ou podem ser usados na prática, e qual o impacto que eles têm na
identificação e manejo do maltrato infantil” (p.44).
E como são as famílias dessas crianças?
Para se ter informações a respeito das famílias das crianças que estão vivenciando
maus-tratos em casa, o presente estudo buscou investigar junto aos professores, alguns fatores
de risco considerados importantes à prevenção dos maus-tratos. Contudo, destaca-se o fato de
os fatores de risco no presente estudo terem sido fragilmente delineados. A alta porcentagem
de respostas “não sei”, dadas pelos professores, frente às questões relacionadas a fatores de
risco na família e no entrono denotam quão distante parecem estar família e escola, na atual
conjuntura. Por exemplo, em 68% das famílias assinaladas os professores não sabiam se os
pais estavam ou não desempregados, ou mesmo se aquela família passava por dificuldades
econômicas ou não. Quando o fator de risco dizia respeito a um fator ontogenético (pais
maltratados em sua infância) a porcentagem de desconhecimento aumentava para 97%. Dessa
forma, parece que a maioria dos professores tem dificuldades em identificar fatores de risco,
sabendo muito pouco sobre as famílias das crianças que eles assinalaram.
Deve-se questionar sobre qual o tipo de envolvimento que a escola e professores estão
desejando ter com as famílias de seus alunos, ou especificamente com a família de alguns
alunos que eles próprios, professores, estão detectando como uma criança que precisa de
ajuda. No entanto, mesmo admitindo que a parceria escola-família atualmente seja bastante
frágil, os professores argumentam que as famílias das crianças assinaladas “são justamente

aquelas que nunca aparecem na escola”.
Entretanto, mesmo desconhecendo características da maioria das famílias que
maltratam seus filhos eles puderam assinalar os fatores de risco mais freqüentes em alguma
delas. Assim, segundo o conhecimento do professor, o “Desemprego” e a “Dificuldades
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econômicas graves” estão presentes em 32% das famílias. Já em 26% das famílias, os pais
eram “divorciados ou separados”, o que pode também pode se associar à monoparentalidade.
Assim, além das famílias em situação de pobreza e desemprego, as famílias
monoparentais ou incompletas também se encontram em uma situação de vulnerabilidades
aos maus-tratos infantis. Estas “(...) apresentam uma vulnerabilidade acentuada devido às

dificuldades em sua estrutura, em relação às figuras de mãe/pai. As causas podem ser
múltiplas (mães solteiras, viúvas, separadas, presas (...)” (Gómez de Terreros22, 1995 apud
Bringiotti, 2000, p.72).
Discussões sobre o quanto famílias com dificuldades econômicas estão mais
suscetíveis aos maus-tratos estão documentadas na literatura científica. Assim, mesmo
admitindo-se o fato de que crianças de qualquer nível sócio-econômico podem experienciar
situações de maus-tratos, as famílias em situação de pobreza, com baixa renda familiar, são
mais vulneráveis a todos os tipos de maus-tratos (Tourigny et al., 2003; Horton & Cruise,
2001).
Para Bringiotti (2000), o desemprego é uma fonte produtora de estresse dentro de
uma família e esses dois componentes, juntos, formam um campo propício para o
desenvolvimento de condutas violentas.
Alguns autores, no entanto, associam famílias desfavorecidas economicamente a altas
taxas de tipos específicos, como negligência e abuso físico, mas não em relação tipos como o
abuso sexual, por exemplo (Brown et al.,1998).
Para Connell-Carrick (2006), Schumacher et al. (2001), Bringiotti (2000) e Brown et
al., (1998) os achados de que famílias em situação de pobreza estão mais suscetíveis à
negligência não significam necessariamente que a negligência seja mais freqüente em famílias

22

Gómez de Terreno, S. (1995). Los professionaies de la salud ante el maltrato infantil. Granada, Comares.
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pobres, mas sim que são os casos que vêm de comunidades mais pobres aqueles que são
frequentemente mais assinalados e consubstanciados.
O alto número de casos de negligência na forma de “Falta de Controle Parental”, no
presente estudo, nas escolas particulares, é um bom exemplo da existência de casos de
negligência existente em famílias mais abastadas economicamente, mas que não chegam ao
sistema oficial de proteção.
A separação ou divórcio dos pais foi o terceiro fator de risco mais relatado pelos
professores (26%). Além da presença do divórcio ou da separação dos pais, em pelo menos
23% das famílias, os professores também se referiram à “monoparentalidade” como um fator
recorrente. Embora a literatura também aponte a estrutura familiar como um importante fator
de risco para a ocorrência de maus-tratos, esta parece mais ser um indicador de risco na
medida em que remete a situações mais relevantes, enquanto estressoras, como o conflito
conjugal, numa fase anterior, e a falta de apoio no sentido de dividir a tarefa de cuidar com
outro adulto.
Nesta direção, Salzinger (1999 apud Horton & Cruise, 2001, p.17) descreve como
pode se pensar a atuação do mecanismo que reúne fatores de risco, como baixa renda e
monoparentalidade, à produção do maltrato:
Famílias de baixa renda e monoparentais são mais prováveis de
experienciarem isolamento social e falta de apoio social. Isto, por sua vez,
contribui para altos níveis de estresse parental, falta de conhecimento em
relação às habilidades parentais e recursos da comunidade, falta de ajuda
para o cuidado com suas crianças e um empobrecimento do funcionamento
psicológico dos pais (....).

Esses autores acrescentam que, pais que abusam de seus filhos freqüentemente
desconfiam dos outros e recusam ajuda/assistência, quando oferecida, com medo de serem
descobertos.
Por outro lado, o abuso sexual parece se associar significantemente mais propriamente
à estrutura familiar (famílias monoparentais ou com a presença de padrastos), segundo Black,
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Heyman e Slep (2001). No presente estudo, como houve um número muito pequeno de casos
de abuso sexual, não se pôde verificar associações significativas com qualquer que fosse o
fator de risco.
O “Abandono Físico” foi o tipo que apresentou maior número de associações com
fatores de risco. Isso significa que as famílias de crianças que vivenciam o “Abandono Físico”
são as famílias que estão sendo acometidas por um maior número de estressores. Aparecem
associados a esse tipo de maltrato fatores como: desemprego, dificuldades econômicas, baixa
escolaridade, monoparentalidade, divórcio, violência conjugal, isolamento social da família,
atraso mental em um ou ambos os pais, atitudes delituosas em um ou ambos os pais,
residência em locais aglomerados e violentos.
A variável sócio-econômica, definida nesse estudo a partir do tipo de estabelecimento
educacional que as crianças das famílias freqüentam, parece ser quem dita onde está a maior
concentração de fatores de risco, já que a porcentagem de famílias que tem seus filhos na
escola pública, e são acometidas pelos diversos fatores de risco, é significantemente maior
que as famílias que tem seus filhos em escolas particulares. Neste sentido, uma questão se
impõe: quais seriam os fatores que concorrem para o aumento da probabilidade de maustratos em classes sociais mais favorecidas que não apreendidos pelos professores ou que, por
vezes, não foram nem mesmo investigados no presente estudo?
A ampliação e o aprofundamento dos estudos de fatores de risco presentes nas famílias
que maltratam seus filhos parece ser fundamental para que a prevenção primária possa
acontecer e ser realmente eficaz, no sentido de abranger todas as camadas sociais.
Em termos de metodologia, cumpre lembrar que, apesar da existência de fatores de
risco para o abuso e a negligência de crianças em vários domínios ou sistemas (em termos de
características individuais da criança e dos adultos, no funcionamento da família, no
exosistema ou nível comunitário e no macrosistema ou no contexto sócio-cultural [Brown et
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al., 1998]), na Cartilha Epidemiológica, a maioria das opções de fatores de risco pertencem
ao microsistema (76%). O exosistema e fatores ontogenéticos são representados por 18% e
6%, respectivamente, do total de fatores de risco investigados (Matias, 2004). Matias aponta
que os fatores do macrosistema não seriam compatíveis à investigação no modelo proposto
por nós já que são fatores relacionados à cultura, ideologia social e estrutura sócio-econômica
de uma sociedade.

Aspectos da identificação e da notificação dos casos, no contexto escolar
Considerando o panorama acima exposto, pode-se afirmar que o contexto escolar
caracteriza-se por ser um lócus em que o reconhecimento dos acasos e a notificação dos
mesmos se faz urgente e essencial no sentido de desencadear as ações de intervenção
protetivas, um direto da criança, reconhecido em Lei.
Dentro disto pergunta-se: os professores de Ribeirão Preto estão sendo capazes de
reconhecer em meio a seus alunos, aqueles que estão vivendo situações adversas em casa?
Um primeiro apontamento nesse sentido diz respeito à abertura que as escolas tiveram
em relação à pesquisa. Nas escolas em que os coordenadores e os diretores acolheram
prontamente à pesquisa, valorizando o tema, os professores normalmente também
posicionaram-se frente à pesquisa com maior engajamento. Os professores dessas escolas
dedicaram mais tempo ao próprio preenchimento da Cartilha, gastando mais tempo pensando
nas crianças de suas salas de aula e discutindo casos em que tinham dúvidas.
Nas escolas em que denotou-se um menor interesse por parte da coordenação e da
direção, em relação à pesquisa, a dedicação dos professores também apresentou-se como
mínima, tendo-se observado o fato de os mesmos, muitas vezes, deixarem de preencher a

Cartilha em relação a casos que eles mesmos indicavam verbalmente conhecer.
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Um outro aspecto a ser considerado, diz respeito à resistência que o tema produz em
certas escolas e professores. Em termos institucionais, denota-se uma maior resistência por
parte de algumas escolas particulares. Por exemplo, algumas das escolas que foram sorteadas
não aceitaram participar da pesquisa, alegando que não existiam casos de maus-tratos entre
seus alunos. Dentre as que aceitaram participar, muitas vezes, de antemão, a coordenação já
adiantava aos professores a inexistência de casos daquele tipo na escola o que acabava por
influenciar o professor na reflexão sobre tema e sobre os alunos sob sua responsabilidade.
Alguns diretores pareciam preocupados com a imagem negativa que a escola pode adquirir,
decorrente da existência de casos de maus-tratos.
Tal dinâmica pode, em parte, explicar a menor prevalência descrita para o setor
privado, concorrendo para que se encontrasse diferença significativa em relação à encontrada
no setor público (2% e 5% respectivamente).
Em relação aos professores, independentemente do tipo de escola a que pertenciam,
estes se diferenciaram em termos de sensibilidade ao tema, sendo que alguns se mostraram
muito resistentes para abordar o assunto.
Para Matias (2004, p.80), a sensibilidade de cada professor influencia na percepção de
situações de maus-tratos. Alguns educadores podem estar mais sensíveis ou preparados para
detectar a ocorrência de maus-tratos.
(....) A sensibilidade do educador é uma característica pessoal, diretamente
relacionada à sua disponibilidade em perceber a criança e suas necessidades,
facilitando dessa forma o diagnóstico de situações de maus-tratos, caso esse
ocorra, assim como outras problemáticas e necessidades apresentadas pela
criança.

Para alguns professores a resistência ao tema era tão grande, que eles simplesmente se
rejeitaram a colaborar com a pesquisa, assim que o tema e objetivo foram explicitados.
Alegavam descrédito quanto à resolução dos casos ou não sabiam dizer o motivo que os
faziam se negar a colaborar com a pesquisa.
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Para Webster, O’Toole, O’Tolle e Lucal (2005) um terço dos professores deixam de
assinalar casos dos quais identificam ou suspeitam contribuindo, assim, para a sub-detecção
de casos. Outros professores nem sequer se permitem detectar ou suspeitar de casos. Fazem
isso quando não conseguem olhar de perto a criança, deixando de fazer perguntas, e
assumindo uma postura de quem “não sabe de nada, não vê nada e nada escuta”.
Em relação à notificação, passo ainda mais complexo dentro deste processo, segundo o
IDCFS (1998), alguns professores sabem da existência de um caso, mas não o assinalam por
não acreditarem na sua resolução e por terem medo de colocarem a criança em uma situação
de risco ainda maior. Outras dificuldades, conforme aponta a literatura (Horton e Cruise,
2001; Gaston & Sutherland, 1999; Crenshaw et al., 1995; Abranhans, Casey & Daro, 1992),
coincidem com dificuldades relatadas pelos professores participantes. Estes relataram
freqüentemente medo de retaliações dos pais das crianças, medo de se envolverem com
serviços de proteção, falta de informação e confiança para tomar decisões, dificuldade em
abordar o assunto dentro da escola, dificuldade de efetivar a notificação por não conhecer o
procedimento, medo de conseqüências judiciárias para si, e descrença nos serviços de
proteção.
No contexto desta pesquisa, muitos assinalamentos na Cartilha deixaram de ser
realizados quando professores, no momento do treinamento, citavam casos de alunos, mas, na
hora do preenchimento da Cartilha, excluíam esses casos por considerarem a existência de
casos “mais sérios” dentro de sua sala de aula. A exclusão de casos pelo critério da
“seriedade” foi usada pelos professores ao escolherem os alunos que reportariam na Cartilha

Epidemiológica.
Nesse sentido, Gracia (1995) aponta que, frequentemente, quando os professores não
percebem que a saúde ou integridade das crianças estão ameaçadas eles classificam os casos
como “não tão sérios” não dando a devida importância àquele caso. Todavia, vale sublinhar
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que Gracia verificou que essas crianças que compõem os chamados casos “não tão sérios”,
quando comparadas com crianças não maltratadas, manifestam significantemente mais
problemas de comportamento externalizados (apresentando-se como mais agressivas,
hiperativas, desobedientes, irritadas e destrutivas) e internalizados (ansiosas, não
comunicativas, imaturas, submissas e fechadas), além de aspectos de funcionamento
psicológico marcado por uma baixa auto-estima e fragilidade na auto-regulação, dependência,
instabilidade emocional e uma visão negativa do mundo.
O autor conclui que se as conseqüências psicológicas e sócio-emocionais forem
levadas em conta, a concepção desses casos como “não tão sérios” deve mudar, pois não
representa a realidade psicológica da criança. Além disso, esse estudo mostra que casos de
maus-tratos em crianças são visíveis antes mesmo que alcancem estágios sérios e se tornem
dessa forma casos passíveis de assinalamento. É precisamente nesse estágio quando os casos
são classificados como “não tão sérios” que as intervenções precoces têm mais chances de
darem certo. São nesse mesmo estágio, que as conseqüências negativas e o impacto do
maltrato de longo prazo poderiam ser prevenidos e/ou reduzidos.
Faz-se um parêntese, no entanto, para o fato de que existem diferenças nas crianças
maltratadas em relação ao nível de problemas comportamentais e emocionais. As crianças
cronicamente maltratadas têm mais chance de desenvolverem níveis clínicos de problemas
(Éthier, Lemelin e Lacharité, 2004). Essa característica da cronicidade dos casos pode ser uma
variável que também é percebida pelos professores e que acaba por interferir na escolha dos
casos que decidem assinalar.
Webster, O’Toole, O’Tolle e Lucal (2005) acrescentam que casos graves de maustratos, ou de tipos como abuso sexual, são mais assinalados para os serviços de proteção
quando percebidos, que tipos como o abuso físico em crianças mais velhas, por exemplo, ou
crianças que

tenham um bom comportamento. Esses casos freqüentemente não são
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notificados pelos professores aos serviços de proteção, preferindo esses a discrição em relação
ao caso.
Tanto o critério da “não cronicidade” dos maus-tratos como do “esse não é um caso

tão sério” parece ter influenciado, nos casos assinalados na Cartilha, a classificação dos casos
entre SUSPEITOS ou CERTEZA. Dos casos assinalados, 63% eram casos onde os
professores relatavam certeza da ocorrência de maus-tratos.
Um outro aspecto a ser mencionado que colaborou para a exclusão de alunos
suspeitos de maus-tratos serem reportados à Cartilha foi o abandono escolar de muitas
crianças que, na visão dos professores eram casos suspeitos. Apesar da situação de não ter
mais o aluno em sua sala de aula não ser um impedimento para reportar o caso à Cartilha, já
que era um aluno que freqüentou a turma no ano de 2005, muitos professores não se sentiram
seguros para colocar na Cartilha um aluno evadido, alegando não saberem da vida daquele
aluno, naquele momento.
O fato é que, apesar de não se saber ao certo o paradeiro desses alunos, os alunos
evadidos eram crianças que vinham à cabeça dos professores, em primeira mão, pelo
comportamento de risco e preocupação que causavam. O problema do número de alunos
evadidos aparecia de forma clara quando alguns professores perguntavam à pesquisadora se
deveriam colocar na Cartilha o total do número de alunos da turma do começo ou do final do
ano.
Dentro disto, cumpre lembrar que, de acordo com os dados oficiais do ano de 2005,
25.384 alunos abandonaram o ensino fundamental de 1ª a 4 ª séries, no estado de São Paulo
(INEP, 2006).
Infelizmente a soma das crianças evadidas, suspeitas de maus-tratos, mais os casos que
foram excluídos por não serem “tão sérios” e outros tantos em que a sensibilidade do
professor não foi suficiente para perceber a situação de maus-tratos, em sua sala de aula,
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supostamente, contribuíram para deixar de fora, casos importantes que deveriam ter sido
contabilizados, para que os resultados desse trabalho estimassem de forma ainda mais realista
a cifra real do problema em questão.
No contexto dos assinalamentos de casos na Cartilha, pelos professores, como
também em um contexto mais amplo (de notificação de casos aos serviços de proteção)
verifica-se, ainda, a existência de uma lacuna entre a identificação de casos e a notificação
desses. Suspeita-se que muitos casos, embora identificados não sejam notificados. Para
Reigniger, Robson e McHugh (1995, p.68) existe a necessidade de se ensinar procedimentos
de notificação aos professores “(...) Mesmo quando eles reconhecem o abuso, profissionais

não sabem o que fazer com a informação(...)”.
Discutindo as variáveis significativas que levam um professor a tomar a decisão de
assinalar ou não um caso, Crenshaw et al., (1995) observa que os professores que assinalam
seus casos suspeitos baseiam sua decisão muito mais em suspeitas do que em evidências
sólidas. Já os professores que não assinalam casos de que suspeitam necessitam de evidências
expressivas antes de considerarem fazer uma notificação. Os autores acrescentam que o
reconhecimento de sintomas de abuso e negligência influencia diretamente a decisão de
notificar um caso. Assim, torna-se essencial informar os professores dos sintomas de abuso e
negligência e promover auto-confiança nos professores, nas suas capacidades de
reconhecimento desses sintomas já que, dessa forma, os educadores se mostram mais
confortáveis para assinalar um caso suspeito (Yanowitz, Monte & Trible, 2003).
Professores capazes de interpretar sintomas comportamentais e emocionais unindo-os
a outras informações relevantes a respeito da criança alcançam um nível de suspeita que os
permitam notificar o caso sem necessidades de revelação ou evidências físicas (concretas),
situação que caracteriza apenas abusos extremamente graves. Apesar de todas as dificuldades
presentes nesse assunto, professores são muito sensíveis às evidências presentes de um caso
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de maltrato, mas tendam mais à sub-notificação que à super-notificação (Crenshaw et al.,
1995).
Nesse sentido, a literatura científica confirma que os professores ainda têm muito
pouco conhecimento sobre a área dos maus-tratos e a falta de conhecimento se relaciona
diretamente à subdetecção de casos (Webster et al., 2005; Kenny, 2004; Reinigger, Robison &
McHugh, 1995).
Assim, apesar de, em vários países, os professores serem as principais fontes de
notificação (DHHS, 1999; IDCFS, 1998) e serem considerados os profissionais em posição
privilegiada para o reconhecimento de casos suspeitos, acredita-se que esses revelem apenas
35%, em média, dos casos de maus-tratos de que suspeitam ou tem plena convicção (Gaston,
& Sutherland 1999).
A partir desse dado, pode-se pensar que são, também, os professores os responsáveis
pelo maior número de casos que deveriam ser notificados (O’Toole et al., 1999; Crenshaw et
al., 1995).
Como já foi mencionado, em Ribeirão Preto, apenas 25% dos assinalamentos feitos
aos Conselhos Tutelares do município no ano de 2004 provinham de instituições de cuidado
infantil (creches, pré-escolas, e escolas de ensino fundamental, [Bazon, 2004]), apesar de por
lei, professores serem obrigados a notificar os casos de maus-tratos.
Na maioria das escolas, os professores e coordenadores ainda não compartilham o
pensamento de que a escola é a instituição da linha de frente para defender as crianças dos
maus-tratos domésticos. A visão da escola como a linha de frente para o combate dos maustratos é um fator importante para defender e consolidar uma política nessa direção e predizer
um maior número de notificações por parte dos educadores (Crenshaw et al., 1995).
De qualquer modo, os professores conseguem reconhecer muitos casos que não
chegam aos serviços oficiais de proteção. Assim, os números divulgados pelas pesquisas
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realizadas com professores sempre ultrapassam os números conhecidos oficialmente,
confirmando os apontamentos de Lavergne e Tourigny (2000) de que uma pesquisa realizada
no segundo nível da pirâmide de identificação de crianças vítimas de maus-tratos tornaria
visível um número maior de casos que àqueles já conhecidos por meio dos dados
disponibilizados pelos serviços oficiais de proteção.
Confirma-se essa hipótese tanto na pesquisa para a idade de 0 a 6 anos quando os
professores revelaram 95% mais de casos de maus-tratos que os conhecidos pelos conselhos
Tutelares, para a mesma faixa etária, no mesmo ano.
Na mesma direção, na presente pesquisa, 72% dos casos assinalados pelos professores
eram casos desconhecidos do sistema de oficial de proteção23. Em apenas 9% dos casos os
professores relataram ter certeza que o caso recebia atenção do Conselho Tutelar enquanto
que em 19% eles disseram não saber se a criança era seguida ou não por algum órgão de
proteção.

23

Não foi possível conhecer a prevalência de maus-tratos da cidade de Ribeirão Preto, para o ano de 2005, a
partir de informações dos Conselhos Tutelares como tinha sido previsto a título de comparação. No entanto, a
partir de informações coletadas junto a dois Conselhos, supondo-se que o número de casos seja distribuído de
uma forma mais ou menos eqüitativa entre os 3 Conselhos existentes na cidade, calculou-se a média de casos
para o Conselho onde não foi possível realizar a coleta, encontrando-se uma prevalência de maus-tratos de 0,5%
para a população de crianças 7 a 10 anos da cidade de Ribeirão Preto.
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8) CONCLUSÃO
Pode–se dizer que uma primeira contribuição desse estudo diz respeito à estimativa da
prevalência de maus-tratos para a população de crianças que freqüentam de 1ª a 4 ª séries de
Ribeirão Preto e informações sobre sua distribuição. Esse achado é importante e permite sua
projeção para a população de crianças de 1ª a 4 ª séries da cidade.
De fato, a prevalência encontrada, no presente estudo, ultrapassa os números
conhecidos pelos órgãos oficiais de proteção, o que indica a adequação do método para os fins
a que se destinou a pesquisa. Os professores foram capazes de reconhecer uma grande
porcentagem de casos de maus-tratos que não se encontra em seguimento, no âmbito dos
Conselhos Tutelares e por isso não recebe qualquer intervenção de ajuda.
No entanto, pôde-se observar que a sensibilidade da escola e de cada professor para
com o tema dos maus-tratos infantis influencia na capacidade do professor de reconhecer e
assinalar casos.
Entretanto, ao que parece, a capacidade de reconhecimento casos não foi a maior
dificuldade dos professores, mas sim o assinalamento. Uma grande parte de professores não
se sentiu seguro o suficiente para assinalar todos os casos suspeitos na Cartilha.
Nesse sentido, um dos principais limites desse estudo, coincide com o fato de a
prevalência ser estimada por meio das informações obtidas junto aos professores. A
prevalência medida de forma indireta se faz a partir de uma adequação do método
epidemiológico clássico para esse tipo de pesquisa. Medir a prevalência de um fenômeno
indiretamente se torna, dessa forma, um limite, na medida em que questões como a
subjetividade e a sensibilidade dos respondentes interferem na qualidade dos dados coletados.
Obviamente que isto pode ser em parte contornado se se aperfeiçoar o treinamento
oferecido aos professores e se se garantir maior engajamento da parte das chefias (diretores e
coordenadores).
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Um outro problema enfrentando quando se propôs mensurar a prevalência de forma
indireta, a partir da visão dos professores, diz respeito ao cálculo da amostra. Houve
necessidade de se ultrapassar o número da amostra de participantes para garantir a
representatividade. Assim, a amostra, que foi calculada inicialmente, a partir de um programa
específico, precisou ser redefinida de modo a garantir uma distribuição eqüitativa da mesma e
sua representatividade.
Reafirma-se, desse modo, que, para tornar possível a pesquisa de um fenômeno
complexo como o dos maus-tratos, são necessárias adaptações de métodos para que avanços
nesse campo aconteçam.
Assim mesmo, a Cartilha Epidemiológica mostrou-se um instrumento bastante
adequado para os fins da pesquisa, orientando os professores com indicadores concretos, para
que o reconhecimento de casos se pautasse menos pelo viés de julgamentos de valores morais.
Tanto os indicadores comportamentais e/ou emocionais, quanto os indicadores dos maustratos foram pertinentes para esse fim. Além disso, os professores não demonstraram maiores
dificuldades durante o preenchimento.
Um segundo resultado desse estudo que merece destaque, é a confirmação da categoria
negligência como o tipo mais freqüente entre as crianças de 0 a 10 anos, na cidade de
Ribeirão Preto. Esse achado aponta para a necessidade de se seguir com futuras pesquisas
focando, especificamente, a negligência com o objetivo de ampliar o conhecimento relativo a
esse tipo de maltrato específico, e que atinge tantas famílias, visto que pesquisas recentes
demonstram sua associação a graves conseqüências para o desenvolvimento infantil.
Este estudo também reafirmou apontamentos da literatura relativos à vulnerabilidade
das crianças mais novas aos maus-tratos. A prevalência encontrada para a população de
crianças de 7 a 10 anos foi a metade da prevalência encontrada para a população de crianças
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de 0 a 6 anos. Além, disso, nesse estudo também foram as crianças mais novas, que
freqüentavam as 1ª séries, que sofreram mais maus-tratos.
No entanto, chama-nos a atenção, também, tanto a prevalência encontrada para as
crianças da 4ª série (que aumenta em relação às crianças de 2ª e 3ª séries), quanto a tipos de
maus-tratos específicos: “Ações Delituosas” e “Falta de Controle Parental”, sugerindo uma
importante questão sobre a trajetória de desenvolvimento das conseqüências dos maus-tratos,
em termos de estágios de vida.
Parece relevante, dessa maneira, ampliar os estudos epidemiológicos para a faixa
etária da adolescência, para que se possa ter informações a respeito da prevalência e
distribuição dos maus-tratos para a população de adolescentes da cidade de Ribeirão Preto.
Por fim, pode-se dizer que uma outra sorte de importante contribuição oferecida pelo
presente estudo, foi a de ter possibilitado a muitas escolas e professores entrarem em contato
com o tema dos maus-tratos pela primeira vez. O treinamento oferecido para a aplicação da

Cartilha possibilitou a aquisição e trocas de informação, entre a pesquisadora e os
professores, sobre o tema, fazendo com que muitos professores se sentissem mais alertas e um
pouco mais seguros para a identificação de novos casos, no futuro. O treinamento de
professores em relação às questões relativas aos maus-tratos torna-se essencial para que o
tema seja introduzido em suas agendas de trabalho e para promover sua auto-confiança na
capacidade de reconhecer crianças vivendo situações de vida especialmente adversas.

122

Estudo da prevalência de maus-tratos

Estudo da prevalência de maus-tratos..

123

9) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Abrahams, N., Casey, K., & Daro, D. (1992). Teachers’ knowleddge, attitudes, and
belifs aboute child abuse and its prevention. Child Abuse & Neglect, 16, 229-238.
Assis, S. G. (1991). Quando crescer é um desafio social: estudo sócio-epidemiológico

sobre violência em escolares de Duque de Caxias – RJ. Dissertação de Mestrado, Fundação
Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
Australian Institute of Health and Welfare. (1999). Child protection Australian 1997–
Formatado: Inglês (EUA)

98 (AIHW Cat. No. CWS 13). Canberra, Australia: AIHW (Child Welfare Series no. 27).
Bazon, M. R. (2004). Relatório de pesquisa: o Panorama dos Maus-tratos domésticos

em Ribeirão Preto – SP / identificação de casos e intervenções vigentes. Faculdade de
Filosófica, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Depto de Psicologia e Educação,
Universidade de São Paulo.
Belsky, J. (1980). Child Maltreatment: an ecological integration. American

Psychologist. Vol.35, n. 4, 320-335.
Behl, L.E., Conyngham, H.A., & May, P.F.(2003). Trends in child maltreatment
literature. Child Abuse & Neglect, 27(2),215-229.
Berrien, F.B., Aprelkov, G., Ivanova, T., Zhmurov, V., & Buzhicheeva,V. (1995).
Child abuse prevalence in Russian urban population: a preliminary report. Child Abuse &

Neglect, 19 (2), 261-264.
Black, D. A., Heyman, R. E., & Slep, A. M. S. (2001). Risk Factors for child sexual
abuse. Aggression and Violent Behavior, 6, 203-229.
Black, D. A., Slep, A. M. S., & Heyman, R. E. (2001). Risk factors for child
psychological abuse. Aggression and Violent Behavior, 6, 189- 201.
Bringiotti, M. I. (1999). Maltrato Infantil. Madri: Minõ Dávila editores.

124

Estudo da prevalência de maus-tratos

Bringiotti, M. I. (2000). La escuela ante los niños maltratados. Buenos Aires:
Editorial Paidós.
Brown, J., Cohen, P., Johnson, J.G., & Salzinger, S. (1998). A longitudinal analysis of
risk factors for child maltreatment: findings of a 17-year prospective study of officially
recorded and self-reposted child abuse and neglect. Child Abuse & Neglect, 22 (11), 10651078.
Connell-Carrick, K., & Scannapieco, M. (2006). Ecological correlates of neglect in
infants and toddlers. Jornal of Interpersonal Violence, 21 (3), 299-316.
CRAMI - Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância do ABCD (2004).

Evolução das notificações recebidas pelo CRAMI de 1992 a 2002. Disponível em <
www.crami.org.br

>. Acesso em: maio / 2004.

Crenshaw, W.B., Crenshaw, L.M., & Lichtenberg, J.W. (1995). When educators
confront child abuse: na analysis of the decision to report. Child Abuse and Neglect, 19(9),
1095-1113.
Crozier, J. C.,& Barth, R. P. (2005). Cognitive and academic functioning in maltreated
children. Children & Schools, 27 (4), 197-201.
Davoli, A.; Palhares, F. A. B.; Corrêa-Filho, H. R.; Dias, A. L. V.; Antunes, A. B.;
Serpa, J. F., & Schincariol, P. (1994). Prevalência de violência física relatada contra crianças
em uma população de ambulatório pediátrico. Cad. Saúde Pública, 10 (1).
Department of Health (1998). Statistics on children and young people on child

protection registers, year ending 31 March 1998: England. Disponível em: <www.dh.gov.uk>.
Acesso em: maio / 2004.
Department of Health (2002). Referrals, assessments, and children and young people

on child protection registers, England: 2001/2002. Disponível em: <www.dh.gov.uk>. Acesso
em: maio / 2004.

Estudo da prevalência de maus-tratos..

125

Department of Health and Human Services, Administration on Children, Youth and
Families. (1999). Child maltreatment 1997: Reports from the states to the National Child

Abuse and Neglect Data System. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
De la Barra, F. M., Rodríguez, J. T., Alvarez, P. P., Vergara del, A. S., & Toledo, V.
D. (1998) Maltrato infantil y juvenil en una comuna Santiago: parte I: estimación de la
prevalecía. Rev. chil. Pediatr, 69(3), 126-131.
De Paul, J., Arruabarrena, M.I., Torres, B., & Muñoz, R. (1995). La prevalencia del
maltrato infantile en la provincia de Gipúzkua. Infancia y aprendizaje, 71, Librería Zorroaga.
Dubowitz, H., Pitts, S.C., & Black, M.M. (2004). Measurement of three major
subtypes of child neglect. Child Maltreatment, 9 (4), 344-356.
Dubowitz, H., Papas, M.A., Black, M.M., & Starr, R.H. (2002). Child Neglect:
Outcomes in High- Risk Urban Preschoolers. Pediatrics, vol. 109, n. 6, 1101- 1107.
Duran, B., Malcoe, L.H., Sanders, M., Waitzkin, H., Skipper, B., & Yager, J. (2004)
Child maltreatment prevalence and mental disorders outcomes among American Indian
women in primary care. Child Abuse and Neglect, 28, 131-145.
ECA - Estatuto da criança e do adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.
Éthier, L.S., Lemelin, J.P., & Lacharité, C. (2004). A longitudinal study of the effects
of chronic maltreatment on children’s behavioral and emotional problemas. Child Abuse &

Neglect, 28, 1265-1278.
Figueiredo, B., Bifulco, A., Paiva, C., Maia, A.; Fernades, E., & Matos, R. (2004).
History of childhood abuse in Portuguese parents. Child Abuse and Neglect, 24, 669-682.
Fuster, G. E., & Ochoa, M. (1995). El Maltrato Infantil. Plublicación del Ministério de
Assuntos Sociales. Dirección de Protección del Menor, Madrid. Cap.3.

126

Estudo da prevalência de maus-tratos

Gaston, V., & Sutherland, J. (1999). A selected, annotated bibliography of child

maltreatment reporting by educationals professionals. Minister of public works and
government services. Canada.
Glaser, D. (2002). Emotional abuse and neglect (psychological maltreatment): a
conceptual framework. Child Abuse & Neglect, 26, 697-714.
Glaser, D. (2000). Child Abuse and Neglect and the Brain - A Review. J. Child

Psychol. Psychiatry, vol.41, n.1, 97- 116.
Gessner, B.D., Moore, M., Hamilton, B., & Muth, P.T. (2004). The incidence of
infant physical abuse in Alaska. Child Abuse and Neglect, 28, 9-23.
Gonçalves, H. S., Ferreira, A. L., & Marques, M. J. V. (1999). Avaliação de Serviço a
crianças vítimas de violência doméstica. Saúde Pública, vol. 33, n.6, 547-553.
Guerra, V. N. de A. (1985). Violência de pais contra filhos: procuram-se vítimas. São
Paulo: Cortez.
Gracia Fuster, E. (1995). Los Malos Tratos en la Infancia. Em. E. Gracia & G. O.
Musitu (orgs.), El Maltrato Infantil (pp. 227-248). Madrid: Publicacion del Ministério de
Asuntos Sociales. Dirección de Protección del Menor.
Gracia Fuster, E., & Musitu Ochoa, G. (1995). El impacto de los malos tratos en el
desarrollo psicosocial del niño. Em. E. Gracia & G. O. Musitu (orgs.), El Maltrato Infantil
(pp. 49-77). Madrid: Publicacion del Ministério de Asuntos Sociales. Dirección de Protección
del Menor.
Gracia, E. (1995). Visible but unreportated: a case for the “not serious enough” cases
of child maltreatment. Chile Abuse & Neglect, 19(9), 1083-1093.
Helie, S., Clement, M. E., & Larrivee, M.C. (2003). Epidemiological Considerations
in the Conceptualization and Utilization of "Prevalence" and "Incidence Rate" in Family

127

Estudo da prevalência de maus-tratos..

Violence Research: A Reply to Brownridge and Halli. Journal-of-Family-Violence,18(4),
219-225.[RESUMO].
Heyman, R. E., & Slep, A. M. S.(2001). Risk Factors for family violence: introduction
to the special series. Agression and Violent Behavior, 6, 115-119.
Hildyard, K. L., & Wolf, D. A. (2002). Child neglect: developmental issues and
outcomes. Child Abuse & Neglect, 26, 679-695.
Hinshaw,

S.P.

(1992).

Externalizing

behavior

problems

and

academic

underachievement in childhood and adolescent: casual relationships and underlying
mechanisms. Psychological Bulletin, 11 (1), 127-155.
Hobbs, C. (2005). The prevalence of child maltreatment in the United Kingdom. Child

Abuse & Neglect, 29, 949-951.
Horton, C. B., & Cruise, T. K. (2001). Child Abuse & Neglect: the school's response.
New York: Guilford Press.
Illinois Department of Child and Family Services.(1998). A manual for mandated

reporters. Springfield, IL: Author.
Inep, 2005. <http://www.inep.gov.br/basica/censo/Escolar/resultados.htm>. Acesso
em 15/02/2006.
Inglès, A. (1995).Origen, processo y algunos resultados del estudio sobre los malos
tratos infantiles en Cataluña. Infancia y Aprendizaje, 71, España.
Jonhson- Reid, M. J., Drake, B., Chung, S., & Way, I. (2003). Cross-type recidivism
among child maltreatment victims and perpetrators. Child Abuse and Neglect, 27, 899-917.
Jonhson, C.F. (2002). Child maltreatment 2002: recognition, reporting and risk.

Pediatrics Internacional, 44, 554-560.
Kenny, M.C. (2004). Teachers’ attitudes toward and knowledge of child maltreatment.

Chile Abuse and Neglect, 28, 1311-1319.

128

Estudo da prevalência de maus-tratos

LACRI - Laboratório de Estudos da Criança (2004). A Ponta do Iceberg: dados de

Incidência e Prevalência. Disponível em: <http:

www.usp.br/ip/laboratórios/lacri>.

Acesso em:

maio / 2.004.
Lavergne, C. (1994). Rapport concernant les études sur l’incidence et la prévalence
des mauvais traitements à l’endroit des enfants et leurs limites méthodologiques et
definitionnelles. GRAVE, Vol.1(1).
Lavergne C., & Tourigny. (2000). Incidence de l’abus et la négligence envers lês
enfants: recension dês écrits. Criminologie, 33(1), 47-72.
Matias, A. S. A. (2004). Estudo da prevalência de maus tratos em crianças de 0 a 6

anos matriculadas em creches e pré-escolas da rede pública e particular na cidade de
Ribeirão Preto. Dissertação defendida no Programa de Pós- Graduação em Psicologia,
FFCLRP- USP.
Meneghel, S. N., Giugliani, E. J., & Falceto, O. (1998). Relações entre violência
Formatado: Português (Brasil)

doméstica e agressividade na adolescência. Saúde Publica, 14-2, (pp. 327-335).
Moreno, M., Jiménez, J., Oliva,A., Palácios, J.,& Saldaña, A.(1995). Detección y
caracterización del maltrato infantil en la Comunidad Autónoma Andaluzia. Revista Infancia

y Aprendizaje, 71, Madrid.
Mrazek, P.J., & Haggerty, R. J. (1994). Reducing risks for mental disorders: frontiers

for preventive intervention. Washington, DC: National Academic Press.
Ochotorena, J. de P. (1996). Explicaciones etiológicas de las diferentes situaciones de
maltrato y abandono infantil. Em J. de P. Ochotorena & I. M. Arrubarrena (orgs.), Manual de

Protección Infantil (pp. 25-62). Barcelona: Masson editorial.
Oliveira, A. B. de. (1989). Saúde e Vitimização. Em M. A. Azevedo & V. N. A.
Guerra (Orgs.), Crianças Vitimizadas: a síndrome do pequeno poder (pp. 99-103). São Paulo:
Iglu.

Estudo da prevalência de maus-tratos..

129

Osofsky, J. D. (2003). Prevalence of children's exposure to domestic violence and
child maltreatment: implications for prevention and intervention. Clin Child Fam Psychol

Rev, 6(3):161-170.
O’ Toole, R., Webster, S. W., O’ Toole, A. W., & Lucal, B. (1999). Teacher’s
recognition and reporting of child abuse: A factorial survey. Child Abuse and Neglect, 23,
1083-1101.
Palacios, J., Jiménez, J., Oliva, A., & Saldaña, D. (1998). Malos Tratos a los niños em
la Familia. Em J. Palacios & M. J. Rodrigo (orgs.), Familia e Desarrollo Humano (pp. 399422). Madrid: Alianza editorial.
Polanczyka, G. V., Zavaschia, M. L., Benettic, S., Zenkera, R., & Gammerman, P. W.
(2003). Violência sexual e sua prevalência em adolescentes de Porto Alegre, Brasil. Revista

Saúde Pública, 37 (1).
Ramón, F. U., Paulina, P. Z., Milka, K. D., & Jaime, B. E. (1995). Frecuencia de
maltrato infamtil y sexual en escolares de Santiago de Chile: antecedentes familiares y
consecuencias. Revista psiquiatria, 12(2), 60-66
Ramos Lira, L., Saldívar Hernández, G., Medina Mora, M. E., Rojas Guiot, E., &
Villatoro Velázquez, J. (1998). Prevalencia de abuso sexual en estudiantes y su relación con el
Formatado: Inglês (EUA)

consumo de drogas. Salud pública Méx, 40(3):221-233.
Formatado: Inglês (EUA)

Reininger, A.; Robison, E.,& McHugh, M. (1995). Mandated training of professionals:
A means for improving reporting of suspect child abuse. Child Abuse and Neglect, 19, 63-69.
Ribeirão Preto. (2003). Prefeitura Municipal. Secretária do Planejamento e Gestão
Ambiental. Dados Censo 2.000 IBGE, por setores e unidades censitárias.
Ribeirão Preto. (2003). Prefeitura Municipal. Secretária de Educação. Relação das

Escolas Autorizadas. Ribeirão Preto.

130

Estudo da prevalência de maus-tratos

Runyan, D. K. (1998). Prevalence, risk, sensitivity and specificity: a commentary on
the epidemiology of child sexual abuse and the development of research agenda. Child Abuse

and Neglect, 22 (6), 493-498.
Rouillon, F. (1988). Epidemiologia da depressão: abordagem descritiva e analítica.

Temas, 34/35, 5-35.
Saffioti, H. I. B. (1989). A síndrome do pequeno poder. Em M. A. Azevedo & V. N.
A. Guerra (Orgs.), Crianças Vitimizadas: a síndrome do pequeno poder (pp. 13-21). São
Paulo: Iglu.
Santé Canadá (1999). Bibliographie sélective et annotée sur lê signalement par dês

professionnels de l’éducation de la maltraitance envers lês enfants. http://www.hcsc.gc.ca/hpd/lcdc/brch/indexf.html
Scher, C.D., Forde, D. R., McQuaid, J.R., & Stein, M.B.(2004). Prevalence and
demographic correlates of childhood maltreatment in an adult community sample. Child

Abuse and Neglect, 28, 167-180.
Schumacher, J. A., Slep, A. M. S., & Heyman, R. E. (2001). Risk factors for child
neglect. Aggression and Violent Behavior, 6, 231- 254.
Sidebotham, P. (2003). Red Skies, Risk Factors and Early Indicators. Child Abuse

Review, 12, 41-45.
Soares de Moura, A.T.M., & Reichenheim, M.E. (2005). Estamos realmente
detectando violência familiar contra a criança em serviços de saúde? A experiência de um
serviço público do Rio de Janeiro, Brazil.(2005). Cad. de Saúde Pública, Rio de Janeiro,
24(4), 1124-1333.
Souza, J., & Carvalho, A.M.P. (2006). Genograma e análise da dinâmica familiar de
alcoolistas. XXXVI Reunião Anual de Psicologia. Salvador (Resumo).

Estudo da prevalência de maus-tratos..

131

Starr, R. H. Jr; Dubowitz, H., & Bush, B. A.(1990). The epidemiology of child
maltreatment. In: Hammerman, R. & Hessen, M. (eds.) Children at risk: an evaluation of

factors contributing to child abuse and neglect. New York: Plenum Press.
Sterberg,K.J., Lamb, M.E., Guterman, E., & Abbott, C.B. (2006). Effects of early and
later family violence on children’s behavior problems and depression: A longitudinal, multiinformant perspective. Child Abuse & Neglect, 30, 283-306.
Tourigny et al., (2003). Quebec Incidence Study of Reported Child Abuse, Neglect

Abandonment and serious behavior problems: Highlights. Montreal, Quebec
Trocmé, N. M., Tourigny, M., MacLaurin, B., & Fallon, B. (2003). Major findings
from the Canadian incidence study of reported child abuse and neglect. Child Abuse and

Neglect, 27, 1427-1439.
U.S. Department of Health and Human Services, Administration on Children, Youth
and Families, Child Maltreatment 2002 (Washington, DC: US Government Printing Office,
2004). Disponível em:

http://www.acf.hhs.gov/programs/cb/publications/cmreports.htm.

Acesso em:

abril / 2004.
Webster, S.W., O’Toole, R., O’Toole, A. W., & Lucal, B. (2005). Overreporting and
underreporting of child abuse: Teachers’use of professional discretion. Child Abuse and

Neglect , 29, 1281-1296.
Vagostello, L., Oliveira, A S., Silva, A M., Donofrio, V., & Moreno, T.C.M. (2003).
Violência Doméstica e escola: um estudo em escolas pública de São Paulo. Paidéia . 13 (26),
191-196.
Vizcarra, M. B. L., Cortés, J. M., Bustos, L. M.; Alarcón, M. E., & Muñoz, S. N..
(2.001) Maltrato infantil en la ciudad de Temuco: estudio de prevalencia y factores asociados
. Rev. méd. Chile,129(12), 1425-1432.

132

Estudo da prevalência de maus-tratos

Yanowitz, K. L., Monte, E., & Tribble, J. R. (2003). Teachers beliefs about the effects
of child abuse. Child Abuse and Neglect, 27, 483-488.

133

Estudo da prevalência de maus-tratos..

APÊNDICES
APÊNDICE A
Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da FFCLRP-USP

134

Estudo da prevalência de maus-tratos

135

Estudo da prevalência de maus-tratos..

APÊNDICE B
Autorização da Secretaria Municipal de Educação

136

Estudo da prevalência de maus-tratos

Estudo da prevalência de maus-tratos..

APÊNDICE C
Autorização da Dirigente Regional de Ensino

137

138

Estudo da prevalência de maus-tratos

139

Estudo da prevalência de maus-tratos..

APÊNDICE DTERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Projeto de Pesquisa
"Estudo da Prevalência de maus- tratos em crianças matriculadas de 1 a 4 séries do ensino

fundamental em escolas da rede pública e particular na cidade de Ribeirão Preto"
Responsáveis: Marina Rezende Bazon &
Juliana Martins Faleiros
Acredita-se que muitas crianças vivam sistematicamente situações difíceis e suas
próprias casas, não merecendo os cuidados que precisam para crescer e se desenvolver
adequadamente.
Em termos quantitativos, os órgãos oficiais de proteção da infância têm o número de
casos detectados, mas sabe-se que há uma outra parcela de crianças vivenciando situações
igualmente adversas que não são conhecidas e, portanto, não são computadas no sentido de
oferecer uma cifra mais realista deste tipo de problemática social.
Dentro disto, nosso estudo visa investigar existência desses casos que não compõe os
dados oficiais/conhecidos, visando estabelecer o que se chama de "taxa de prevalência"
(número aproximado de casos existente num dado momento) referente crianças que
freqüentam de 1ª a 4ª série na escolas públicas e particulares na cidade de Ribeirão Preto.
Uma das formas mais pertinentes de obter esse tipo de dado é indagando adultos que
não sejam da família sobre a qualidade das situações de vida de crianças com as quais ele
convive. Acredita-se que os professores/educadores sejam as pessoas mais apropriadas neste
sentido.
Assim, solicitamos que você- professor/educador- responda a um questionário (em
anexo) em que deverá indicar, a partir do conhecimento que tem do grupo de crianças que
freqüenta sua sala, o número de casos que, na sua ótica, parecem corresponder a problemática
investigada.
Não há necessidade de se identificar ou identificar nominalmente as crianças. Todos os
dados coletados serão tratados de modo a preservar o anonimato das pessoas e o sigilo das
respostas.
Você pode desistir de colaborar com a pesquisa em qualquer momento, mesmo depois
de ter começado, e também poderá receber outras informações sobre o andamento da
pesquisa, bastando, para isso, entrar em contato conosco no endereço abaixo indicado.
Caso assine esse Termo, estará consentindo livre e espontaneamente em colaborar com
a pesquisa.

De acordo:
Nome: __________________________________
Assinatura:_______________________________
Data: ____/____/_____
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ANEXOS

ANEXO A – Cartilha Epidemiológica
CARTILHA EPIDEMIOLÓGICA
INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE MALTRATO INFANTIL
POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
Nesta cartilha solicitamos que você forneça algumas informações a respeito das crianças que tem
atualmente em sua sala/turma (neste ano), bem como de certas características sócio-demográficas de suas
famílias. A informação que você nos proporcionará, juntamente com as obtidas junto a outros profissionais da
sua área, em diferentes locais, será utilizada para um levantamento global visando dimensionar a problemática
denominada MALTRATO INFANTIL.
Neste sentido, pedimos que forneça a informação mais concreta que puder, ou seja, pensando em cada uma das
crianças com as quais trabalha atualmente para fornecer os dados solicitados.
Esta informação é bastante delicada e por isso não pedimos os nomes de ninguém (identificação sua ou
das crianças em questão). É importante que você saiba que o quê responder será mantido em sigilo e, em nenhum
momento, os pesquisadores tentarão identificar as pessoas (crianças / famílias) indicadas nas suas respostas.
TIPOS DE MAUS-TRATOS
Para orientar suas respostas, apresentamos, a seguir, a definição e alguns critérios para a identificação
de 10 (dez) tipos de maus-tratos que uma criança pode sofrer em sua família. Ao ler atentamente cada uma,
reflita se algum(s) de seus alunos tem vêm à cabeça.
1.

Maltrato físico (MF)

Quando na criança se observa marcas de golpes (palmadas), hematomas, queimaduras, fraturas, feridas ou
machucados, sinais de mordida humana, e outras seqüelas de supostos acidentes domésticos.
2.

Abandono Físico (AF)

A criança está permanentemente suja, e sua alimentação e vestimenta são insuficientes e inadequadas; ela
passa longos períodos sozinha, sem cuidado ou supervisão de um adulto responsável; sofre acidentes devido à
falta de supervisão; se observa falta de assistência repetidas e injustificadas em relação a questões escolares; tem
problemas físicos ou necessidades médicas não atendidas ou a ausência de controle médico periódico.
Nos casos de abandono físico, deve-se considerar aquelas crianças nos quais a situação é crônica e habitual,
não decorrendo de uma situação familiar mais momentânea, como uma crise ou condições socioeconômicas mais
amplas, que atingem todos os membros da família (pobreza/miséria). Inclui aqueles casos nos quais podendo ser
melhor cuidada, a criança não o é por problemas familiares, porque não há uma disposição para o exercício do
cuidado, do papel parental ou, ainda, porque há conflitos na relação dos adultos responsáveis com a criança.
3. Abuso Sexual (AS)
Refere-se aos casos nos quais a criança é utilizada, por seus pais ou tutores, para realizar alguma forma de
contato sexual ou como objeto de estimulação sexual. Inclui também as crianças nas quais o abuso é realizado
por outros parentes, sem ser protegido pelos adultos que são diretamente responsáveis por ela.
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Maltrato Emocional (ME)

Neste caso os pais exercem sobre a criança uma desvalorização verbal crônica (permanente); humilhações e
denigrições constantes; realizam ameaças de abandono e/ou castigos vexatórios; interferem negativamente no
desenvolvimento de relações sociais com outras crianças (impedindo, dificultando ou expondo a criança, nas
suas interações com colegas); são frios e rechaçam a criança, descartando iniciativas de contato afetivo da parte
da criança; não mostram interesse pelos problemas da criança na escola, nem em outros ambientes; têm
expectativas desmedidas com relação à criança (em termos de rendimento/performance) e a castigam por não
cumprir essas expectativas.
5.

Abandono Emocional (AE)

Refere-se às situações em que ocorrem faltas persistentes de respostas às expressões emocionais e
comportamentos da criança que visam proximidade e interação com os pais/adultos responsáveis; ausência de
iniciativa de interação e contato por parte de alguma figura adulta responsável/estável; descaso por parte dos
adultos em perceber as necessidades da criança.
6.

Mendicidade (Men)

A criança é utilizada esporádica ou habitualmente pelos pais, cuidadores ou tutores para mendigar com o
objetivo de contribuir com a economia familiar; ou sem ser utilizado por seus pais ou cuidadores, exercem a
mendicidade por iniciativa própria de forma habitual ou esporádica.
7.

Trabalho infantil (TI)

Os pais ou cuidadores designam, de maneira obrigatória, a criança para a realização contínua de trabalhos –
domésticos ou não – que excedem os limites do habitual, que deveriam ser realizados pelos pais e que interferem
nas atividades e necessidade sociais e escolares da criança; os designam para obter um benefício econômico para
os pais ou para a estrutura familiar.
8.

Corrupção (Co)

Os pais ou responsáveis facilitam e reforçam pautas de conduta anti-sociais ou desviantes como, por
exemplo, premiando a criança por furtar/roubar, facilitando o seu consumo de drogas e/ou álcool, iniciando a
criança em contatos sexuais com outras crianças e/ou adultos, ou na prostituição, enfim, impedindo a normal
integração social da criança.
9.

Participação da criança em ações delituosas com sua família (ADel)

Os pais utilizam a criança para ajudar na realização de ações delituosas como, por exemplo, guardar ou
transportar objetos roubados, ou drogas, etc.
10. Falta de controle parental sobre a conduta dos filhos (CP)
Os pais ou cuidadores mostram uma total incapacidade para controlar e manejar o comportamento da
criança; ignoram o lugar onde a criança está e com quem está; não estabelecem (ou não conseguem estabelecer)
horários para a criança cumprir; as regras combinadas não são respeitadas; consideram que “não podem mais
com o filho, tão difícil”, mas não solicitam ajuda externa.
11. Outros tipos de maus-tratos (Outros)
Se você tem observado alguma forma de maltrato, não mencionada anteriormente, e que considere
relevante, tente descrever essa forma abaixo, para posteriormente indicar os casos de crianças que,
eventualmente, padecem dessa situação específica:
Nosso objetivo é que você, no quadro a seguir, registre, com o conhecimento que tem das crianças de sua
classe/turma, deste ano, os casos de maus tratos que CONHECE (TEM CERTEZA) OU SUSPEITA que
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Exemplo

ocorram em sua sala de aula. Além disso, solicita que identifique algumas características da criança e de sua
família.

Casos
IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA
1
Sexo – M ou F
Idade
Atraso/ Repetência
Sabe se recebe Atenção /
Seguimento do Conselho Tutelar
ou de qualquer outro órgão de
proteção ou da assistência? Sim /
Não/ Não sei

M
9
SIM
NÃO

Tipos de Maus tratos
Maltrato físico
Abandono físico
Abuso sexual
Maltrato emocional
Abandono Emocional
Mendicidade
Trabalho infantil
Corrupção
Ações delituosas
Falta de controle
Outros
Certeza ou Suspeita

X
X

C
Características das Crianças

Diz ou parece sentir muito medo,
ser muito medroso(a)
Diz ter pesadelos
Chora muito e a toa
Parece hiperativo(a)
(apresentando grande dificuldade
de manter a atenção e
concentração na tarefa/atividade e
agitação motora)
É agressivo(a) nas interações,
bate, briga e é destrutiva (ou
vingativa)
Tem problemas escolares devido
a dificuldades de aprendizagem
Apresenta um comportamento
regredido para a sua idade
(relativo, por exemplo, à fala, ao
controle dos esfíncteres, à
motricidade, etc.)
Parece apresentar um distúrbio
mental (ou deficiência). É
estranho(a).
Confia pouco nos outros, não cria
relações afetivas com os outros
(parece ter dificuldade para se
apegar)

X

X
X

X
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Tem dificuldade para fazer
amizade com os colegas
Isola-se facilmente ou fica quieta
demais
É disrruptivo(a) (perturba muito/
sempre a organização da sala, o
andamento da aula)
Não é cooperativa, não se
comporta de forma a colaborar
É impulsiva (passa muito
rapidamente à ação, apresentando
uma dificuldade de reflexão
apropriada para a idade)
Parece ter baixa auto-estima (se
auto-deprecia)
Parece não ter interesse em
aprender, mostra-se sem atenção,
motivação e envolvimento com as
atividade em sala de aula
Reclama freqüentemente que está
doente ou com dor
Tem dificuldades para resolver
problemas interpessoais (falta de
habilidades)
Fica raivoso quando não
consegue realizar tarefas
É evitado pelos colegas, é
impopular nas relações sociais
Agarra-se aos adultos ou é muito
dependente
É tímido (a), ou envergonhado(a)
Fica de olhar parado
freqüentemente, parece que está
no “mundo da lua”
É pouco ativo, move-se com
lentidão, tem falta de energia
Parece infeliz, triste ou deprimido
Falta à escola freqüentemente,
aparentemente, sem necessidade
Outros problemas / dificuldades*
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X
X
X

X

X
X

CARACTERÍSTICAS DA FAMÍLIA
A PARTIR DE AGORA USE X PARA PRESENTE, A PARA AUSENTE OU NS PARA NÃO SEI
Problemas psíquicos em um ou
NS
ambos os pais
Atraso mental em um ou ambos
NS
os pais
Alcoolismo em um ou ambos os
X
pais
Drogadição em um ou ambos os
NS
pais
Atitudes delituosas em um ou
NS
ambos os pais
Enfermidade física prolongada
NS
em um ou ambos os pais
Desemprego/ instabilidade no
X
trabalho dos adultos responsáveis
Dificuldades econômicas graves
X
ou moderadas
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Família monoparental (apenas um
dos pais mora e se responsabiliza
pela criança)
Separação ou divórcio dos pais
Violência conjugal- agressão
física e verbal entre os pais
Baixo nível de escolaridade dos
pais
Isolamento social da família,
observado pela escassez de
relações sociais mantidas
Vive em locais de grande
aglomeração / promiscuidade
Vive em um bairro com grande
incidência de violência
(considerado perigoso)
Ansiedade/ depressão em um ou
ambos os pais
Pais maltratados em sua infância

Número total de filho
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A
NS
NS
X
NS

X

X

NS

NS

3

(Indique quantos, se não souber
escreva não sei)
* Descreva sucintamente:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Por favor, informe-nos a série com a qual trabalha e o número total de crianças por classe/turma:
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Referência Bibliográfica: Faleiros, J.M., Matias, A.S.A & Bazon, M. R. (2005).
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ANEXO B- Questionário Complementar
Questionário Complementar
Para complementar os dados da pesquisa, pedimos que você responda algumas informações para que
possamos delinear características dos educadores/professores que responderam à cartilha.
Dados do Educador
Idade: _____________________________
Sexo: _____________________________
Estado civil:________________________
Número de filhos:___________________
Tempo que trabalha como educador: ______________________
Tempo que trabalha na Escola: ____________________________
Carga horária de trabalho: ___________________
Exerce outra atividade laboral além desta na Escola:____________________
Se sim, qual:_______________________
Escolaridade
( ) 1º grau incompleto ( ) 1º grau completo
( ) Superior incompleto ( ) Superior completo

( ) 2º grau incompleto
( ) pós-graduação

( ) 2º grau completo

Tipo de formação
( ) magistério

( ) pedagogia

outra (

) especifique:

Nível sócio-econômico
Renda do educador
( ) até 2 salários
( ) de 2 à 5 salários
( ) de 5 à 10 salários
( ) de 10 à 20 salários
( ) mais de 20 salários

Renda familiar
( ) até 2 salários
( ) de 2 à 5 salários
( ) de 5 à 10 salários
( ) de 10 à 20 salários
( ) mais de 20 salários

Número de pessoas que fazem parte da família residindo na mesma casa:_________________
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ANEXO C - Caracterização dos Professores
Dos 151 professores que participaram dessa pesquisa, 43% eram de escolas públicas,
enquanto que 57% trabalhavam em escolas particulares. A maioria dos professores eram
mulheres (99%) com a idade variando entre 21 e 64 anos (média de 43 anos e desvio padrão
de 9,78). 70% tinham mais de 10 anos de experiência. O tempo médio de experiência como
educador foi de 18 anos.
O Gráfico 2 apresenta a distribuição em porcentagem de professores segundo o tempo

% Professores

médio de trabalho na área.

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
até 2 anos

.

3 a 5 anos

6 a 10 anos 11 a 15 anos

16 a 18

10 anos ou
mais

Tempo de Trabalho

Gráfico 2:: Distribuição em porcentagem de professores segundo o tempo de trabalho na área,
Ribeirão Preto, 2005

Em relação à carga horária de trabalho, 78% dos professores trabalhavam até 6 horas
diárias, 12% trabalhavam 8 horas por dia e 11% trabalhavam mais que 8 horas.
Em termos de escolaridade, a maioria dos educadores (66%) concluiu o ensino
superior e 19% tem pós-graduação. A formação em pedagogia é a mais freqüente (62%); 19%
possuem somente magistério e 17% tem um outro tipo de formação. O Gráfico 3 apresenta a
porcentagem dos educadores segundo o grau de escolaridade.
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Gráfico3: Distribuição em porcentagem de professores segundo o grau de escolaridade
Ribeirão Preto, 2005

No que tange a caracterização financeira, 76% dos educadores tem renda entre 2 e 5
salários mínimos. A renda familiar de 51% dos professores gira em torno de 5 a 10 salários
mínimos. O Gráfico 4 apresenta a distribuição em porcentagem de educadores segundo a
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Gráfico 4: Distribuição em porcentagem de educadores segundo a renda pessoal e familiar
Ribeirão Preto, 2005

Em relação à constituição familiar, 75% dos educadores têm até 2 filhos; 21% têm 3
filhos, e somente 3% têm 4 filhos. A média de pessoas na família foi de 3,52 com desvio
padrão de 1,17.

