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RESUMO

Este trabalho tem como linha de pesquisa a Formação e Profissionalização Docente. O 
objetivo da investigação é conhecer a quais saberes os professores e as professoras se 
reportam para compreender e lidar com as situações de violência física sofridas por seus 
alunos, oriundas do ambiente intrafamiliar. Para concretizar tal propósito, considerou-se 
importante identificar em que espaço formativo esses saberes docentes foram construídos. 
Para a compreensão do fenômeno da violência física contra a criança na educação familiar 
e escolar, utilizou-se como referencial teórico as pesquisas historiográficas desenvolvidas 
por estudiosos do tema. Algumas propostas educativas são destacadas na discussão por 
considerar que elas inauguram conceitos e métodos que contribuem para a superação do 
uso de práticas violentas na educação das crianças. A discussão feita sobre a formação de 
professores concentrou-se especificamente nos saberes docentes. Para a compreensão de 
como se constituem os saberes docentes, buscou-se o suporte das teorias que tratam dessa 
temática. A pesquisa empírica aconteceu em duas escolas da educação básica na cidade de 
Goiânia. Utilizou-se como instrumentos de coleta de dados o desenvolvimento de grupos 
focais,  a aplicação de questionário e a realização de entrevistas semi-estruturadas. Por 
meio dos dados encontrados, percebe-se que os professores e as professoras pesquisadas e 
conhecem e sabem diagnosticar a violência física sofrida por seus alunos, mas apenas 
quando ela assume uma expressão severa, imoderada. Em relação ao encaminhamento 
dado aos casos de violência, duas tendências predominam: tentar resolver ou minimizar os 
efeitos ou as ocorrências da violência física sofrida por seus alunos se aproximando da 
família e oficializar a denúncia na Regional da Educação e no Conselho Tutelar quando a 
violência  que  atinge  o  aluno  é  do  tipo  sexual.  De  acordo  com  os  depoimentos  dos 
professores, a formação acadêmica não tem contribuído, teórica e praticamente, para que 
os professores compreendam e lidem na sala de aula com o fenômeno da violência física 
intrafamiliar  sofrida  por  seus  alunos.  Para  enfrentar  essa  situação  na sala  de aula,  os 
professores recorrem aos saberes oriundos de sua história familiar e sócio-cultural.
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