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RESUMO: A escola, a educação são peças indispensáveis para o bom desenvolvimento do
ser humano. A violência doméstica contra crianças, praticada em casa, na família, refletem na sala
de aula, podendo acarretar conseqüências irreparáveis nos educandos. Levando em conta este fato, o
presente trabalho tem como tema: Violência Doméstica e escola: um estudo na escola pública
urbana de Viadutos-RS. Diante do tema objetivou-se a relação violência doméstica e escola,
considerando a escola pública urbana do município de Viadutos. Os docentes de todas as
instituições de ensino estão em um local privilegiado, para identificar casos de maus-tratos contra
seus alunos e encaminhar os casos aos órgãos responsáveis, pois, é na escola que a criança passa
grande parte do seu dia e pode deixar transparecer que esteja sofrendo violência doméstica. No
trabalho apresentado, as estratégias metodológicas constituíram-se em leituras, fichamentos de
obras, Questionário Anônimo entregue a 15 docentes de Jardim a 5ª série, Entrevista gravada e
transcrita com a Coordenadora Pedagógica e a professora que atua na Sala de Recursos da Escola
Estadual, levando em conta o tema Violência Doméstica e suas implicações no ambiente escolar.
Foram analisados documentos do Conselho Tutelar do município de Viadutos, investigando se os
fatos de violência doméstica contra crianças se fazem presente no município, quais são as violências
identificadas e quem pratica os maus-tratos contra as crianças. Os resultados obtidos foram
positivos, no sentido em que os docentes da Escola Estadual conseguem identificar casos de maustratos contra seus alunos, praticado por pais ou familiares, passando de violência leve como insultos
a violência grave como espancamentos e abuso sexual. O Conselho Tutelar possui registros de
violência doméstica e faz o que está a seu alcance perante casos de maus-tratos contra crianças,
orientando as crianças agredidas, seus agressores e se necessário encaminhando a outros órgãos
responsáveis. Salientando que, a educação é necessária para proporcionar a busca de uma qualidade
de vida mais satisfatória.
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