MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO
DA COMISSÃO DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
1. JUSTIFICATIVA
A sociedade brasileira já formou a consciência de que é necessário prevenir
e combater a violência doméstica contra criança e adolescente. E nessa prevenção e
combate, a participação da escola é fundamental. Por esta razão, no estado do Ceará,
toda escola, pública ou privada, está autorizada a criar uma comissão denominada
“COMISSÃO DE ATENDIMENTO, NOTIFICAÇÃO E PREVENÇÃO À
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE”. A Lei
Estadual de nº 13.230, de 27.06.2002, dispõe sobre a COMPETÊNCIA, ROTINA DE
ATENDIMENTO E COMPOSIÇÃO dessa importante comissão.
É fundamental que todos os estabelecimentos particulares de ensino tomem
conhecimento do teor da citada lei, providenciem a sua divulgação internamente e
agilizem a sua implantação e funcionamento.
Justifica-se essa providência, não só pelo aspecto legal, mas,
principalmente, pelo seu valor social. Além disso, é importante, também, pelo aspecto
de imagem da escola na comunidade e perante as autoridades. Seria bastante
desagradável, no caso de acontecer maus tratos com uma criança em casa e a escola não
estar preparada para combater ou contornar a situação. Posteriormente, se for de
domínio público e houver uma apuração do fato, não é nada bom que a escola seja
considerada omissa.

2. A CRIAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
O nome da comissão é grande, COMISSÃO DE ATENDIMENTO,
NOTIFICAÇÃO E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA
CRIANÇA E ADOLESCENTES, mas internamente pode ser conhecida como
“Comissão de Prevenção à Violência Doméstica”. Para criar e fazer funcionar essa
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comissão, pode-se tomar por base, em parte, a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes), que já funciona nas empresas com maior número de empregados.
A lei prevê apenas uma comissão por estabelecimento de ensino, mas o
ideal é que haja uma comissão para cada bloco de series, que poderia ser chamada
subcomissão, mais ou menos assim: Comissão da Educação Infantil; Comissão do
Ensino Fundamental I; Comissão do Ensino Fundamental II; Comissão do Ensino
Médio.
A Direção da escola deve indicar as pessoas que devam fazer parte dessa
comissão, através dos critérios que achar mais adequados ao seu funcionamento.
Pelo texto legal (art.4º.), a comissão deve, no mínimo, ser composta dos
seguintes membros: 1(um) professor, 1(um) pai ou mãe, 1 (um) representante da escola,
1(um) membro da comunidade, 1(um) representante estudantil. Pode-se ampliar essa
composição.

3. COMPETÊCIA
ATEDIMETO

DA

COMISSÃO

E

ROTIA

DE

No art.2º da Lei em análise é enumerado aquilo que compete à Comissão.
São, ao todo, 7(sete) itens, que, de forma simplificada diz mais ou menos o seguinte:
identificar e tomar as medidas cabíveis; implantar rotinas de identificação,atendimento e
encaminhamento; notificar às autoridades competentes; prestar orientação e assistência;
avaliar a relação familiar da criança ou adolescente vitimada; desenvolver um trabalho
sistemático no sentido de prevenir a prática de violência doméstica.
No art.3º são enumeradas rotinas de atendimento que devam ser seguidas
pela ordem apresentadas, a saber:
I- identificar sinais que possam indicar a presença de violência doméstica física,
negligência psicológica e sexual;
II - Notificar as autoridades;
III - Encaminhar para os setores ou serviços especializados, quando o caso exigir;
IV - Manter o acompanhamento psicossocial, de forma sistemática, da criança
ou adolescente e seus pais.
Em seguida, diz de forma clara, o que se constitui VIOLÊNCIA FÍSICA,
NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E VIOLÊNCIA SEXUAL. É bom ler
o artigo todo.

4. A IMPORTÂCIA E OS CUIDADOS ESPECIAIS
Como se percebe, o assunto é de extrema importância. Por isso mesmo,
requer cuidados especiais, pois exige um procedimento, por parte da escola, que pode,
se não for adequadamente conduzido, acarretar um mal estar com as famílias, dada a
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delicadeza de se interferir no modo de como os pais ou responsáveis estão tratando seus
filhos ou dependentes.
Por outro lado, não podemos fugir de nossa missão e nem negligenciar da
nossa responsabilidade perante as crianças e adolescentes que nos são confiados para
proporcionar uma boa educação.
Se a comissão for implantada de forma adequada, por certo, durante o seu
funcionamento, tudo correrá muito tranqüilo. Mas, se a implantação não for muito
criteriosa, com certeza, o seu funcionamento não atingirá os nobres objetivos e ainda
trará grandes aborrecimentos para a escola.
Assim, o bom é que:
a) nunca haja um clima de terror e, diante de qualquer sintoma, deduza-se logo
que está havendo maus tratos;
b) ao constatar qualquer indício de maus tratos, apure-se de forma discreta e
muito sigilosa;
c) no momento que for abordar os pais ou responsáveis sobre o assunto, que se
faça com naturalidade, da mesma forma que se trata de qualquer outro
problema educacional;
d) se durante a abordagem, os que forem chamados utilizarem de subterfúgio ou
intimidação à escola, educadamente deve-se mostrar a seriedade do caso e a
responsabilidade legal da escola;
e) evite-se, a todo custo, polêmica e desentendimento, devendo manter-se sempre
o clima de respeito, cordialidade e profissionalismo na apuração da ocorrência;
f) nunca dê margem a se cogitar em constrangimento ou falta de sigilo que o caso
requer;
g) as professoras e os professores sejam orientadas(os) a ter um olhar vigilante,
atentos para identificar qualquer alteração física ou psicológica em seus alunos,
e, em percebendo, comunicar de imediato à coordenação ou direção para
receber orientação dos procedimentos a seguir.
Por fim, é importante lembrar que maus tratos não ocorrem apenas na classe
social mais baixa. Eles estão presentes também nas demais classes sociais. São
praticados, às vezes, pelo vizinho, por um parente, por um empregado da casa ou por
pessoas que nunca imaginamos. E nessa ocasião a escola pode ser muito útil. Assim,
não custa nada arregaçar as mangas e administrar, com competência e cuidado, mais
uma das muitas missões que nos são confiadas. Esse é mais um desafio. Mãos à obra.

José Milton de Cerqueira
Pedagogo e Advogado
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