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Resumo: A pesquisa tem o intuito de relacionar a violência doméstica sofrida pelos jovens 
que cursavam o ensino médio na rede pública estadual de um município. A metodologia 
utilizada foi quanti-qualitativa, com estudo realizado em três etapas: a aplicação de 
questionários, grupos focais e reuniões para devolução dos resultados. Constatou que o 
índice de reprovações é de 56,9%, também foi apontado situações que categorizam os 
diferentes tipos de violência. Destacamos a necessidade de integrar disciplinas com o 
contexto vivido para que o conhecimento tenha sentido na vida dos jovens e possa contribuir 
para uma vida mais harmônica evitando situações de violência 

 Palavras-chave: Violência Doméstica; Juventude; Aprendizagem; Escola 
Pública.  

Abstract: The research is intended to relate to domestic violence suffered by young people 
who attended high school in the public schools of a municipality. The methodology used was 
quantitative and qualitative, with a study conducted in three stages: the questionnaires, focus 
groups and meetings to return results. Found that the failures rate is 56.9%, was also 
appointed situations that categorize the different types of violence. We emphasize the need 
to integrate disciplines to the context lived for that knowledge to be meaningful in the lives of 
young people and can contribute to a more harmonious life avoiding situations of violence. 

 Key-words: Domestic Violence; youth; learning; Public School. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, são altos os níveis de incidência da violência doméstica (VD), no entanto, não 

encontramos estatísticas oficiais sobre casos notificados de VD1 praticada contra crianças e 

adolescentes, bem como estudos sistemáticos sobre a incidência e prevalência do 

fenômeno, mas sabemos que a porcentagem de casos não notificados supera, e muito, a 

dos casos notificados, devido ao complô de silêncio descrito por Azevedo (LACRI, 2000).  

Mello (2008) salienta que a VD apresenta uma relação com a violência estrutural, ou seja, 

uma violência entre classes sociais, inerente ao modo de produção das sociedades 

desiguais, “ocorrendo na própria vida familiar, onde costuma ser protegida pelo segredo e 

por vários mitos”. Há pesquisas que apontam que: “quanto mais grave e sucessiva for à 

                                                 
1 A abreviatura VD será utilizada neste estudo designando ‘violência doméstica’. 



 

2 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

violência doméstica maior será o comprometimento, em especial na aprendizagem porque 

grande parte das dificuldades provém de questões emocionais” (Veiga; Silva; Silva, 2009). 

Neste cenário, no ano de 2009 iniciou-se o projeto de pesquisa “A violência doméstica e as 

possíveis dificuldades de aprendizagens em jovens de escola pública de ensino médio de 

Santa Maria/RS”, que tem como temática a relação entre violência doméstica e problemas 

de aprendizagem vivenciados por jovens que estudam na rede pública estadual desta 

cidade. 

Neste contexto de investigação, evidencia-se que a juventude é uma etapa de vida 

marcante, pela vitalidade, ímpeto e necessidade de escolhas, muitas vezes difíceis. Neste 

sentido Durston (1994, p. 5) afirma que “a fase juvenil se caracteriza por uma gradual 

transição até a assunção plena dos papéis adultos em todas as sociedades, tanto rurais 

como urbanas”.  

A Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas (UNESCO) 

define como juventude, o período compreendido entre os 15 e 24 anos de idade (Ramos, 

2006). Nesta etapa, a emancipação constitui um eixo central da trajetória dos jovens que 

inclui a total dependência dos pais e responsáveis e a autonomia da condição de adulto. 

No contexto educacional, com mudanças implantadas no país nos últimos anos a escola 

tem recebido mais jovens para cursarem o ensino médio, porém o índice de evasão ou 

abstinência tem sido elevado. Em relação aos novos alunos, como têm chamado os 

sociólogos da educação, Matos (2008, p. 17) defende que estes são “oriundos de mundos 

onde a cultura familiar não incorpora ainda a cultura escolar”. Assim, infere-se que possam 

aparecer dificuldades de permanência destes nas escolas.  

É indiscutível, no entanto, a importância do papel da família de origem (ou nuclear) na vida 

do sujeito. Nos mais variados cenários se faz necessário o apoio desta família para eficácia 

do desempenho escolar e acompanhamento psicológico, que em muitos casos acaba se 

tornando nulo diante da não participação desta família no processo de ensino e 

aprendizagem, na vida escolar de seus filhos. Segundo André-Fustier (1998), o processo de 

transmissão transgeracional baseia-se no pressuposto de que todo o indivíduo se insere em 

uma história preexistente, da qual ele é herdeiro e prisioneiro.  

Em relação à aprendizagem concordamos com a visão de Morin (2005) que aprender é um 

processo evolutivo em espiral, em que termos como inato e adquirido se encadeiam, se 

permutam e se produzem, desenvolvendo a cerebralização e, por intermédio disso, as 

competências. Assim, a aprendizagem está inevitavelmente ligada à história do homem, à 

sua construção enquanto ser social com capacidade de adaptação a novas situações.  
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As informações sobre as dificuldades de aprendizagem, obtidas com alguns autores é a de 

que não existe uma causa única que possa ser determinante, porém mais recentemente têm 

se reconhecido que as alterações afetivo emocionais, motivacionais e de modos de ensino, 

podem interferir diretamente na aprendizagem (Boruchovitch, 2001; Martinelli, 2001). 

Em pesquisa realizada no Município de Santa Maria/RS, Socal et al. (2003, p. 260) 

assinalaram que “o abandono escolar está intimamente relacionado à repetência escolar”. 

Ainda Margulis (2004) defende que o sistema educativo deve se modificar, estas mudanças 

incluem a formação dos professores e o sistema de organização institucional. A política 

educacional necessita incorporar a atual tecnologia e a comunicação tornando a educação 

atrativa, para que desperte interesse nos jovens. 

Para a realização da pesquisa formulamos a seguinte questão norteadora: Quais as 

dificuldades de aprendizagem enfrentadas pelos jovens, alunos de escolas públicas de 

ensino médio de Santa Maria/RS, que sofrem violência doméstica?. 

 O objetivo da pesquisa é analisar a situação dos diferentes tipos de violência doméstica 

vividas por jovens das escolas públicas de ensino médio de Santa Maria/RS e sua relação 

com possíveis dificuldades de aprendizagem na escola. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada foi de cunho qualiquantitativa, realizada em três etapas. Para a 

definição dos sujeitos participantes foi a partir do levantamento da 8ª Coordenadoria 

Regional de Educação de Santa Maria (8ª CRE). 

Os dados são referentes ao número de alunos matriculados no ensino médio no ano de 

2006. Optamos por tomar este ano por referência, pois o censo realizado no período 

indicava o número de alunos do sexo feminino e masculino.  

Em 2006 tínhamos 21 Escolas Estaduais distribuídas nas 6 Regiões da cidade, a saber: 

Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro e Rural.  As escolas foram agrupamos por Região e feito 

sorteio. Na 1ª fase teve a seleção de 12 escolas para participarem do estudo com 376 

jovens de ambos os sexos distribuídos nestas escolas. Os critérios de inclusão foram jovens 

que cursavam o Ensino Médio, com idade entre 15 a 24 anos.   

Na 1ª fase a abordagem metodológica foi qualiquantitativa em 12 Escolas Estaduais 

sorteadas, no ano de 2009. A população foram  376 jovens matriculados no Ensino Médio, 

de ambos os sexos. Os instrumento aplicados foram questionários semi estruturados com 

questões objetivas e subjetivas. As informações foram analisadas no software estatístico 
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SPSS 15.0, sendo utilizado o teste Qui-quadrado, com nível de significância de 5%. Para a 

análise qualitativa foi feita a análise de conteúdo (Bardin,2011). 

Na 2ª fase a abordagem foi qualitativa, foi utilizada à técnica dos grupos focais (Debus, 

1997, Leopardi, 2001). Participaram 27 jovens, realizada no ano de 2010. Para a análise dos 

resultados foi utilizada a análise de conteúdo (Bardin,2011), e para determinar as categorias 

o software ATLAS-ti. 

Na 3ª fase a abordagem metodológica foi qualitativa, foram feitas seis reuniões no ano de 

2011, nas seis regiões do Município, com um total de 74 professores, para devolução dos 

resultados da 1ª fase da pesquisa. Com posterior discussão, e com coleta de dados. Para a 

análise dos resultados foi utilizada a análise de conteúdo (Bardin,2011)., e para determinar 

as categorias o software ATLAS-ti. 

Nas três etapas visando preservar a dignidade dos sujeitos envolvidos, conduzimos o 

estudo de acordo com a resolução CNS 196/96, a qual estabelece diretriz e normas 

reguladoras de pesquisas envolvendo seres humanos (Conselho Nacional de Saúde, 1996). 

O projeto de pesquisa teve aprovação do Comitê de Ética em pesquisa da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM), sob parecer de nº 00890243000-09. Para as três fases 

foram solicitados aos participantes a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os jovens demonstraram que percebem e identificam as situações de violência, 

expressando, por exemplo, a gravidade da violência sexual, a inadequação da violência 

física, presente no comportamento dos meninos em relação a suas irmãs, dos pais 

dependentes químicos em relação aos(as) filhos (as). 

 Foi trazida também a invisibilidade e dor que causa a violência psicológica utilizada entre os 

meninos na escola, com o bullying, na pressão que os pais exercem com os(as) filhos(as), a 

utilização desta na comunicação familiar entre outras. Também a forma de compaixão com 

os idosos e crianças nas situações de negligência. Houve também referência à autoridade 

policial e dos adultos para a interrupção do ciclo da violência, assim como a falta dela 

contribuindo para a perpetuação do ciclo da violência. 

No estudo feito, as situações de violência apontadas pelos jovens foram vivenciadas em um 

maior percentual nas famílias, pais/familiares com 9,8%, terceiros com 9,0%, Estado com 

8,6% e assaltantes com 8,6%. Assim as vivências que marcam a vida dos jovens e que 

refletiram na dificuldade de aprendizagem, estão relacionadas com situações que ocorreram 
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no âmbito familiar, e as repercussões puderam ser quantificadas quando, no cruzamento de 

alunos que referiram ter sofrido violência com a reprovação, os índices atingiram 66,1%. 

Nos questionários aplicados aos jovens na primeira fase da pesquisa, o índice mais elevado 

para violência doméstica foi à violência psicológica (VP), com um percentual de 13,8%, a 

física com 11,7%, a sexual com 0,8% e outros tipos de violência com 1,1%. Nos grupos 

focais realizados com os jovens nas escolas, reaparece nas falas com maior frequência, a 

VP.  

Na visão dos professores, as famílias produzem violência, eles percebem estas situações na 

atitude dos pais nas visitas domiciliares, nas interações que têm com os alunos na sala de 

aula e no relacionamento entre os pares. Os professores relataram que passaram a 

compreender melhor os alunos, quando conheceram a história de vida deles. Em 

contrapartida, para remediar situações de violência já fizeram denúncia ao conselho tutelar, 

avaliaram alunos de forma diferenciada e tomaram medidas nas situações de violência 

redirecionando o grupo para ações de solidariedade. 

Para Guerra (2001) a família é importante para a constituição do sujeito bem como a relação 

dela com a sociedade, a autora defende que esta tríade não pode ser vista separadamente. 

Reforçando esta visão de trocas e influências, Abramovay e Rua (2002); Abramovay, Cunha 

e Calef, (2010), advertem que a escola produz violência e é influenciada pela violência 

externa.  

Os jovens se referiram à maneira como os professores ensinam, a didática adotada, a falta 

de clareza em relação aos conteúdos trabalhados, assim como trouxeram a fragilidade dos 

professores quando frequentemente relatam problemas pessoais nas discussões da sala de 

aula. Eles apontaram tais situações como fatores que dificultam a aprendizagem e que 

tornam as aulas desinteressantes. 

Na visão de Magalhães (2005) é importante a formação dos professores para que tenham 

postura adequada frente às demandas inerentes no exercício de suas atividades. Freire 

(2001) salienta e reconhece a figura do professor como alguém que pode despertar e 

originar no estudante a possibilidade de que venha se tornar dono de sua história.  

Foi perceptível da mesma forma os jovens se mostrarem solidários e reconhecerem o 

esforço dos professores em liderar com um número elevado de alunos, que muitas vezes 

demonstram desinteresse, tornando o trabalho do professor cansativo e as aulas 

tumultuadas. Em relação a este fato chegaram a referir que estas atitudes se tratavam de 

violência dos alunos para com os professores. Os alunos na tentativa de corrigirem estes 

desagrados fizeram reuniões com a direção para firmar compromisso para que o barulho, a 
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bagunça e a desatenção nas aulas fossem minimizados, pois eles próprios estavam 

incomodados. 

Reconhecendo estes impasses Sposito (2005) traz que, mesmo a escola estando em crise, 

com alunos tendo dificuldade para assimilar conteúdos, devido às condições precárias da 

rede de ensino principalmente pública, os jovens confiam nos professores. Abramovay e 

Castro (2003), ao se referirem a esta temática, apontam a falta de adequação curricular à 

realidade dos estudantes como um problema que leva a reprovações. Em relação ao 

distanciamento dos alunos da escola, Charlot (2000), Andrade et al. (2005) e Dubet (2006), 

sugerem a necessidade de mediar a distância entre as origens sociais e o sentido de ir à 

escola e aprender para o aluno (família).  

Para discutir as dificuldades econômicas recorremos a Charlot (2000), Perez (2003), Socal 

et al. (2003), Feitosa e Dimenstein (2004), que contribuíram com a visão de que o fato da 

precarização econômica e a necessidade e importância que o adolescente/jovem/família 

dão ao ato de trabalhar, são fatores que trazem prejuízo ao desempenho escolar.  

É confirmada na fala dos professores a sobrecarga destes com a demanda dos alunos, pelo 

distanciamento da família, bem como as tentativas frustradas de despertar interesse nos 

jovens pelo que é ensinado, pois em casa, eles têm acesso à tecnologia não disponível na 

escola, e em outros não são acompanhados e estimulados para estudarem. Lamentam que 

os tempos mudaram, que não são valorizados e, outras vezes, não são respeitados pelos 

alunos, confessam que se sentem perdidos em relação ao que deve ser feito no ensino. 

Em seu estudo, Abramovay (2006), discute a queixa dos professores em relação à falta de 

respeito dos alunos, referindo-se a família como responsável pela a educação dos filhos, a 

autora alerta que a escola se exime da responsabilidade em relação a este quesito, no 

entanto conforme a autora, o professor poderia estar contribuindo para direcionar os jovens, 

uma vez que os vínculos entre professor e aluno geralmente são bons. 

Para Marguris (2004), a escola deve ter acesso à tecnologia e estar preparada para as 

trocas e desafios a serem lançados aos jovens para que desenvolvam sua capacidade 

criativa. A escola deve incorporar e reconhecer outros espaços de socialização e formação 

como as redes sociais, meios de comunicação entre outros. 

Em uma visão mais reflexiva, Rosemberg (2006) chama a atenção para a tendência que 

temos de rotular as pessoas, ou seja, ver o problema nelas, não nos dando conta do 

sentimento e as reações que são despertados em nós, quando entramos em contato com 

acontecimentos que nos desagradam.  
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Buscando uma ampliação das possibilidades viáveis, Pain (2001), sugere que os 

professores integrem o trabalho com os profissionais da saúde para que conjuntamente 

possa ser buscada a origem das dificuldades de aprendizagem. Ramos (2006) ao tratar da 

temática defende a escuta aos jovens, a compreensão por parte dos professores no sentido 

de que a escola faça parte da vida deles, ainda a autora sugere que os espaços escolares 

ofereçam informação e ocupação. 

O ambiente escolar foi referido pelos jovens como local agradável de encontros com os 

amigos, porém em alguns casos se incomodam com comportamentos provocativos dos 

colegas, aqui reaparece a questão do bullying discutida acima. Em relação a este tema os 

professores acham que a escola é um ambiente seguro para os jovens, em muitos casos 

talvez o único, observam que gostam de frequentá-la, pois vem mais cedo ou permanecem 

depois das aulas, acham que o difícil é mantê-los nas salas de aula. Em outra situação, 

demonstraram irritação, quando eles saem da escola para um café com os colegas, fugindo 

do foco da aprendizagem. Em outra escola, a área física foi planejada para evitar fugas no 

horário de aula. 

Em defesa aos jovens, Abramovay e Rua (2002), Abramovay et al. (2002), Sacristan (2003) 

Sposito (2005), Abramovay, Cunha e Calef (2010), ao se referirem a escola, alertam que o 

problema não está nos jovens, mas na distância destes da escola, que muitas vezes até 

mesmo seus pares não os apoiam. Para eles os jovens tendem a transformar o espaço da 

escola em espaço de socialização, local de encontros para consolidação da amizade. No 

estudo de Abramovay (2006), a autora traz que esta tendência gregária dos jovens, é 

criticada pelos professores, porém esta necessidade tende a aumentar quando a família 

oferece pouco suporte. 

Os resultados do presente estudo, apontaram um índice total de reprovação de 56,9%, e na 

associação entre as variáveis nas regiões apareceu à dificuldade pessoal com uma 

correlação significativa para a reprovação. Mesmo se tratando de educadores, pessoas 

capacitadas para os relacionamentos com as pessoas, parece haver ideia preconcebida, de 

que os jovens são desatentos, descomprometidos e não dão importância ao que acontece, 

no entanto ficamos surpresos quando eles revelaram “somos responsáveis pelas 

reprovações”. 

Para Sposito (2005) a tendência dos jovens é pensar que a aprendizagem é um problema 

de natureza pessoal, decorrente do esforço próprio sem considerar as condições em que se 

realiza este processo. A autora considera que tanto a família, quanto a escola perderam o 

monopólio na formação dos jovens. Abad (2003), Preste (2005), Pais (2006), alertam que 

saímos de um período de autoritarismo para um em que os jovens estão sem 
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direcionamento. Para Dubet (2006), a sociedade joga para o jovem a responsabilidade de 

ser mestre de si mesmo. 

A questão do fracasso escolar reaparece, porém acompanhada da argumentação de que 

ela ocorre pela falta de tempo devido o trabalho e pela troca de escola que apresenta 

diferentes níveis de exigências. Na visão dos professores, o trabalho fora de casa e as 

responsabilidades domésticas, pela ausência dos pais em casa, são fatores que atrapalham 

o desempenho escolar. 

Em relação ao trabalho, Bastos (2001), descreve quatro diferentes razões que as famílias 

utilizam para atribuírem aos filhos às tarefas domésticas, ou seja, o valor de desenvolvê-la, 

que cada membro assuma compromissos, a impossibilidade dos pais executarem as tarefas 

e pelo tempo ocioso e o acesso a rua. 

Para Machado (2000) a educação funciona em um sistema centralizado, e ninguém assume 

responsabilidades de efetivar mudanças, porém um segmento atribui a outro esta iniciativa. 

Os professores referem descontentamento em relação a colegas que estudam quando 

outros estão sobrecarregados de atividades, acham que devido aos baixos salários 

precisam trabalhar mais tempo ficando exaustos, e relatam não terem apoio nem mesmo do 

sindicato, carecendo também de uma política educacional apoiadora, direcionadora e 

promotora da educação como valor no desenvolvimento das pessoas. 

Para a discussão deste fragmento recorremos a Barretos (2002), que defende que a 

autoestima do professor tem reflexo devido à baixa remuneração, e o professor deve 

receber apoio e suporte para conseguir lidar adequadamente com as demandas dos alunos. 

Neste sentido, Rangel (1992), defende que o professor pode contribuir com a formação e 

auxiliar nos desajustes que os alunos apresentam. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As famílias mostram-se fragilizadas, com dificuldade para acompanhar a educação dos 

filhos, podendo estar relacionadas às exigências com o trabalho, as mudanças sociais, as 

novas constituições familiares, nas quais, muitas vezes, há dúvidas sobre limites, papéis, 

regras, disciplina, entre outros.  

Elas foram apontadas como grandes responsáveis pelos resultados baixos no desempenho 

escolar, fato relacionado a não estabelecer horários, não dar limites, não motivar para o 

estudo, não fazer cobrança e por estar voltada ao trabalho e delegar aos professores a 

tarefa de educar.  

Na visão dos professores, as reprovações estão relacionadas à falta de apoio das famílias e 

falta de interesse  dos alunos, assim eles se colocam fora destes contexto. Defendemos que 
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esta problemática seja discutida conjuntamente e que o espaço da escola possa ser 

utilizado para que a comunidade local e comunidade escolar - professores - funcionários, 

familiares e alunos, construam uma educação significativa, que reflita a participação e a 

contribuição das pessoas envolvidas.  

Nos grupos focais dos alunos, percebemos a dificuldade dos jovens de falar de suas 

vivências relacionadas à violência doméstica, o foco do diálogo em 5 locais ficou mais 

direcionado para as relações com os irmãos, professores, colegas e comunidade.  

Do interior das famílias, estas experiências são trazidas como situações que atrapalham a 

aprendizagem escolar, uma vez que interfere no descanso da criança, concentração, na 

presença do medo e da insegurança do que pode fazer um adulto. Foram relatadas 

experiências que tiveram a interferência da família e do estado com posturas mais firmes e 

denúncias adotadas para que o ciclo da violência fosse interrompido. 

Em relação aos fatores que podem estar causando prejuízo na aprendizagem, os jovens 

trouxeram a indignação, tristeza, revolta e dor que experienciam na relação com os pais, 

principalmente, pelo uso da violência psicológica nas famílias. Dentro da violência 

psicológica, mais direcionada à escola apareceu o bullying, utilizado entre os colegas e que 

na visão dos alunos, causa mal estar, desapontamento e raiva.  

A escola é trazida pelos professores como um local que é frequentado pelos jovens para a 

convivência e não por interesse de aprendizagem. Os professores na região oeste se 

referem à escola como um local seguro e parecem satisfeitos, tendo levantado esta situação 

como relacionada ao trabalho e dedicação deles.Já da região leste fizeram referência à 

política educacional que não valoriza o professor e que nem mesmo o sindicato encaminha 

luta para melhorar este quadro, acham que devem demonstrar seu valor através do 

trabalho.  

Por meio das falas nos diferentes grupos dos professores, foi possível perceber que há 

diferentes maneiras de ensinar e de aprender e foi notório o esforço dos professores para 

obterem sucesso no ofício de ensinar os jovens.  

É importante também enfatizar a necessidade de uma prática reflexiva e eficaz que permeie 

o contexto institucional, incentivando o encorajamento, a liberdade e o respeito, que em seu 

bojo seja possível refletir a ação, em espaços de discussões crítico-reflexivas das situações 

do cotidiano e que não se fuja dos debates que incluem temas que envolvam a produção, 

manutenção e reprodução da violência. 
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