
 

 

                  

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ADOLESCENTES: desafios e possibilidades para o 

trabalho socioeducativo junto aos alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso – Campus Pontes e Lacerda 

 

Soraide Isabel Ferreira1 
 

 
RESUMO 
 
O artigo aborda a violência doméstica contra adolescentes no 
Brasil, a partir das ações socioeducativas, sinalizando para a 
gravidade dessa questão que tem gerado reflexos no ambiente 
escolar. Assim, a discussão dessa questão segue uma 
perspectiva de totalidade, considerando sua complexidade e 
necessita de um enfrentamento emergencial nas diferentes 
áreas e políticas públicas. Dessa forma, busca-se chamar a 
atenção para a interface entre o Serviço Social e a Educação, 
apontando alguns desafios e possibilidades dessa intervenção. 
Assegurar a garantia dos direitos dos adolescentes requer não 
apenas o cumprimento da legislação, mas também a 
implementação de políticas públicas universalizantes. 
 
Palavras-chave: Violência. Serviço Social. Educação. 

 

ABSTRACT 
 
The article discusses domestic violence against adolescents in 
Brazil, from the social and educational activities, signaling to the 
severity of this issue that has generated reflections in the 
school environment . Thus, the discussion of this issue follows 
a perspective of totality, considering its complexity and requires 
an emergency coping in different areas and public policies. 
Thus, we seek to draw attention to the interface between the 
Social Services and Education, pointing out some challenges 
and possibilities of this intervention. Ensure the guaranteed 
rights of adolescents requires not only compliance with the law, 
but also the implementation of universalizing public policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade contemporânea, vivencia-se um acentuado crescimento do 

fenômeno da violência nas suas múltiplas formas de manifestações. No Brasil, a violência 

doméstica contra adolescentes, tem preocupado, especialmente, nos últimos anos, o 

Serviço Social e a Educação, enquanto áreas do conhecimento humano e social. 

O quadro da violência nas escolas se apresenta de forma complexa, isso requer 

um estudo aprofundado, numa perspectiva de totalidade, considerando que esse tipo de 

violência insere-se numa realidade contraditória, multifacetada e que necessita de um 

enfrentamento de cunho emergencial nas diferentes áreas e políticas públicas. 

Diante dessa triste, complexa e desafiadora realidade, o Serviço Social e a 

Educação enquanto profissões interventivas e investigativas vêm sendo cada vez mais 

demandados a atuarem nessa questão, numa perspectiva de efetivação de direitos, votada 

para proteção integral dos adolescentes, bem como para a formação da cidadania. 

Nesse sentido, torna-se necessário a discussão da violência doméstica, por meio 

de ações socioeducativas no espaço educacional contextualizando-a a partir de realidades 

familiares, escolares e sociais distintas, buscando estabelecer uma relação entre o processo 

de socialização de informações e o processo reflexivo entre estudantes, familiares e 

comunidade escolar em geral. 

Dessa forma, o presente estudo, chama a atenção para a necessidade de 

interface entre o Serviço Social e a Educação, apresentando uma breve discussão acerca 

dessa temática e alguns reflexos no âmbito escolar e social, bem como sinalizando para 

essa questão que afeta o processo de ensino e aprendizagem. 

 

2 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: alguns reflexos no âmbito escolar  

 

A violência tem se configurado em um dos grandes temas de pesquisa, devido 

sua ampla dimensão, bem como necessidade de aprofundamento de estudo. Entre as 

múltiplas formas de manifestações da violência, merece destaque a violência doméstica 

contra adolescentes, que consiste em,  

 

 [...] todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis contra [...] 
adolescentes que – sendo capaz de causar dano físico, sexual e/ou psicológico à 
vítima – implica, de um lado, uma transgressão do poder/dever de proteção do 
adulto e, de outro, uma coisificação da infância, isto é, uma negação do direito que 



 

 

                  

crianças e adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas em condição 
peculiar de desenvolvimento (GUERRA, 2011, p. 32-33). 

 

As várias modalidades de violência contra adolescentes revelam o caráter 

perverso de uma relação de poder desigual entre adultos e adolescentes. Estes são 

frequentemente destituídos de qualquer forma de autonomia e empoderamento. Submissos 

à ordem patriarcal e às formas de educação pautada no autoritarismo sofrem 

cotidianamente vários tipos de abusos e maus-tratos no ambiente familiar e doméstico. 

Diversas pesquisas apontam que é no próprio lócus familiar que adolescentes 

sofrem o maior índice de agressão das mais diversas formas. Assim, nem sempre a família 

pode ser concebida como lugar de cuidado e de proteção, pois muitas vezes se configura 

como um espaço contraditório, considerando que ela também é atravessada por diferentes 

expressões da questão social. 

Nesse sentido, é importante caracterizar a família como um espaço complexo, 

que se “constrói e se reconstrói histórica e cotidianamente por meios das relações e 

negociações que se estabelecem entre seus membros, entre seus membros e outras 

esferas da sociedade, tais como Estado, trabalho e mercado” (MIOTO, 2013, p.3). 

Historicamente a violência doméstica sempre esteve presente na vida da 

população composta por adolescentes e, ainda que pareça ser um problema da 

contemporaneidade e restrito da classe baixa, é na verdade resultado de um processo 

histórico de profunda violação de direitos, presente em todas as classes sociais. 

O aspecto cultural propaga o adolescente como posse do adulto. Desde as 

sociedades antigas, assim como nos dias atuais. A violência contra adolescentes continua 

sendo de certa forma, justificada a partir da teoria do poder, que defende a educação 

pautada na autoridade e na subordinação. 

 

A violência é um fenômeno que se desenvolve e se dissemina nas ralações sociais e 
interpessoais, implicando sempre em uma relação de poder [...] da ordem da cultura 
e perpassa todas as camadas sociais de uma forma tão profunda que, para o senso 
comum, passa a ser concebida e aceita como natural a existência de um mais forte 
dominando um mais fraco (SILVA, 2002, p. 19). 

 

É preciso notar que a violência é um fenômeno social, portanto está presente em 

toda sociedade e se apresenta de forma multifacetada, por isso torna-se relevante discuti-la 

de forma profunda, relacionando-a ao contexto sócio-histórico, caracterizado 

preponderantemente pela exclusão social, pelo desrespeito, pelo preconceito e pela falta 

acesso aos direitos básicos de sobrevivência. 

Considerando que a violência doméstica pode gerar reflexos no ambiente 

escolar, a escola tem se tornado um lugar de múltiplas práticas de violência, trazendo a 



 

 

                  

urgência de um tratamento global, tendo em vista que ela tem afetado o processo de ensino-

aprendizagem. 

Nessa perspectiva, ao de discutir acerca dessa violência é preciso, de antemão, 

compreender que o núcleo familiar é o espaço onde os modelos de condutas são adquiridos 

por adolescentes. Nas famílias que vivem situação de risco social, como abusos físicos, 

sexuais, psicológicos, negligências dependência química, prostituição, miséria, entre outros 

fatores, o adolescente poderá se tornar também um ator da violência, de tal modo que,  

 

[...] crianças oriundas de um ambiente familiar, onde a violência se faz presente 
quase que diariamente, provavelmente irão ter comportamentos de acordo com sua 
realidade. Dessa forma, bater nos colegas, ameaçar professores, falar palavrões, 
depredar o patrimônio, são atitudes consideradas corretas para essas crianças 
(CAMPOS; MONTEIRO; SILVA, 2010, p. 79).  

 

Nessa situação, um fator que provavelmente desencadeia a violência é própria 

realidade vivenciada pelo indivíduo, que em muitos casos vive uma situação de opressão e 

de privação. As “[...] sérias privações podem diminuir a capacidade de administrar os 

próprios impulsos, os quais podem manifestar-se livremente, prejudicando as relações 

sociais [...]” (MANGINI, 2008, p. 106). 

Em um cenário familiar marcado pela violência, o público juvenil poderá aprender 

que a agressão é uma das formas de relacionamento com as demais pessoas que fazem 

parte do seu ciclo social, podendo apresentar também atitudes agressivas. Atos de violência 

doméstica comprometem de forma devastadora as relações familiares e sociais dos 

membros da família, afetando nas brincadeiras, no desenvolvimento escolar, dificultando o 

bom desempenho em suas atividades pessoais, escolares e sociais. 

Com efeito, observa-se que apesar da violência ocorrer dentro da escola, ela 

geralmente é resultado de fatores externos, como: conflitos familiares e sociais, sendo que 

famílias que se encontram numa situação de vulnerabilidade social extrema, poderão 

apresentar mais problemas relacionados à violência.  

Em muitas situações de vítima da violência, o adolescente, poderá se tornar um 

ator/a da violência, nos mais diversos contextos sociais. Evidentemente que isso não é uma 

regra, visto em muitos casos, vítimas da violência abominam toda e qualquer manifestação 

de abuso. Para que a escola entenda e atue frente ao fenômeno da violência, faz-se 

necessário manter um diálogo permanente com a família e com a comunidade, criar 

mecanismos de negociação quanto aos regulamentos e as normas da escola. Ademais é 

preciso sensibilizar professores e pais para o entendimento das várias maneiras pelas quais 

a violência se manifesta dentro e fora do ambiente escolar. 



 

 

                  

Contudo, geralmente o aluno que apresenta posturas violentas é excluído pelo 

próprio professor, que o rotula como o “problema”, considerando-o uma ameaça ao 

comportamento dos demais colegas. Contrariamente a essa postura, torna-se preciso, 

conhecer o contexto social em que esse indivíduo está inserido e procurar detectar as 

prováveis causas da violência expressa em suas ações. 

Ao se deparar com postura de caráter agressiva, reiteradas vezes, o professor, 

de forma autoritária, desconsideram o contexto social em que esses indivíduos estão 

inseridos, bem como suas relações familiares e sociais. De vítimas, são vistos como 

bandidos e assim são culpabilizados pelo comportamento apresentado na escola. Desse 

ponto de vista, ao invés de reprimir os comportamentos agressivos dos alunos, é preciso 

apontar para a transformação social, pautado no fortalecimento dos direitos dos 

adolescentes. 

Há que se discutir que o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA Lei 

8.069/1990, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente descrevendo em 

seu artigo 3º que:  

 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhes por lei ou outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a 
fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade (BRASIL, 2011, p. 1). 

 

Com o ECA, o público juvenil passa a contar com a proteção integral e absoluta, 

apontando que essa parcela da população não deve sofrer qualquer tipo de violência. Desse 

modo, ela apresenta um grande avanço no processo de garantia de direitos. Embora o 

estatuto seja um grande avanço, é lamentável a constatação de que embora haja uma luta 

constante em prol dos direitos humanos e dos direitos das crianças e dos adolescentes, os 

estudos apontam para um crescimento do fenômeno da violência.  

A violência no seio familiar gera consequências dolorosas que se dão a curto 

e/ou longo prazo e, muitas vezes irreparáveis a parcela da população, composta de 

adolescentes, que por estar em um período de profundas transformações tem o campo 

psicológico fortemente abalado. 

As marcas da violência poderão se estender no processo de aprendizagem, nas 

relações dentro e fora da escola, expressando-se por modalidades de violência na escola – 

caracterizada por falta de respeito ao próximo, intimidações e agressões físicas e/ou 

verbais, ameaças, xingamentos e até mesmo através de abuso sexual, entre outros fatores. 

Além disso, tem-se a degradação ou depredação do espaço físico. 



 

 

                  

Em linhas gerais, observa-se que as agressividades e violências (re)produzidas 

por alunos podem estar relacionados ao que eles presenciam ou mesmo vivem dentro do 

convívio familiar, doméstico e social. O indivíduo que apresenta comportamentos agressivos 

na escola, muitas vezes sofre ou presencia atos de violência. 

Torna-se importante o eixo prevenção com a participação do Serviço Social e da 

Educação no enfrentamento dessa problemática de cunho social que perpassa por questões 

históricas, econômicas, culturais, familiares, entre outras que se mostram na sociedade 

contemporânea. Essas duas áreas do conhecimento precisam trabalhar no sentido de 

possibilitar que os adolescentes não tenham seus direitos ameaçados e/ou violados. 

 

3 AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS: desafios e possibilidades para a atuação do Serviço Social 

no campo educacional 

 

Da inserção no Instituto Federal de Educação de Mato Grosso Campus Pontes e 

Lacerda, das experiências vivenciadas no ambiente de trabalho escolar, através dos 

atendimentos por meio da observação sistemática e da visita domiciliar, bem como a partir 

de estudos realizados sobre o assunto, foi possível verificar a necessidade de um trabalho 

socioeducativo junto à comunidade escolar, objetivando socializar informações sobre a 

violência doméstica e também regras de convivência no ambiente escolar. 

Tendo em vista os elementos elencados, surgiu o interesse em discutir essa 

temática tão complexa e desafiadora da violência doméstica contra adolescentes, que 

permeia um conjunto de expressões manifestas ou não, de silêncios e gemidos clamando 

por respostas e intervenções preventivas e protetivas. 

O debate da violência doméstica por meio de ações socioeducativas, no campo 

profissional do Serviço Social evidentemente, traria uma série de contribuições no âmbito 

teórico/prático que norteiam a atuação profissional no cotidiano – possibilitando o 

desenvolvimento de novas propostas de trabalho, através da articulação das três 

dimensões: teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política. 

Por outro lado, para a comunidade escolar, certamente contribuiria para uma 

visão de mundo pautada na perspectiva de emancipação, a partir da democratização de 

informações, seguida da orientação, do encaminhamento e do acompanhamento acerca de 

situações que envolvem a proteção e garantida de direitos, passando assim, pela violência 

doméstica contra adolescentes e suas múltiplas manifestações. 

Desse ponto de vista, surge a relevância da necessidade de interface entre o 

Serviço Social e a Educação, numa perspectiva multiprofissional, visto que a compreensão 



 

 

                  

da violência doméstica, bem como seus reflexos no âmbito escolar é importante para 

entender os motivos que desencadeiam a violência na escola. Além disso, possibilita 

entender o ambiente escolar. Assim, faz-se necessário manter um diálogo permanente no 

seio familiar, assim como sensibilizar os pais e os professores para o entendimento das 

várias maneiras pelas quais a violência se manifesta dentro e fora do ambiente escolar. 

Isso exige do profissional a atribuição decifrar a realidade e construir propostas 

criativas, pautada numa visão emancipatória. Aqui se coloca a necessidade de utilização de 

instrumentos e de procedimentos que possibilitem a apreensão da realidade para além da 

imediaticidade, numa postura de totalidade. 

 

O conhecimento e a interpretação da realidade deve fazer parte do trabalho do 
assistente social de modo sistemático. É indispensável o uso da pesquisa e do 
tratamento técnico de dados e informações para subsidiar propostas viáveis, 
justificadas e fundamentadas, ao tempo em que se dá visibilidade às questões. O 
contraponto e a denúncia devem ser feitos de forma competente e fundamentada 
(GOMES, 2000, p. 170). 

 

Sob esse ângulo, as ações socioeducativas são importantes para a apreensão 

da realidade, o fortalecimento da autonomia dos indivíduos, a organização e a mobilização 

em torno de necessidades comuns. Por meio delas, espera-se, contribuir para o 

fortalecimento de uma consciência crítica e para a construção de espaços de garantia de 

direitos (LIMA; MIOTO, 2011).  

Moreira (2013), afirma que dimensão educativa é algo intrínseco a profissão de 

Serviço Social. Sendo assim, o aspecto educativo precisa se pautar, sobretudo, numa 

postura de totalidade, considerando o contexto sócio-histórico em que a pessoa está 

inserida, visando à emancipação do indivíduo, enquanto sujeito de direitos. Seguindo essa 

direção, o Serviço Social visa contribuir com a maneira de pensar e de agir dos indivíduos, 

grupos e famílias, respeitando suas decisões e particularidades. 

A Educação enquanto processo de ensino-aprendizagem volta-se para a 

promoção de espaços de discussão com vistas ao desenvolvimento do pensamento 

crítico/reflexivo dos educandos. Freire (2005, p. 68-69) acrescenta que “só existe saber na 

invenção, na re-invenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens 

fazem no mundo, com o mundo e com os outros”. 

A lógica das ações socioeducativas está centrada nos usuários, enquanto 

sujeitos de Direitos, oportunizando-lhes uma compreensão mais ampla de seus direitos 

(civis, políticos e sociais). Nessa perspectiva, essas ações, são importantes mecanismos de 

se trabalhar temáticas informativas. 

 



 

 

                  

As ações socieducativas [...] se estruturam basicamente sobre dois pilares. Um 
relacionado à socialização de informação e outro referente ao processo reflexivo 
desenvolvido na trajetória da relação estabelecida entre profissionais e usuários 
(MIOTO, 2010, p. 5)  

 

A socialização de informações na perspectiva de Silva (2000, p. 124) “é um 

componente fundamental para a viabilização de direitos, pois se apresenta como uma ação 

de fortalecimento do usuário [...] para mudar sua realidade”. Ela também implica no 

processo de democratização de informações, ou seja, significa que todos devem ter o 

mesmo acesso e que isso deve ser de forma igualitária. 

Já o processo reflexivo – característica das ações socioeducativas se 

desenvolve no percurso que o assistente social faz com os usuários, por meio de ações 

individuais e/ou grupais, são matérias-primas para a formação de consciência crítica, na 

medida em que busca dar respostas para suas necessidades quer sejam de caráter 

imediato ou não. 

As demandas da população colocam ao Serviço Social e a Educação, a 

necessidade de um trabalho socioeducativo, objetivando o esclarecimento, o repasse de 

informações, a mobilização para a participação política, o exercício da cidadania (ABREU, 

2002). A discussão dessas ações é fundamental para a viabilização dos direitos dos alunos. 

Entre as situações a serem tratadas pelo assistente social inserido na escola, destacam-se: 

 

baixo rendimento escolar, evasão escolar, desinteresse pelo aprendizado, 
problemas com disciplina, insubordinação a qualquer limite o regra escolar, 
vulnerabilidade às drogas, atitudes e comportamentos agressivos e violentos 
(CFESS, 2001, p. 23). 

 

No planejamento das ações profissionais dos assistentes sociais e dos 

professores, é preciso que haja o conhecimento das necessidades dos usuários e/ou 

estudantes, bem como da região em que eles estão inseridos, com vistas a viabilizar seus 

direitos com o 

 

[...] fortalecimento de processos emancipatórios, nos quais há a formação de uma 
consciência crítica dos sujeitos frente à apreensão e a vivência da realidade, sendo 
ela também facilitadora de processos democráticos, garantidores de Direitos e de 
relações horizontais entre profissionais e usuários, ao mesmo tempo que projeta a 
sua emancipação e a transformação social (LIMA, 2006, p. 137). 

 

Pode-se, portanto, considerar que as ações socioeducativas implicam 

necessariamente na abertura para algo novo, com vistas à transformação social, a partir da 

realidade concreta, envolvendo uma nova relação de poder igualitária, que precisa ser 

compartilhada de forma coletiva, democrática, manifestando os anseios da população, no 

que refere à discussão dos problemas sociais, como por exemplo, a questão da violência. 



 

 

                  

Não se pode deixar de notar que há sérios desafios enfrentados pelos 

profissionais que trabalham por meio de ações socioeducativas, sobretudo as que abordam 

sobre a violência doméstica tendo como público as famílias, pois muitas configurações 

familiares ainda vêem o castigo físico como elemento fundamental na educação dos filhos.  

No Brasil, especificamente, em um contexto histórico, a criança e o adolescente 

têm sido vítimas de atos de violência doméstica, em uma analogia entre o conceito de 

discriminação e relação de poder autoritária. Muitos adultos praticam essa modalidade de 

violência, entendendo o castigo ao adolescente como algo “natural e até mesmo necessário” 

dentro das relações familiares, educacionais e sociais. 

Ressalta-se ainda que a violência se caracteriza por diversas modalidades, mas 

há singularidades do capitalismo, no qual a desigualdade social provoca o acirramento da 

violência, devido ao não acesso aos direitos básicos de sobrevivência, como: alimentação, 

saúde, educação, moradia, entre outros. No entanto, verifica-se frequentemente que se 

associa pobreza a violência. Com efeito, essa naturalização e vinculação da violência à 

questão da pobreza, acaba por promover a “[...] (in)visibilidade perversa das origens e nexos 

da violência, ou seja, da questão social, [...] reduzindo a mesma a questões de pessoas 

propensas ao desenvolvimento e estímulo da violência [...]”(FREIRE, 2009, p. 189).  

Ao abordar sobre a violência doméstica por meio de ações socioeducativas, 

reitera-se o desenvolvimento de ações sistemáticas realizadas pelo Serviço Social inserido 

no ambiente escolar, que de fato busquem a participação do Estado, da escola, da família, 

da sociedade e de comunidade escolar, fazendo com que se sintam parte dessa discussão 

em prol da problematização desta tão grave questão, com vistas ao fortalecimento de 

vínculos dos alunos, bem como o sentimento de pertencimento no grupo escolar, somada à 

co-responsabilidade dessas esferas na busca de um ambiente sem violência. 

A partir dessa participação coletiva, é preciso lutar por políticas públicas que 

atendam a realidade vivida pelos alunos, o que torna fundamental e urgente pensar em 

alternativas que efetivamente consigam enfrentar esta expressão tão marcante da questão 

social. Isso, por certo, exige do poder público o compromisso político de incluir na agenda 

das políticas públicas ações que visem à articulação e a intersetorialidade entre as 

diferentes políticas sociais. Trata-se de pensarmos a questão articuladamente com a política 

de assistência social, de educação, de saúde, de geração de emprego e renda, entre outras. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 

 

                  

A discussão traçada evidencia alguns desafios e possibilidades do trabalho 

socioeducativo do Serviço Social no campo educacional, com ênfase na temática da 

violência doméstica contra adolescentes, que atinge cotidianamente uma grande parcela 

adolescente em todo o Brasil. Dessa forma, foi possível observar que os abusos sofridos no 

contexto familiar podem resultar em práticas de violência na escola, interferindo no processo 

de ensino-aprendizagem. 

Em que pese inúmeros preceitos legais extremamente avançados e 

recepcionados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA/1990 é lamentável a 

constatação de que essa modalidade de violência contra o público composto por 

adolescentes ainda seja uma realidade difícil de ser superada. Embora tenha havido uma 

luta constante em defesa dos direitos humanos e dos direitos dos adolescentes, 

principalmente a partir do ECA, os estudos disponíveis na literatura especializada ainda 

apontam um alto índice desse tipo de violência no Brasil. 

Neste sentido, o estudo aponta para a ampliação dos estudos sobre a violência 

doméstica contra adolescentes, bem como busca chamar a atenção para a relevância do 

trabalho socioeducativo, no sentido de prevenir e problematizar questões referentes à 

prática da violência, sinalizando também para importância a implementação de políticas 

públicas que consigam verdadeiramente articular o enfrentamento dessa questão. 
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