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Resumo: 

A adolescência é uma fase do desenvolvimento evolutivo, em que a criança 

gradualmente passa para a vida adulta; muito vulnerável a violência, o que 

provoca alterações do comportamento; por isso proporemos uma pesquisa na 

comunidade Arco Iris com o objetivo de analisar a Influência que tem a 

violência física, psicológica e sexual no desenvolvimento comportamental dos 

adolescentes nesta área; através de uma ferramenta qualitativa, numa 

perspectiva aproximada do método dialético, em que será utilizada como 

técnicas para coleta de dados a entrevista semiestruturada com adolescentes, 

pais e mestres, com observação sistemática e análise documental. O universo 

de estudo serão os adolescentes com critério de inclusão e o cenário será 

Escola, Bairro e UBS Arco Iris no Município Cotia SP. Os dados serão 

analisados e os resultados mostrarão que os adolescentes não conhecem com 

certeza o término de violência e quase em sua totalidade desconhecem a 

violência psicológica. Mais de 80 por cento dos adolescentes são vítimas de 

algum tipo de violência física ou sexual e em sua totalidade estiveram 

submetidos a algum tipo de violência psicológica; demonstrara-se que a 

maioria das violências são recebidas no lar e na escola. Aqueles que estiveram 

sob violência têm condutas desorganizadas, dificuldade de relacionamento, 

dificuldade de aprendizado, com mau comportamento e agressividade, 

tentativa de suicídio e uso de substâncias tóxicas como álcool e charutos; têm 

conduta desobediente com os pais e professores; e seu rendimento escolar é 

péssimo. Demonstrara-se que depois de cada ato violento contra eles originará 

condutas ainda mais violentas. 
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1. Introdução. 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a adolescência é o 

período entre 10 e 19 anos de idade o qual é marcado pelo crescimento e 

desenvolvimento acelerado. (1) 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é a pessoa 

até doze anos de idade incompletos, a adolescente aquela entre doze e dezoito 

anos de idade. (2) 

A adolescência é um período da vida em que se exige acompanhamento 

mais aprimorado por parte dos familiares, visto que é fácil observar que o papel 

daqueles que educam deve ser constante e primordial, para que esses 

adolescentes tenham condições de superar suas dificuldades ao mesmo tempo 

em que também possam viver de forma tranqüila e intensa suas vidas. 

Também entendemos que nessa fase, os adolescentes, estão sujeitos e 

propensos a fatores que poderão interferir em por toda a sua vida, 

principalmente na fase adulta. (2) 

A adolescência é uma fase do desenvolvimento evolutivo, em que a 

criança gradualmente passa para a vida adulta de acordo com as condições 

ambientais e de história pessoal. (3) A adolescência é uma etapa vulnerável que 

está exposta à violência o que dificulta seu adequado desenvolvimento 

cognitiva e provoca alterações do comportamento. 

No Brasil, assim como em outras partes do mundo, em diferentes 

culturas e classes sociais, independente de sexo ou etnia, os adolescentes são 

vítimas cotidianas de violências física, psicológica e sexual. Os adolescentes 

estão sujeitos a todas as formas de violência: maus tratos, violência simbólica, 

física, emocional e psicológica, exploração de sua mão-de-obra, abuso e 

exploração sexual, negligência, falta de moradia, ausência de inserção 

educacional e de saúde. 

Violência é toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a 

integridade física, psicológica ou liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento 

de um membro da família, cometida dentro e fora de casa por qualquer 

integrante da família que esteja em relação de poder com a pessoa agredida.(4) 

 

1.1Justificativa. 

As Nações Unidas indicaram que em alguns países quase o 70 % dos 

adolescentes de 15 a 19 anos sofrem abusos físicos ou sexuais, refere que 84 



 

 

milhões de adolescentes foram vitimam de violência emocional, física ou sexual 

(5). Realmente é um problema mundial que requer nossa atenção e intervenção. 

Pesquisa feitas pelo Núcleo de Atenção a Criança Vítima de Violência, 

da Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ) fala que 29,1% de adolescentes  

são vítimas de abuso físico; o 28,9% violência sexual e o 16,3% abuso 

psicológico. 

A OMS demonstra que a violência intencional, que incide principalmente 

sobre a população infantil, tem sido reconhecida por sua repercussão 

biopsicossocial, ocasionando consequências significativas nas esferas física, 

sexual, comportamental, psicológica, emocional e cognitiva, interferindo no 

crescimento e desenvolvimento e podendo fazer das vítimas futuros 

agressores, evidenciando assim a complexa e infindável trama existente na 

violência. 

A adolescência é a etapa mais importante da pessoa porque é aqui onde 

se forma a conduta e o caráter para a vida toda, e é necessário que nesta 

etapa os adolescentes adquiram valores positivos. Também nesta etapa se 

desenvolve a personalidade a qual varia segundo o desenvolvimento físico, 

psíquico, religioso, sexual e segundo os valores que lhe tenham inculcado. A 

personalidade e conduta serão de vital importância para o desenvolvimento 

social. (6) 

A violência nos adolescentes é mais frequente no lar e a escola. Estudos 

de investigação demonstraram a grande influência que tem o lar, a família e a 

escola sobre o desenvolvimento da conduta nos adolescentes, portanto, as 

medidas preventivas devem ir enfocadas à modificação da hostilidade nestes 

lugares onde os adolescentes ficam desenvolvendo-se. (6) 

Na comunidade Arco Iris, no município Cotia SP, há muitos casos de 

violência na Adolescência pero existe um sub- registro dos casos porque os 

adolescentes não falam destas situações por medo ou ameaça, também não 

percebem o risco e muitas vezes desconhecem que o simples fato de fazer 

bulling é violência. Existem diferentes subtipos de agressividade é necessário 

que os adolescentes conheçam para que saibam como atuar criando 

mecanismos de defesa. Devemos de educá-los com valores de respeito mútuo, 

de empatia e de não violência, já que a educação nesta faixa etária é muito 

importante e não só da escola sino também da família porque a idade é um 

fator diferencial nas condutas agressivas. (7,8) 

  



 

 

 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo geral:  

Analisar a Influência que tem a Violência física, psicológica e sexual no 

desenvolvimento comportamental dos adolescentes na UBS Arco Iris. 

 

2.2. Objetivos específicos: 

1. Determinar o nível de conhecimento que tem os adolescentes sobre 

violência física, psicológica e sexual na comunidade Arco Iris. 

2. Elevar o nível de conhecimento sobre violência física, psicológica e sexual 

dos adolescentes na comunidade Arco Iris. 

3. Demonstrar a alta incidência de violência sofrida por adolescentes na 

comunidade Arco Iris. 

4. Conhecer qual é o tipo de violência que com mais frequência sofrem os 

adolescentes na comunidade Arco Iris. 

5. Descrever a conduta dos adolescentes frente a violência física, psicológica 

e sexual na comunidade Arco Iris. 

6. Relacionar a violência física, psicológica e sexual com as alterações da 

conduta dos adolescentes na comunidade Arco Iris. 

  



 

 

3. Metodologia 

 

3.1. Sujeitos envolvidos no benefício da intervenção. 

O presente estudo é de abordagem qualitativa, descritivo e analítico com 

um delineamento longitudinal onde intervirão adolescentes da comunidade no 

período de setembro - junho de 2015. Incluíram-se pacientes com idades entre 

14 e 16 anos que queiram participar voluntariamente no estudo e que não 

padeçam de nenhuma enfermidade crônica. O universo estará constituído pelo 

total da população entre 14-16 anos da comunidade estudada que é de 325 e a 

mostra será constituída pelos que cumpram os critérios de inclusão neste caso 

será de 145 adolescentes. 

 

3.2. Cenário da intervenção. 

O cenário do estudo será na Escola, Bairro e UBS Arco Iris, locada na 

comunidade de mesmo nome, no Município Cotia SP. 

 

3.3. Estratégias e ações 

 

Será realizada uma pesquisa de campo, na qual por meio da observação 

direta de natureza analítica e descritiva terá feito um levantamento de dados 

primários. Após a observação, realizarei entrevistas individuais abertas, de 

forma simultânea, com os sujeitos de pesquisa (adolescentes) e professores, e 

em um segundo momento se aplicará o questionário aos pais dos adolescentes 

incluídos no estudo. Os resultados serão gravados e transcritos integralmente 

Os métodos e as técnicas estatísticas que se utilizarão para elaborar, 

processar e analisar a informação serão coleta da informação através de 

questionários que se aplicaram a adolescentes professores e pais sendo o 

instrumento fundamental que se usará. Depois procederemos á tabulação da 

informação compilada, determinarão em porcentagens e se apresentarão em 

tabelas e gráficos que facilitará análise e discussão dos resultados. 

O questionário que será aplicado aos adolescentes é composto por 26 

questões. Destas os itens 1 e 2 atenderão á objetivo específico 1. Os itens 3 ao 

22 responderão aos objetivos específicos 3 e 4. Os itens 22 ao 26 atenderão 

ao objetivo específico 5. Os itens 3 ao 26 responderão ao objetivo específico 6. 

El objetivo específico 2 será avaliado por os itens 1 ao 22. 

O questionário que será aplicado aos pais é composto por 22 questões 

que atenderão os objetivos específicos 3, 4, 5 e 6. 

O questionário que será aplicado aos professores é composto por 9 

questões que atenderão aos objetivos específicos 3, 5 e 6.  

 

Utilizaremos variáveis primárias nas que incluiremos: 

Variável Violência física: Ocorre quando alguém causa ou tenta causar 

dano, por meio de força física, por algum tipo de arma,ou instrumento que 



 

 

possa causa lesões interna externa ou ambas. Serão considerados golpes ou 

pancadas, queimaduras, empurrões e machucados. 

Variável Violência sexual: Ação que obriga uma pessoa a manter contato 

sexual, físico ou verbal, ou a participar de outras relações sexuais com uso da 

força, intimidação, coerção, chantagem, suborno, manipulação, ameaça ou 

qualquer outro mecanismo que anule ou limite a vontade pessoal. Serão 

considerados: 

1- Abuso sexual verbal pode ser definido por conversas abertas sobre 

atividades sexuais destinadas a despertar o interesse da criança ou do 

adolescente ou a chocá-los. (9) 

2- Telefonemas obscenos são também uma modalidade de abuso sexual 

verbal. A maioria deles é feita por adultos, especialmente do sexo 

masculino. Podem gerar muita ansiedade na criança, no adolescente e 

na família. (9) 

3-  Exibicionismo é o ato de mostrar os órgãos genitais ou se masturbar 

diante da criança ou do adolescente ou no campo de visão deles. (9) 

4- Estupro. Qualquer relação sexual de homem/mulher sem consentimento. 
(10) 

 

Variável Violência psicológica: Ação ou omissão destinada a degradar 

ou controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões de outras pessoas 

por meio de intimidação, manipulação, ameaça direta ou indireta, humilhação, 

isolamento ou qualquer outra conduta que implique prejuízo à saúde 

psicológica, à autodeterminação ou ao desenvolvimento pessoal. São também 

agressões verbais ou gestuais como objetivo de aterrorizar, rejeitar, humilhar a 

vítima, restringir a liberdade ou ainda, isolá-la do convívio social.(11) Serão 

considerados: intimidação, manipulação, ameaça, humilhação, isolamento, 

chantagem econômica e negligência o qual é ato de omissão do responsável 

pela criança ou adolescente em prover as necessidades básicas para o seu 

desenvolvimento(12), recriminações, culpabilidades, responsabilidades 

excessivas para a idade (cuidar de irmãos menores ou desenvolver seu 

autocuidado em idade muito precoce). 

 

3.4. Avaliação e Monitoramento 

Para confeccionar a escala de avaliação se aplicará o seguinte esquema 

de critérios. 

O questionário 1 dirigido aos adolescentes apresenta 26 itens: os dois 

primeiros vão dirigidos al conhecimento geral que tem sobre a violência. Do 

item 3 ao 9 vai avaliar a violência física, do item 10 ao 13 avaliará violência 

sexual e do item 14 ao 21 avaliará violência psicológica, do item 22 ao 26 será 

avaliada a conduta posterior à violência; as variáveis serão medidas em 

porcentagens de respostas Sim, Não e assinalando uma X na reposta correta. 



 

 

O questionário número 2 dirigido aos pais apresenta 23 itens: Do item 1 

ao 16 será avaliado os tipos de violência que sofreram os adolescentes no lar, 

do item 17 ao 22 será avaliada a conduta posterior à violência. As variáveis 

serão medidas em porcentagens de B (Bom), R (Regular) e M (Mau), Sim e 

Não. 

O questionário 3 dirigido aos professores apresenta 9 itens: o item 1 

avaliará a violência, do item 2 ao 9 será avaliada a conduta posterior à 

violência; as variáveis serão medidas em porcentagens de B (Bom), R 

(Regular) e M (Mau), Sim, Não e assinalando uma X na resposta correta. 

Os resultados serão comparados com estudos similares no Município de 

Cotia, Estado SP e Brasil para validar a análise que se realizará e 

consecutivamente serão elaboradas estratégias de intervenção para reverter e 

evitar futuros danos negativos sobre os adolescentes. 

 

4. Resultados Esperados.  

A partir do estudo os dados serão analisados e os resultados mostrarão 

que os adolescentes não conhecem com certeza o término de violência e 

quase em sua totalidade desconhecem a violência psicológica. Mais de 80 por 

cento dos adolescentes que lhes aplicará a pesquisa são vítimas de algum tipo 

de violência física ou sexual e em sua totalidade estiveram submetidos a algum 

tipo de violência psicológica, demonstrara-se que a maioria das violências são 

recebidas no lar e na escola. Aqueles que estiveram sob violência têm 

condutas desorganizadas, dificuldade de relacionamento; dificuldade de 

aprendizado, com mau comportamento e agressividade, tentativa de suicídio e 

uso de substâncias tóxicas como álcool e charutos; têm conduta desobediente 

com os pais e professores e seu rendimento escolar é péssimo. Demonstrara-

se que depois de cada ato violento contra eles originará condutas ainda mais 

violentas porque a violência gera violência. 

  



 

 

5. Cronograma. 

 

 

Atividades Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 

 

Elaboração do Projeto X      

Aprovação do Projeto  X     

Estudo da Literatura X X X X X X 

Coleta de Dados  X X    

Discussão e Análise dos 

Resultados 

   X   

Revisão final e digitação     X  

Entrega do trabalho final      X 

Socialização do trabalho                                                 A partir da aprovação 
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7. Apêndice. 

 

Questionário # 1. Influência da Violência física, psicológica e sexual no 

desenvolvimento comportamental dos adolescentes UBS Arco Iris. 

Variáveis associadas ao adolescente. 

 

1. O que você considera é violência: 

 

..........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

2. Assinale uma X os tipos de violência você conhece?   

Golpes____. Machucadas____. Queimaduras____. Empurrões____. 

Estupro____.  Abandono____.  Isolamento____. Chantagem 

econômico___.   Gritos____. Ofensas____. Maltrato verbal____. 

Ameaça____.  Humilhação____.  Intimidação____. 

3. Sofreu alguma vez violência no lar?  Sim ________. Não _____. 

4. Sofreu alguma vez violência na escola?  Sim______. Não _____. 

5. Assinale uma X quem exerce violência sobre você?  Mãe ____ Pai ___ 

 Irmão _____, Amizades _____, Professores_____, Outros ____. 

6. Alguma vez foi golpeado? Sim_______. Não _______. Por quem. 

___________________________________________. 

7. Sofreu de queimaduras como castigo? Sim_______. Não ______. 

8. Sofreu de empurrões, pancadas ou golpes? Sim____. Não _____.  

Por quem. ___________________________________________. 

9. Foi machucado? Sim_______. Não _____. Por quem_________. 

10. Foi obrigado a ter sexo? Sim_______. Não _______. 

11. Sofreu estupro? Sim_______. Não _______. 

12. Recebeu algum telefonema obsceno? Sim_______. Não _______. 

13. Alguma pessoa se masturbou diante de você ou mostrou seus genitais? 

Sim_______. Não _______. 

14. Foi maltratado verbalmente? Sim_______. Não _______ 

15. Alguma vez esteve encerrado ou isolado em sua habitação? 

Sim_______. Não _______. 

16. Foi retirado o celular, o dinheiro ou alguma coisa como castigo? 

Sim_______. Não_______. 

17. Alguma vez o deixaram responsável por um irmão menor que você? 

Sim_______.  Não _______. 

18. Sofreu recriminação por algo que fez? Sim_______. Não_______. 

19. Foi ameaçado por seus pais ou professores. Sim_____. Não ____. 

20. Foi intimidado por alguma pessoa.  Sim_______. Não _______. Por 

quem? ___________________. 

21. Foi humilhado por alguma pessoa?  Sim_______. Não _______. Por 

Quem? _______. 



 

 

22. Foi culpado por algo que não fez?  Sim_______. Não_______. 

23. Como foi seu comportamento depois do castigo?  Sim____. Não ___. 

24. Fuma, bebe álcool ou consome drogas? Sim_______. Não _____. 

25. Iniciou cedo as relações sexuais? Sim_______. Não _____. 

26. Teve tentativa de suicídio? Sim_______. Não _____. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Obrigada. 



 

 

Questionário # 2. Influência da Violência física, psicológica e sexual no 

desenvolvimento comportamental dos adolescentes UBS Arco Iris. 

Variáveis associadas aos pais. 

 

1. Castigou alguma vez a seu filho? Qual foi o castigo? 

 Sim_______. Não _________.  ______________. 

2. Deu golpes ou pancadas a seu filho alguma vez?  Sim_____. Não ___. 

3. Empurrou alguma vez a seu filho. Sim_______. Não _______. 

4. Fez queimaduras sobre a pele de seu filho alguma vez? Sim___. 

Não _______. 

5. Machucou alguma vez a seu filho? Sim_______. Não_______. 

6. Gritou alguma vez a seu filho? Sim_______. Não _______. 

7. Retirou o celular dinheiro ou alguma coisa a seu filho como castigo? 

Sim_______. Não_______. 

8. Isolou a seu filho em sua habitação alguma vez?  Sim_____. Não____. 

9. Maltratou alguma vez a seu filho?  Sim_______. Não _______. 

10. Humilhou alguma vez a seu filho? Sim_______. Não _______. 

11. Ameaçou alguma vez a seu filho? Sim_______. Não _______. 

12. Intimidou alguma vez a seu filho? Sim_______. Não _______. 

13. Culpou a seu filho por algo que não fez?  Sim_______. Não ___. 

14. Abandonou alguma vez a seu filho?  Sim_______. Não _______. 

15. Foi negligente alguma com seu filho? Sim_______. Não _______. 

16. Deixo-o cuidando seu irmão mais pequeno? Sim_______. Não ___. 

17. Como foi a conduta na escola?  B___ R___ M___. 

18. Seu filho bebe álcool?  Sim_______. Não _______. 

19. Seu filho fuma? Sim_______. Não _______. 

20. Seu filho consome drogas? Sim_______.  Não _______. 

21. Como é o rendimento acadêmico de seu filho? B___ R___ M__. 

22. Seu filho teve tentativa de suicídio.  Sim_______. Não _______. 

                                                                                              

                                                                                                               Obrigada. 



 

 

Questionário # 3.  

Influência da Violência física, psicológica e sexual no desenvolvimento 

comportamental dos adolescentes UBS Arco Iris.  

Variáveis associadas aos professores. 

 

1. Você conhece quais são as violências mais comuns às que estão 

submetidos os adolescentes de sua classe? Sim_______. Não _______. 

2.  Assinale uma X, como é o comportamento das adolescentes vítimas de 

violência na sala de aula.  

           Agressivos. ____. Calmos _____. Indiferentes: ____ 

introvertidos______. 

3. Como é a relação dos adolescentes com seus companheiros?  (Aqueles 

adolescentes que sofreram algum tipo de violência) B ___. R __. M ___. 

4. Qual é seu rendimento acadêmico? B ___. R ____. M____. 

5. Usam substâncias proibidas?  Sim_______. Não ______. 

6. Fumam com frequência?  Sim_______. Não _______. 

7. Bebem álcool com frequência? Sim_______. Não____. 

8. Começaram cedo as relações sexuais?  Sim______. Não ____. 

9. Alguns deles tiveram tentativa de suicídio? Sim____. Não ____. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Obrigada. 


