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RESUMO 

Este trabalho descreve, a partir da conceituação de violência, algumas das ações do projeto de 

extensão denominado Boas Práticas, Educação e Meio Ambiente Saudável que, em parceira 

com o CEPAVI. Diz respeito a ações que são desenvolvidas nas escolas e centros de 

convivência para a infância e juventude, tendo como foco a prevenção e terapêutica da 

violência e realizado sob a responsabilidade de professores e acadêmicos dos cursos de 

Psicologia e Educação da Universidade de Passo Fundo. As estratégias são 

predominantemente grupais e desenvolvidas mediante solicitação institucional, envolvendo 

crianças e adolescentes a fim de promover a saúde mental e fomentar a aprendizagem e a 

reflexão sobre o assunto na comunidade escolar. Completando pouco mais de um ano de 

parceria entre os projetos de extensão multidisciplinar “Boas Práticas” e CEPAVI, os 

resultados são promissores e apontam para a necessidade de continuidade e ampliação da 

proposta de trabalhar a violência no âmbito da atividade lúdica e cultural. Trata-se de um 

trabalho diferenciado em termos de extensão acadêmica, visto a originalidade das práticas 

pouco comuns em outras universidades e contextos sociais e institucionais.   

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A violência está entre as principais causadoras de morte, cujos dados quantitativos 

implicados impressionam. No Brasil, segundo Waiselfisz (2014), entre os anos de 1980 e 

2012 morreram 1.202.245 pessoas vítimas de homicídio no país, sendo que deste montante 

mais de 52% eram jovens na faixa de 15 e a 29 anos. Por essa razão, os homicídios de jovens 

representam uma questão nacional de saúde pública, além de grave violação aos direitos 

humanos, refletindo-se no sofrimento silencioso e insuperável de milhares de mães, pais, 

irmãos e comunidades.  
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Todavia, para além das estatísticas das agressões flagrantes, existe aquela violência 

silenciosa de difícil detecção, seja por se dar na intimidade da convivência doméstica, seja por 

resultar em danos morais e psicológicos não facilmente perceptíveis. Se considerados nesta 

abrangência, os números decorrentes da violência se tornam infinitamente mais devastadores 

e dramáticos, urgindo o desenvolvimento de políticas públicas de saúde, educação e 

assistência social voltadas para ações e intervenções profiláticas, preventivas e terapêuticas, 

tendo como principal objetivo diminuir as altas estatísticas em suas causas e consequências, 

além de minimizar as consequências psíquicas do envolvimento em situações de violência, 

promovendo a saúde integra dos indivíduos. 

Com esta intenção este trabalho descreve, a partir da conceituação de violência, 

algumas das ações do projeto de extensão denominado Boas Práticas, Educação e Meio 

Ambiente Saudável que, em parceira com o CEPAVI, são desenvolvidas nas escolas e centros 

de convivência para a infância e juventude. Trata-se de um trabalho focado na prevenção e 

terapêutica da violência realizado sob a responsabilidade de professores e acadêmicos dos 

cursos de Psicologia e Educação da Universidade de Passo Fundo e desenvolvido no modelo 

grupal, mediante solicitação institucional, envolvendo crianças e adolescentes a fim de 

promover a saúde mental e fomentar a aprendizagem e a reflexão sobre o assunto na 

comunidade escolar. 

 

2. O QUE É VIOLÊNCIA? 

 

A violência é um tema que assumiu grande importância para a sociedade brasileira nas 

últimas décadas, tornando-se um problema de saúde pública, em razão de sua magnitude, 

gravidade e impacto social. Nas suas mais diversas causas e manifestações,constitui-se em 

uma grave violação de direitos, com representações variadas em diferentes contextos e 

instaurada nas relações humanas. Como afirma Agudelo (1990), “ela representa um risco 

maior para a realização do processo vital humano: ameaça a vida, altera a saúde, produz 

enfermidade e provoca a morte como realidade ou como possibilidade próxima”(p. 7). 

Por outro lado, deve-se considerar que a violência é inerente à própria história da 

humanidade, expressando padrões de sociabilidade, modos de vida e modelos de 

comportamentos em determinadas sociedades e em determinados momentos históricos. 

Constitui-se numa forma de relação social naturalmente relacionada ao modo pelo qual as 



pessoas produzem e reproduzem suas condições sociais e de existência, sendo considerada 

uma violação de direitos, com representações variadas em diferentes contextos, instaurada nas 

mais diversas relações humanas. Embora multicausal, é um fenômeno que possui forte 

correlação com desigualdades econômicas e socioculturais, além de se relacionar com 

aspectos subjetivos e comportamentais vigentes em cada sociedade. 

Porém, para se avançar nesta discussão é importante explicitar uma das principais 

confusões existentes em relação à terminologia utilizada quando cientistas sociais, psicólogos, 

educadores e meios de comunicação de massa utilizam os conceitos de violência e agressão.  

Martín-Baró (apud OLIVEIRA; MARTINS, 2007) posiciona-se diferenciando os dois 

conceitos. O conceito de violência é mais amplo que o de agressão. Em teoria, todo o ato ao 

que se aplique uma dose de força excessiva seria considerado violento. “A agressão, por outro 

lado, somente seria uma forma de violência: aquela que aplica a força contra alguém de 

maneira intencional, ou seja, aquela ação mediante a qual se pretende causar um dano a outra 

pessoa (p. 91).  

Violência vem do latim, violentia e significa força violenta; ou, ainda, recurso à força, 

para submeter alguém (contra sua vontade); exercício da força, praticado contra o direito. 

Essa força é definida como violência quando perturba acordos e regras que pautam as 

relações, o que lhe confere uma carga negativa (OLIVEIRA; MARTINS, 2007, p. 90).  

Dentre as variações conceituais, prioriza-seoda Organização Mundial de Saúde que 

não implica, necessariamente, em um sofrimento físico ou morte, mas expande a compreensão 

para o terreno da violência subjetiva como aquela que provoca prejuízos psicológicos e 

morais.  

 

“Ouso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça 

contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou 

uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de 

resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou privação. Nesse sentido, violência é uma 

associação entre a intencionalidade do sujeito com a prática do 

ato propriamente dito, independentemente do resultado 

produzido” (SOUZA, 2006, p. 39). 

 

Sendo um fenômeno complexo e multifacetado, a violência não tem possibilidade de 

ser definida de uma única perspectiva. Assim, deve-se considerar que qualquer conceito é 



apenas uma descrição provisória relacionada a situações específicas. Para Costa (1986), a 

dificuldade em conceituar a violência se deve ao amplo alcance e significado do fenômeno 

aplicado a incontáveis situações e enfocado pelas mais diversas áreas do conhecimento de 

modos distintos e sob diferentes visões de sujeito, de sociedade e de mundo.  

Enquanto multifatorial, entende-se que a violência tem suas raízes na desigualdade 

econômica, cultural e de gênero. As desigualdades, convertidas em hierarquias, configuram 

sistemas violentos, caracterizados pelo abuso de poder de determinados grupos e indivíduos 

sobre outrem. Para El-Moor e Batista (apud OLIVEIRA; MARTINS, 2007), “os fatores 

imediatos que desencadeiam a violência seriam a frustração, pressão grupal, disponibilidade 

de poder e o convencimento sobre seu valor instrumental” (p.92).  

Desta perspectiva, pode-se considerar que a violência consiste em uma ação realizada 

por indivíduos, grupos, classes ou nações que resulta em danos físicos, emocionais ou morais, 

a si próprio ou a outros. Em sua estrutura espiral dinâmica qualquer ato violento tem uma alta 

probabilidade de gerar um outro ato violento em resposta. Da mesma forma, se as soluções 

são concentradas na repressão e, por conseguinte, na violência, o produto final seria o mesmo 

estímulo, inversão ou retenção. Ressalte-se, ainda, que também podem ser consideradas 

violentas as omissões que se caracterizam pela falta ou negação de ajuda, cuidado e auxílio a 

quem precisa (BUTTLER, 2003; VERONESE; COSTA, 2006). 

Assim sendo, é importante destacar que a violência acontece no mundo todo e atinge 

pessoas de todas as idades, independentemente de sexo, raça, religião, nacionalidade, 

escolaridade, opção sexual ou condição social. Ela está presente na vida de todas as pessoas, 

sejam elas vítimas ou agressores, reproduzindo-se nas estruturas e subjetividades em 

diferentes espaços, como na família, escola, comunidade, trabalho e instituições.  

A escola, a despeito do seu valor e reconhecimento na formação dos indivíduos, tem 

sido, e cada vez mais, um local que banaliza os fenômenos violentos, reproduzindo a 

violência da sociedade mais ampla. No dia a dia do espaço escolar a violência geralmente 

aparece na forma de constrangimentos, assédios, perseguições, agressões físicas e morais nem 

sempre devidamente valorizadas e, como tal, passíveis de serem trabalhadas e prevenidas. As 

agressões verbais entre alunos e entre alunos e professores, as agressões físicas e a depredação 

do patrimônio escolar são comportamentos diretamente relacionados à intolerância, ao 

preconceito e a outras expressões, sendo a violência física, verbal, simbólica e o bullying os 

tipos mais observados (ALVES, 2009; BRITO et all, 2013; SALLES et all, 2014).  



Todavia, nem sempre a violência na escola pode se ater a comportamentos de 

intolerância que se refletem apenas em desconforto psicológico ou, no máximo, em uma 

agressão física em maior ou menor grau. Por muitas vezes, a escola tem se tornado cenário de 

morte, estando em terceiro lugar no ranking dos locais onde os jovens brasileiros são 

assassinados, perdendo apenas para a rua e para o domicílio dos mesmos (MALTA et all, 

2010).  

Neste sentido, a escola e, por extensão, os centros de convivência para a infância e 

juventude, são um valioso espaço territorial onde a população infantil e juvenil passa boa 

parte do seu tempo. É nestes espaços que, antes de mais nada, os jovens reproduzem as 

relações sociais e institucionais permeadas pelos fatores psicológicos, sociais e culturais o que 

justifica a realização de trabalhos profiláticos, preventivos e terapêuticos como o “Boas 

Práticas” e o CEPAVI da UPF.  

 

3. COMO SE CONFIGURAM AS AÇÕES EXTENSIONISTAS DO “BOAS 

PRÁTICAS” E DO CEPAVI? 

 

Boas Práticas, Educação e Meio Ambiente Saudável é um projeto de extensão 

multidisciplinar vinculado à Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários e ao Centro 

de Ciências e Tecnologias Ambientais (CCTAM) da Universidade de Passo Fundo. Envolve 

os cursos de Pedagogia, Serviço Social, Design de Moda, Jornalismo, Artes Visuais, Nutrição, 

Agronomia e Psicologia, que realizam ações junto às instituições parceiras, a saber Fundação 

Beneficente Lucas Araújo, o Centro Juvenil Mericiano (CEJUME), o Centro de Tecnologias 

Alternativas e Populares (CETAP), e a Cáritas Arquidiocesana. 

O objetivo geral do projeto é promover a educação socioambiental, por meio do 

envolvimento das diferentes áreas do conhecimento, integrando ações de ensino, pesquisa e 

extensão, no sentido de desencadear processos de reflexão e superação de problemas que 

envolvem a comunidade universitária (interna) e a comunidade local (externa). A intenção é 

que se tornem agentes de transformação da realidade, numa perspectiva emancipatória, 

educativa e cidadã, orientada pelos princípios da sustentabilidade socioambiental, a partir das 

demandas sugeridas pelas lideranças parceiras, potencializando ações que estão sendo 

desenvolvidas e superando as dificuldades percebidas. As ações do projeto têm um caráter 

interdisciplinar, envolvendo diversas áreas do conhecimento, contemplando as diretrizes do 



trabalho com a educação socioambiental, por meio de processos participativos efetivados 

junto às lideranças e demais pessoas da comunidade interessadas, oportunizando a construção 

de saberes necessários ao exercício do protagonismo dos diferentes grupos sociais que vivem 

naquele território. Para tanto, parte da avaliação das demandas das instituições envolvidas 

estimulando a reflexão como forma de compreensão do ser humano na sua integridade e 

amplitude, considerando suas dimensões biológicas, psíquicas, humanísticas e socioculturais. 

Mais especificamente vinculado ao Curso de Psicologia, o projeto Boas Práticas tem 

sua inserção por meio das ações extensionistas do projeto de extensão CEPAVI, 

compartilhando equipe, objetivos e ações. 

O CEPAVI - Clínica de Estudos, Prevenção e Acompanhamento em Situações de 

Violência é vinculado à Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários no programa de 

extensão Direitos Humanos e Justiça é lotado no núcleo do mesmo nome. Desenvolvendo a 

linha de extensão em Saúde Humana, atende todas as pessoas envolvidas em situação de 

violência, sejam elas vítimas ou testemunhas, que necessitam de ajuda, orientação e 

atendimento. Ademais, presta atendimento e apoio às vítimas de violência e aos agressores, 

trabalhando com questões como autoproteção, compartilhamento do sofrimento, perpetuação 

da submissão, relações familiares e recreação, incentivando a autonomia, cidadania e 

integridade do sujeito.  

Com o objetivo de atingir o número máximo de pessoas e reduzir ao mínimo os 

números de violência, o projeto trabalha em prol da prevenção, intervenção e 

acompanhamento, sem descuidar da divulgação junto à comunidade a fim de potencializar a 

abrangência das suas ações e intervenções em Passo Fundo e região. Para tanto, desde o ano 

de 2002 o CEPAVI vem atuando em parceria com diversas instituições, tanto no que se refere 

ao atendimento especializado à população, quanto à demanda do serviço público de ensino, 

saúde, assistência social e justiça. 

A equipe CEPAVI é composta por três professoras extensionistas coordenando uma 

turma de quinze acadêmicos do Curso de Psicologia que realizam mediante demanda ações e 

intervenções de prevenção e acompanhamento em situações de violência em escolas, centros 

de convivência, postos de saúde, prefeituras, abrigos, sindicatos, feiras, etc. 

As atividades realizadas atendem a demandas institucionais por ações extensionistas 

que envolvam a prevenção e a terapêutica das consequências da situação violenta. O público 

abrange crianças, adultos, adolescentes e idosos que sejam ou possam ser vít imas e/ou 



perpetradores, sendo a violência de natureza doméstica a mais predominantemente. Esta 

constatação está de acordo com pesquisas brasileiras que apontam a presença da violência 

doméstica no cotidiano da maior parte dos brasileiros (WAISELFILZ, 2014). 

Para dar conta desta situação mediante as solicitações das diversas instituições 

públicas nas áreas da saúde, educação, assistência social e justiça, as estratégias e práticas 

psicológicas do CEPAVI acontecem em três níveis: individual, coletivo e acadêmico. O 

trabalho ao nível individual caracteriza-se pelas avaliações psicológicas e pelo atendimento e 

acompanhamento dos envolvidos na situação de violência, o que é realizado na sede da clínica 

localizada no Campus III/UPF. Ao nível da coletividade, são realizados treinamentos, 

assessoria e palestras vinculadas ao tema, buscando atender as demandas no próprio local 

onde são geradas na comunidade. Ao nível acadêmico, são realizadas palestras sistemáticas 

abertas aos acadêmicos e/ou à comunidade em geral.   

Especificamente em parceria com o projeto Boas Práticas, o CEPAVI desenvolve 

atividades em escolas e centros de convivência para a infância e juventude, a saber, o 

CEJUME e o Lar da Menina. Trata-se de um trabalho focado na prevenção e terapêutica da 

violência realizado sob a responsabilidade de professores e acadêmicos e desenvolvido no 

modelo grupal, mediante solicitação institucional, envolvendo crianças e adolescentes a fim 

de promover a saúde mental e fomentar a aprendizagem e a reflexão sobre o assunto na 

comunidade escolar. 

O Centro Juvenil Mericiano (CEJUME) é uma instituição parceira do Boas Práticas 

que realiza atividades socioeducativas atendendo cerca de 140 crianças e adolescentes 

pertencente à Associação Educativa Agostini – AEA. Trata-se de uma entidade beneficente, 

sem fins econômicos, que tem por finalidade a formação humana e cristã da juventude, 

sobretudo a mais pobre e vulnerável. 

Os serviços oferecidos pelo CEJUME são de Proteção Social Básica e Educação: 

prevenção de situações de risco através do desenvolvimento de potencialidades e 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, da assessoria e defesa e garantia de 

direito, bem como gratuidade da Educação Infantil para crianças de dois anos e meio a 05 

anos e 11 meses, em turno integral, dando prioridade para aquelas que se encontram em 

situação de risco, vulnerabilidade social e econômica.A entidade conta com amplos espaços 

físicos e, durante o tempo que as crianças estão na escola, elas recebem todo cuidado 

necessário, alimentação, apoio psicológico e social. 



O Lar da Menina Pe. Paulo Farina é uma entidade mantida pela Fundação Lucas 

Araújo para atender meninas carentes. Atualmente trabalha com cerca de 150 meninas na 

faixa etária dos seis aos catorze anos, constituindo espaços de convivência, formação para a 

participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e 

adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades. As meninas do Lar estudam 

em um turno e ficam na instituição no turno inverso quanto têm acesso a reforço escolar, 

educação física, oficinas de canto, de música, de culinária, de padaria, de informática, de 

dança, de artes, além de um grande acompanhamento religioso, levando em considerações os 

valores morais cristãos e cívicos. 

 

4. COMO PREVENIR E COMBATER A VIOLÊNCIA COM “BOAS PRÁTICAS” 

EXTENSIONISTAS? 

 

A despeito das peculiaridades de cada um dos projetos mencionados, este texto tem 

por intenção descrever o trabalho do Boas Práticas em parceria com o CEPAVI em prol da 

prevenção e do combate à violência. Para tanto, discorre a respeito das oficinas e grupos de 

trabalho sobre violência realizados quinzenalmente com crianças e adolescentes que 

frequentam o CEJUME e o Lar da Menina nos turnos inversos ao da escola.  

Os encontros são realizados na própria instituição solicitante utilizando os recursos 

disponíveis no local e com metodologia adaptada à faixa etária envolvida. Neste sentido, as 

estratégias variam desde a contação de histórias, teatro, atividades gráficas, brinquedoteca 

com crianças e discussão de letras de músicas, filmes e documentários com temas de violência 

que que contemplem o universo do adolescente na atualidade.A metodologia, conduzida pelos 

alunos extensionistas, abrange dinâmicas de grupos, oficinas de discussões de temas 

relacionados à psicologia, a saúde psíquica, especialmente a temática da violência doméstica. 

A concepção metodológica que orienta o projeto parte de uma proposta embasada nas 

situações evidenciadas pelo público-alvo da instituição. Mantém-se a partir do constante 

planejamento e aprimoramento da equipe técnica em contato permanente com os gestores do 

local. 

Cada grupo com uma média de doze participantes está sob a responsabilidade de dois 

ou três acadêmicos, tendo o encontro quinzenal uma duração média de uma hora e meia. São 

oferecidos três ou quatro grupos simultaneamente com estratégias metodológicas distintas, 



sendo, na medida do possível, respeitado o interesse do participante que opta entre contos e 

brincadeiras, para os menores, ou música e cinema, para os maiores sendo, na medida do 

possível, respeitada a faixa etária e o interesse do participante.  

Na prática, o que se vê é que os grupos de trabalho se revelam como uma importante 

estratégia de discussão e reflexão no que tange às questões como a autoproteção, 

compartilhamento do sofrimento, a não-perpetuação da submissão ea discussão da dinâmica 

das relações familiares, incentivando a autonomia, cidadania e integridade do sujeito e da 

família. Eles funcionam tomando por base os grupos de reflexão que, segundo Coutinho e 

Rocha (2007), situam-se dentro do modelo de pesquisa-intervenção no qual se pretende, ao 

mesmo tempo, investigar e viabilizar a construção de um espaço de fala e intercâmbio entre 

jovens sobre questões variadas. 

 

“As questões que os afligem no que diz respeito à construção de 

suas identidades pessoais e coletivas, às suas inserções presentes 

e futuras na sociedade da qual fazem parte, incluindo nessa 

discussão as dificuldades de relação e os impasses que eles 

experimentam com as instituições que a representam, a saber, a 

família, a escola, a justiça, etc.” (p.73) 
 

O trabalho dos extensionistas, neste caso, é oferecer suporte psicológico através de 

uma escuta técnica em prol do bem-estar dos envolvidos no sentido de viabilizar o 

enfrentamento e vislumbrar as possíveis soluções para o problema. Toma-se aqui o grupo 

como “um dispositivo facilitador de um trabalho que não se esgota no próprio grupo e que 

possibilita igualmente um trabalho subjetivo que também é individual e singular. Acredita-se 

que a estratégia grupal favorece, ainda, o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento e 

de competências na solução de problemas que, aliadas à formação de redes afetivas podem 

diminuir as sequelas de abuso e seus efeitos (VILELA, 2008). 

Operacionalmente, os grupos de trabalho realizados com as crianças e adolescentes 

nas referidas instituições consistem em uma intervenção psicossocial que engloba a 

linguagem, o significado, as ações e a subjetividade como questões essenciais para o 

reconhecimento grupal, abordando contextos sócio histórico, cultural e político do grupo. Para 

Zimerman (2002), a prática dos grupos de reflexão, à semelhança dos grupos operativos de 

Pichon-Rivière, se desenvolve operativamente sobre determinada tarefa e seu objetivo não é 

prioritariamente psicoterapêutico, embora efeitos e ressonâncias desse tipo possam ser 

produzidos, mas sim organizar e integrar a ação grupal (CHRISTO ALVES NETO, 2015). 



Então, o principal objetivo destes grupos é a troca de experiências entre os 

participantes para que seja possível criar um ambiente de acolhimento sendo uma espécie de 

apoio psicológico que possibilita que essas crianças e adolescentes possam escutar o outro o 

que favorece a percepção de si mesmoatravés da identificação, do espelhamento e das 

ressonâncias grupais. O participante é um sujeito que pensa e se sente um sujeito que produz 

no contexto único de uma história de vida constituindo um melhor relacionamento e uma 

formação de consciência social e coletiva, numa perspectiva de promover a saúde mental 

(CHRISTO ALVES NETO, 2015) 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Embora a parceria entre o projeto Boas Práticas e o CEPAVI tenha completado apenas 

um ano, os resultados são promissores e apontam para a necessidade de continuidade e 

ampliação da proposta de trabalhar a violência no âmbito da atividade lúdica e cultural. 

Considerando as características do território que abrange este projeto, percebem-se respostas 

adequadas e atingindo os objetivos propostos: os grupos responderam satisfatoriamente às 

atividades sugeridas, interagindo entre si e com os acadêmicos extensionistas e dando mostras 

de modificações positivas de comportamento. Os grupos evidenciaram, também, expectativas 

pela continuidade do trabalho, revelando a compreensão sobre as propostas oferecidas e 

reagindo com gradativa interação e troca entre si e com os ac acadêmicos. Dentre os assuntos 

que mais sensibilizaram os participantes estão a violência nas relações familiares e sociais e, 

entre os mais velhos, a violência nas redes sociais.  

Trata-se de um trabalho diferenciado em termos de extensão acadêmica, visto a 

originalidade das práticas pouco comuns em outras universidades e contextos sociais e 

institucionais.  Prova disto é que os bons resultados foram destacados, também, pelas 

instituições parceiras que solicitaram a continuidade e ampliação do trabalho realizado, 

validando a intenção do presente projeto e reconhecendo a efetividade das suas ações. Isto 

mostra que as intervenções tal como propostas foram reconhecidas como positivas, 

promovendo a integração entre os participantes das atividades, maior desenvolvimento e 

preparo dos acadêmicos para o trabalho e uma melhor qualidade de vida para os beneficiários.   

Deve-se salientar, ainda, que este projeto, assim como outros tantos que se adequam à política 

de extensão praticada pela UPF, vem reafirmar o compromisso e a responsabilidade da 

universidade no desenvolvimento e condução de novas maneiras de prevenção e combate à 



violência, tendo no trabalho social a oportunidade de qualificar o ensino e a pesquisa, 

formando profissionais comprometidos e preparados para atuar nesta realidade.  

Por fim, pode-se afirmar que, em relação à violência, a Psicologia é uma ferramenta de 

grande importância, pois se justifica pela necessidade do atendimento as vítimas, as quais 

apresentam um sofrimento psíquico. Todavia, sabe- se que ainda há muito a ser feito para dar 

conta de uma realidade tão dramática em suas causas e consequências. Por outro lado, não se 

pode negar o papel fundamental que têm as universidades na formação de profissionais 

qualificados e comprometidos com a sociedade, sendo a implementação de projetos e práticas 

voltadas para a prevenção, atendimento e acompanhamento das situações de violência mais do 

que uma necessidade, uma meta a ser cumprida. 
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