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RESUMO 

A presente investigação, “Violência escolar e implicações para o currículo: Projeto Pela 

Vida, Não à Violência - tramas e traumas”, estudou um projeto educativo de prevenção à 

violência nas escolas desenvolvido na Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Santo André, 

no período de 1998-2004. O foco da pesquisa são as implicações do projeto para o currículo 

escolar. 

O projeto escolhido para esse estudo centrou-se na estratégia da educação como 

defensora incondicional da vida dos alunos/as, que trazem à escola as marcas no corpo e na 

alma de múltiplas violências. Os alunos/as são considerados/as como sujeitos de direitos. 

Foi possível comprovar no presente estudo que a prevenção à violência escolar trouxe 

fortes implicações para o currículo escolar, principalmente com a mudança radical na concepção 

e nas práticas educativas tradicionais.  

A prevenção implica em adequar a educação às necessidades e condições concretas dos 

alunos/as, para que as crianças em situação de risco, muito numerosas no Brasil, ao contrário da 

dinâmica que as afasta da escola, possam usufruir do direito à educação de qualidade, sentindo-

se acolhidas e felizes.  

A prevenção implica em adotar uma gestão baseada na democracia participativa e em 

identificar e corrigir as várias formas de violência produzidas pela própria escola. Implica em 

trabalhar um marco teórico da violência escolar que ajude a fazer uma leitura adequada da 

realidade, a orientar e avaliar as estratégias de prevenção e em implantar um amplo e 

permanente programa de formação dos professores, funcionários, conselheiros, alunos e 

famílias.  

As implicações de tipo ético e pedagógico correspondem às exigências da prevenção, 

pois foi comprovado que escola dificilmente poderá educar nos valores da convivência, diálogo, 

tolerância, direitos humanos etc., se a própria escola não os praticar.  

A prevenção implica, também, em manter uma equipe permanente, especializada, para 

dar apoio e orientação. Implica em adotar formas de resolução de conflitos. Implica, inclusive, 

em se articular nas atividades de prevenção com outros atores sociais e institucionais externos à 

escola, que não deve ficar isolada nessa tarefa. 

O Projeto trouxe essas implicações de variadas formas, redes e tramas de realização até 

sua extinção provocou um trauma no processo curricular que vinha sendo construído. 

Palavras-chave: violência escolar, projetos de prevenção à violência escolar, currículo. 
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Abstract 

The current research, “Violência escolar e implicações para o currículo: o Projeto Pela Vida, 

Não à Violência - tramas e traumas” (School violence and implications for the curriculum: 

thrillers and traumas of the project ‘for the life, no to the violence’), has studied an educational 

project for preventing the violence in the primary schools in the municipality of Santo André 

between the years 1998 and 2004. The research problem is based on the following questions: 

What are the implications to the curriculum derived from the Projeto Pela Vida, Não à 

Violência? In which way the school must define its curriculum while developing a preventive 

project of school violence? 

The abovementioned project is based on the education as an unrestricted guardian of the lives of 

the students who bring to the school the signs of multiple types of violence in their bodies and 

souls. The students were considered as individuals whose rights must be defended. When the 

project was proposed the main objective was to defend and to promote the rights ascribed by the 

“Estatuto da Criança e do Adolescente” (The statutory rights of children and teenagers). 

It could be proved that the prevention of the school violence brings about strong implications 

for the curriculum of the schools. The main implication is namely the need for a radical change 

in the traditional educational practices. It implies an adjustment of the education to the 

necessities and conditions of the students in a way that the numerous children at risk in Brazil 

could fruitful from good quality education feeling protected and happy. 

It implies the adoption of managerial practices based on the Participatory Democracy and the 

identification and correction of the multiple forms of violence produced even by the schools 

themselves. It implies the working on a theoretical framework of the school violence that 

enables to understand the reality, to orientate and to assess the strategies of prevention of school 

violence.  

It implies also the implementation of an ample and permanent capacity building program for 

teachers, staffs, representatives, students and their families. These implications are ethical and 

pedagogical requirements once the schools will hardly be able to instill the values of the 

sociability, dialogue, tolerance and human rights as long the schools themselves do not practice 

them. 

It implies, also, maintaining a permanent team to provide support and orientation. It implies the 

articulation with other preventive activities carried out by other actors in the society, institutions 

out of the schools’ environments given that the schools cannot be isolated in the task of the 

prevention of the violence. 

The project brought all these implications in varied forms such as networks, network 

interactions which by being eliminated lead to a trauma in the process of curricular change that 

was being built. 

Key-words: school violence, preventive projects, curriculum 

Maria Auxiliadora Elias 
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Apresentação: Memorial 

 

As páginas que seguem constituem o relatório da pesquisa realizada para a defesa da 

tese de doutorado no Programa de Pós Graduação Educação: Currículo da PUC-SP. 

Antes de discorrer sobre as etapas da pesquisa será feita uma breve descrição da 

trajetória de vida da pesquisadora, por meio de uma espécie de narrativa da própria experiência. 

Tendo a intenção de trazer à tona, mesmo que de forma breve, o olhar de onde partiu o interesse 

pela investigação.  

Procurou-se organizar esta apresentação percorrendo as várias dimensões de uma vida: 

a dimensão familiar; a vida escolar/escolarização; a dimensão espiritual e a política; as 

primeiras experiências de trabalho; a primeira experiência fora do Brasil; políticas públicas, 

engajamento com a educação e, além desses, o espaço acadêmico e as expectativas e 

esperanças.  

Sou a segunda filha do conjunto de sete filhas e um único filho, o caçula. Meus pais 

vieram do Nordeste de “pau de arara”, no final da década de 1950, diretamente para São Paulo, 

bairro do Belenzinho, e de lá foram para Santo André. Ao perderem o primeiro filho por 

circunstâncias da pobreza e miséria, somadas ao problema da seca, decidiram tentar a vida em 

São Paulo. 

Meu pai passou a ser operário da fábrica Pirelli em Santo André e nas horas vagas 

trabalhava em casa como sapateiro. Minha mãe se encarregou o tempo todo de educar as filhas e 

o filho, sendo a coordenadora e animadora do grande coletivo, ensinando a divisão e a partilha, 

o respeito e a convivência entre todos.  

Resgatar este início da história familiar tem um forte significado, pois as minhas 

escolhas partiram da compreensão que fui adquirindo nessa trajetória de vida associada à 

história do nosso país. Meus pais como tantos outros casais e famílias, naquele período da 

história do Brasil, tinham um “destino” marcado: contribuir, com sua força de trabalho, com o 

processo de fortalecimento da industrialização do ABC paulista. 

Trago algumas boas lembranças da vida escolar. Lembro-me com carinho de muitos 

professores e professoras, de colegas, amigos e amigas que fui constituindo ao longo dos anos e 

do convívio. A escola pra mim e para minhas irmãs foi, praticamente, o único espaço onde, na 

infância, pudemos desenvolver nossa socialização. A partir dos 14 anos de idade, o trabalho, 

passará, também, a significar um importante espaço de socialização. 

No período entre a primeira e a quarta série, lembro-me do clima estabelecido pela 

divisão entre os mais “fortes” e os mais “fracos”. Lembro-me, também, dos nordestinos com 

feições afrodescendentes que sofriam certa discriminação.  

Com o tempo, tive a oportunidade de entender que a minha trajetória escolar teve as 

marcas de modelos de educação que atendiam as necessidades do modelo econômico vigente. 

Na chamada educação dual, a escola que frequentei se pautava em uma prática organizada para 

formar a “mão de obra”, os (as) executores (as) de tarefas e não os (as) planejadores (as) de 
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projetos e ações.  

Na contramão do que se esperava, encontrei professores (as) da área de exatas que 

contribuíram para o meu processo de reflexão, fazendo-me olhar para a realidade, olhar a vida 

para além do que nos aparecia, falando inclusive da situação de perseguição que sofreram, fruto 

de suas reivindicações. Esses mestres tiveram significativo papel em minha formação, embora, 

durante o ensino médio, não entendesse muito bem o que significava a ditadura no País, nem 

compreendesse os contornos da brutal exploração econômica que estava se produzindo. 

Uma das primeiras formas de demonstrar a preocupação, por parte de meus pais, com a 

educação das filhas e filho, para que seguissem um “bom” caminho foi a de nos encaminhar 

para a igreja. Meus pais eram católicos, mas chegaram a conhecer outras experiências religiosas. 

Dizem que, no Brasil, não temos experiências históricas de ateísmo, e que aquele que é menos 

religioso tem pelo menos duas religiões. Essas experiências, em certo sentido, me ajudaram, 

pela própria vivência, a adquirir uma visão de não preconceito, principalmente em relação às 

religiões afrodescendentes. 

Através de uma participação mais ativa, na comunidade de jovens, da Igreja Católica, 

por volta do ano de 1977, tive a oportunidade de viver um momento marcante na minha história, 

pois pela primeira vez ouvia falar da bíblia a partir de uma perspectiva histórica, com suas 

dimensões culturais, econômicas, políticas e religiosas. Era a abordagem da Teologia da 

Libertação, cujas referências foram: Clodovis Boff, Leonardo Boff, Frei Beto, entre outros. 

Nessa época passamos a utilizar em nossas reflexões a metodologia do “ver, julgar e agir”. 

Desta forma, fui, pouco a pouco, descobrindo que havia uma “outra história” de nosso 

país e do mundo, que precisaria ser revelada. Com o contato com a Teologia da Libertação, 

passei a me aproximar do movimento sindical e de outros movimentos populares. A literatura 

nos embebia de um espírito “revolucionário” por meio de: “As veias Abertas da América 

Latina”; “Brasil Nunca Mais”; “Igreja, Carisma e Poder”; “Pedagogia do Oprimido”; etc. 

Essa participação no espaço da Igreja contribuiu para o alargamento da minha visão de 

mundo para a intensificação de valores como participação, solidariedade, justiça, igualdade. 

Nesse período, passei a participar em grupos de base inseridos nos movimentos 

populares de bairro. Estávamos em pleno processo de efervescência da transição, um período de 

grande importância histórica, que marcava o fim da ditadura militar e início da construção do 

processo de redemocratização brasileira. Quanta energia, quanta força, quanta disposição, 

quanta esperança, quantos sonhos!....  

Uma das minhas primeiras inquietudes, com traços de identificação vocacional, que foi 

se definindo ante tantas descobertas, esteve muito ligada à área da educação e impulsionou-me a 

realizar o curso de magistério, em 1982. 

Paralelamente à realização do curso oficial do magistério, fiz parte de uma equipe que 

se dedicou ao trabalho de alfabetização de adultos em um núcleo de favela em Santo André. 

Nessa tarefa, tínhamos como referencial teórico a obra de Paulo Freire. 

Trabalhei no comércio, em banco, em um hospital, e como escriturária na secretaria de 
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uma escola estadual. Nessa última experiência, pude conhecer o sistema educacional em sua 

rotina e percebi o quanto era necessário investir em mudanças. 

Terminei o magistério e fui trabalhar como professora das séries iniciais, no regime 

ACT (a cargo temporário), na EEPG Atílio Tognato, em Santo André. As minhas primeiras 

experiências nessa escola deram-se cobrindo faltas de professoras, ou seja, como professora 

substituta, fixa na unidade escolar por um período de um ano letivo, ou seja, contratada para 

esta finalidade. A primeira sala de aula, em que substituí por seis meses, foi justamente a sala de 

aula de alunos (as) considerados “especiais”. Foi, de fato, uma experiência dura, pois ficou 

nítido que as professoras que ali passavam não tinham o suporte necessário para trabalharem 

com um grupo de alunos (as) que apresentava tanta diversidade em suas necessidades de 

atendimento, desde uma deficiência mental, auditiva até problemas de miséria, abandono, 

vítimas da exclusão de toda ordem. Pude sentir ainda a dificuldade do sindicato em mobilizar as 

professoras, principalmente as de 1ª a 4ª séries, para a greve de 1986. Senti-me, algumas vezes, 

solitária. Uma ou outra professora também tinha esperança de mudanças, mas o “sistema”, aos 

poucos encarregava-se de fazer com que cada um se acomodasse, “tocando” a vida e fazendo o 

que era possível fazer.  

Naquele mesmo ano de 1986, tive a oportunidade, ao receber um convite, para ir para a 

Argentina, repetir a experiência que um casal de jovens argentinos pode experimentar aqui no 

Brasil, convivendo com as comunidades, grupos de jovens, pastorais, movimentos em defesa 

dos direitos dos favelados, grupos de teatro, sindicatos, o partido dos trabalhadores (então, com 

quase seis anos de existência). O convívio com esses dois jovens argentinos teve um aspecto 

positivo para todos da comunidade de jovens em que estava inserida, no sentido de refletir sobre 

a nossa ligação latinoamericana, em termos de sonhos e luta.  

Na Argentina as experiências foram interessantes, resultantes do contato com muitas 

pessoas, jovens, universitários, com as “madres” e “abuelas” da Praça de Maio... Algumas delas 

demonstraram um forte interesse em conhecer as experiências e mobilização das pastorais e 

comunidades eclesiais e, sobretudo, o processo de construção do partido dos trabalhadores, 

pelos próprios trabalhadores.  

Em 1987, retomei o curso de graduação de Ciências Sociais na Fundação de Santo 

André, motivada a buscar compreender os processos das mudanças sociais e políticas que 

fervilhavam, no início da década de 80, na sociedade brasileira, particularmente no ABC, e 

assim participar deles de forma mais qualificada. Este curso se constituiu em um espaço de 

muita riqueza de reflexão teórica. As leituras de Karl Marx me entusiasmaram mais e mais à 

continuidade dos estudos e à reflexão sobre a realidade e as possibilidades de intervenção. 

De 1987 ao início de 1989, trabalhei na CUT/SP (Central Única dos Trabalhadores - 

São Paulo), na Secretaria do Departamento dos Metalúrgicos. 

No ano 1989, em Santo André, pela primeira vez, assume um governo auto-proclamado 

democrático e popular1, com características muito diferentes daquelas feições culturais e 

políticas que se constituíram naquela cidade. Assumia como prefeito Celso Augusto Daniel, do 
                                                 
1 Governo eleito democraticamente, com quase 70% dos votos válidos.  
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Partido dos Trabalhadores (PT).  

Nesse novo governo, fui chamada a fazer parte da equipe do “Projeto Viva Cidade”, 

ligado à Coordenadoria de Planejamento da Prefeitura. Através deste trabalho, tive condições de 

testar e colocar em prática as discussões acerca da participação popular e da cidadania que 

estavam no bojo dos princípios programáticos daquela proposta de governo. Fiquei também 

muito interessada na dimensão educativa das várias atividades do Projeto Viva Cidade. 

Efetivamente, na relação do poder público local com a população, pude observar 

aprendizados diversos em relação à compreensão e exercício da cidadania que levaram a 

mudanças em relação à cultura política, do clientelismo e da participação passiva, para uma 

cidadania ativa de participação direta da população, sobretudo da apropriação crescente do 

espaço público. 

Duas questões me chamaram a atenção nesta época: essas mudanças aconteceram sem 

que o poder público local as concebesse e tratasse como direta e especificamente, atividades 

educativas. Ainda assim, era possível perceber na população que participava das ações junto ao 

poder público, interessantes frutos educativos relativos aos conceitos e comportamentos 

relacionados com a cidadania.  

A primeira proposta para a pesquisa de mestrado: “A dimensão educativa da 

participação popular na Prefeitura Municipal de Santo André, 1989-1992” reunia assim muitas 

questões que necessitavam ser refletidas. Por este motivo, dentre as várias linhas de pesquisa do 

Programa de Estudos Pós-graduados em Educação: História e Filosofia da Educação da 

PUC/SP, essa proposta se inseriu dentro da linha de pesquisa conhecida como Educação 

Popular, Sociedade Civil e Estado.  

Meu objetivo principal consistiu em averiguar, nesse processo de participação popular 

ou cidadã, se houve aprendizado de conteúdos, conhecimentos e valores referentes ao âmbito da 

cidadania. A questão da cidadania aparece, assim, como o primeiro conceito abordado na 

pesquisa.  

Os resultados mostraram que as pessoas, no processo de participação, aprenderam 

diferentes saberes que dizem respeito à prática da cidadania, em várias das suas dimensões: a 

cidadania como direito, como dever e como modo de vida. Em alguns casos, os dados coletados 

possibilitaram verificar, nesses processos, o trânsito da cidadania nominal ou passiva para a 

cidadania ativa ou participativa.  

Quando concluí o mestrado, em 1999, já estava trabalhando no Núcleo de Participação 

(NPP) da Prefeitura de Santo André. Celso Daniel, era o prefeito pelo Partido dos trabalhadores, 

eleito para a sua segunda gestão em Santo André. 

Em torno do NPP, formávamos uma equipe que tinha como finalidade coordenar, 

animar e monitorar o processo de participação popular em cada Secretaria do governo. O meu 

papel nesta equipe estava vinculado à educação, acompanhando e contribuindo para a criação e 

efetivação dos conselhos escolares e também para o processo democratização do Conselho 

Municipal de Educação. 
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Em 1997, professores da Educação de Jovens e Adultos levantaram a demanda por 

formação sobre o tema de drogas, pois na ocasião era frequente a presença de alunos 

alcoolizados em sala ou com algum envolvimento com outros tipos de drogas. Localiza-se aí a 

origem, na Secretaria de Educação, do Projeto Pela Vida, Não à Violência (PVNV), um dos 

objetos deste estudo.  

De 1998 até 2004, estive envolvida diretamente com o Projeto PVNV e a problemática 

da violência nas escolas se fazia cada vez mais evidente. No final de 2004, apresentei um 

Projeto de Pesquisa à PUC-SP, mais especificamente ao Programa Educação: Currículo, com a 

finalidade de aprofundar os estudos sobre o PVNV, na sua relação com o Currículo.  

Em 2005, quando comecei o doutorado, não estava mais trabalhando no Projeto PVNV, 

pois por avaliação e decisão da Secretária de Educação, as escolas já haviam incorporado a 

proposta do PVNV em seu currículo. Iniciei o doutorado ainda sob o impacto desta 

avaliação/decisão e ruptura. Neste mesmo ano, apresentei-me, através da inscrição seguida de 

outras etapas, ao processo de seleção interna na da Prefeitura (Educação) para a função de 

assistente pedagógica. Selecionada, fui trabalhar em uma escola da periferia de Santo André, a 

EMEIEF “Cora Coralina”, no Jardim Santo André. Durante o ano em que trabalhei nesta escola, 

pude, observando a realidade, constatar o quanto se fazia necessário um projeto preventivo. 

Aponto a seguir alguns fatos que afirmam a necessidade de um projeto preventivo no âmbito da 

educação, envolvendo todas as pessoas que direta ou indiretamente fazem parte da comunidade 

escolar.:  

1) Estávamos em uma sala de aula que, do ponto de vista das acomodações era bem 

precária, um espaço bastante pequeno em que crianças (6, 7 e 8 anos) ali, muito juntinhas, não 

conseguiam se acomodar, de forma tranquila em grupos, organizados. A estética daquela sala 

não era nada convidativa. As crianças na faixa etária de 06 e 08 anos apresentavam a imagem 

das carências, algumas tímidas, outras mais desinibidas, buscavam à sua maneira, comunicar-se. 

A professora, não era a professora fixa/efetiva, mas substituía a colega que, frequentemente, 

faltava por problemas de saúde. Naquele momento em que me acerquei da sala, observei o 

grande esforço que a professora empenhava ao apresentar os nomes de cada um dos alunos em 

cartelas, para auxiliá-los na percepção da importância de chamar os colegas pelo próprio nome e 

da importância da leitura, reconhecimento da palavra, sílabas e letras. Neste momento, houve 

um incidente. Um dos alunos começou a chorar, com cabeça deitada na carteira. A professora 

voltou sua atenção a ele, perguntando-lhe o que havia acontecido. O garoto, aos prantos, dizia 

que o colega havia lhe roubado alguns lápis. O outro aluno negou, informando que os lápis que 

estavam em seu poder eram dele, pois os havia encontrado perdidos no chão. O primeiro insistiu 

que eram os seus lápis, inclusive argumentando sobre as cores. A professora, com a paciência 

que cabe a uma educadora, começou uma conversa com a turma, para que todos pudessem 

refletir sobre o ocorrido. Primeiro, seria muito apressado dizer que o colega havia roubado os 

lápis, pois o mesmo dizia tê-los encontrado, perdidos no chão. A professora então, indaga, “qual 

é a atitude mais certa quando encontramos algo perdido no chão da nossa sala de aula onde 

estão nossos coleguinhas? O menino que estava com os lápis falou em voz bem alta/quase 

gritando: “De quem é?”  A professora, aproveitou, a ocasião para tirar com o conjunto da sala o 
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que seria uma “regra”, entre tantas outras, para se ter uma boa convivência. A classe 

compreendeu e aprovou a nova regra. Foi, a meu ver, uma aula de ética a partir da necessidade, 

surgida a partir de uma situação concreta, em que os alunos puderam construir uma das regras 

que poderia melhorar a convivência e evitar qualquer tipo de dano tanto para um como para 

outro. 

A observação desse cenário me fez refletir sobre o significado das situações 

pedagógicas e atitudes educativas, que muitas vezes, são desperdiçadas na escola. Na mesma 

escola, houve algumas ocasiões em que professoras apresentavam o problema de crianças que, 

segundo elas, “roubavam” colegas, não conseguindo desenvolver um processo educativo para 

tratar a situação. Como acusar uma criança de ter roubado outra? Essas crianças que eram 

encaminhadas à direção e, desde cedo, carregavam a marca negativa. Denotava-se a necessidade 

de se desenvolver um trabalho com o conjunto de educadoras sobre a dramática realidade em 

que viviam aquelas crianças, e além de perceber que o trabalho educativo não poderia 

reproduzir rígidas e preconceituosas análises.... 

2) Na mesma escola, outra situação ocorreu durante um passeio com uma turma de 

pré-adolescentes. Ouvi uma aluna, em especial, que era tida como “espuleta”, 

“atormentada”...Aos poucos ela foi revelando, à sua maneira, que não gostava de ser chamada 

de “nega maluca”, “tição”, ou “saci”... 

Ali estava a denúncia relativa ao problema da discriminação racial, ao desrespeito, 

ambos ausentes do efetivo trabalho educativo, assim contribuindo para a reprodução de uma 

forte violência social.  

3) Na escola, eram frequentes as ocasiões em que alunos e alunas eram enviados para 

uma conversa com a diretora ou AP (assistente pedagógica,) por terem participado de uma 

situação de conflito não adequadamente tratada no âmbito do grupo.  

4) Nas reuniões de Conselho de Escola, mais denúncias: houve uma ocasião em que 

algumas mães ocuparam grande parte do tempo expondo o constrangimento por que passaram 

ao terem sua casa invadida por policiais, que procurando, não encontrando, saíram deixando 

tudo em uma grande desordem, móveis de ponta cabeça... Em seu desabafo uma delas disse: “ - 

Que desrespeito! - Isso não é vida!”  

Esses exemplos apontam para a necessidade de se planejar espaços de escuta tendo 

como horizonte a melhoria da qualidade da convivência na escola e na vida. Essas observações, 

como tantas outras no interior das escolas, também foram motivadoras para que eu continuasse 

a pesquisa em busca de projetos preventivos. 

No ano seguinte a esta experiência como AP, em uma das reuniões com  minha 

orientadora, ficou evidente que haveria que reservar um tempo maior para dedicação à pesquisa 

e para a realização dos créditos. Assim, nos anos de 2006 a 20072, trabalhei como professora 

(meu cargo original), na Educação de Jovens e Adultos, atendendo adolescentes e jovens entre 

17 a 24 anos, além de um menor número de alunos/as adultos com até 70 anos. Esse trabalho, 
                                                 
2 Estes foram anos duros, viver a experiência de perder aos poucos alguém tão próximo...Mas ao mesmo 
tempo também representou uma oportunidade de acompanhar a preparação e vivência deste processo. 
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mais uma vez, foi uma oportunidade de observar a importância e a emergência de se trabalhar 

na educação projetos preventivos à violência.  

A trajetória na PUC/SP, com a realização de créditos, reuniões com a orientadora e 

reunião com o grupo de orientandos, pouco a pouco, foi me ajudando a retomar o ânimo para 

continuar a pesquisa. Compreendi que, mesmo tratando-se de uma experiência passada, pois o 

PVNV não era mais uma realidade na Rede Municipal de Educação de Santo André, a pesquisa 

continuaria sendo válida. As minhas expectativas, é certo, estavam voltadas aos estudos de um 

período delimitado (1998-2004). Por outro lado, imaginava que, se o PVNV ainda estivesse em 

andamento, seria mais motivador e em certo sentido mais “fácil” recorrer às interlocuções e 

parcerias próximas a mim, tanto as vinculadas à educação, quanto parcerias externas que foram 

se constituindo. Enfim, o choque da ruptura me levou ao desânimo, mas foram os meus contatos 

permanentes com os meus pares, as indicações de estudos através das disciplinas ministradas 

pelos professores Antonio Chizzotti, Maria Malta, Alípio Casali e Branca Jurema Ponce, além 

da orientação da mesma Profª Branca, que me ajudaram a recuperar fôlego e a repensar o 

projeto em si.  

Uma outra experiência importante para a pesquisa foi propiciada pela bolsa sanduíche, 

em que pude conhecer de perto projetos de prevenção à violência nas escolas, coordenadas pela 

Universidade Complutense de Madri, de novembro de 2007 a julho de 2008. 

A etapa do exame de qualificação também foi crucial para que eu pudesse focar mais o 

objeto da pesquisa, definindo o percurso e contemplando novos subsídios que só ajudaram, 

dando suporte ao trabalho de conclusão.  
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INTRODUÇÃO 

 
 

Esta introdução tem a finalidade de situar o projeto de pesquisa, que cumpriu sua função 

de guia norteador de elaboração dos trabalhos do doutorado, e, ao mesmo tempo, sinalizar para 

organização do corpo da tese com seus respectivos capítulos. 

No decorrer dos estudos, a primeira versão do projeto foi se modificando e se ajustando, 

a partir de reflexões e opções diversas. As novas configurações que o projeto adquiriu 

derivaram de aspectos teóricos e da natureza e abrangência das tarefas empíricas implicadas, 

pontuadas no exame de qualificação, e que se relacionaram inclusive com o exame da 

viabilidade, conveniência e oportunidade de serem assumidas no período de realização do 

doutorado.  

O presente tema de investigação refere-se a um estudo de caso, um projeto educativo de 

prevenção à violência nas escolas. Ele resultou do interesse em sistematizar e analisar o projeto 

educativo e preventivo da violência escolar: O Projeto Pela Vida, Não à Violência - PVNV, 

desenvolvido na Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Santo André, no período de 1998-

2004. 

Esse projeto foi escolhido por reunir um conjunto de propriedades indicadoras de 

relevante densidade analítica. 

Em primeiro lugar, constitui-se projeto de natureza educativa, o que se relaciona de 

forma coerente com a perspectiva e objetivos da pesquisa. Entre os projetos de enfrentamento 

da violência nas escolas existem numerosos casos em que se privilegiaram estratégias de 

repressão e inibição da violência escolar, dando destaque ao aumento do número de guardas e 

policiais, assim como à instalação de câmeras de vigilância nas dependências da escola e 

arredores, e de detectores de metais nas portas de acesso à unidade escolar. Independentemente 

da conveniência ou não de se adotarem essas medidas, o que dependerá da análise de fatores 

diversos, o projeto escolhido para esse estudo centrou-se na educação como estratégia 

preventiva da violência. Essa característica faz com que este se adeque, nitidamente, ao 

Programa Educação: Currículo, na Linha de Pesquisa de Políticas Públicas, pois estamos nos 

referindo a um conjunto de ações que em determinado momento histórico, em um dado 

contexto, obrigarão os poderes públicos a oferecerem suporte adequado às inquietações e 

temores manifestados por representantes da comunidade escolar. Ainda, inclusive, a partir de 

pesquisas que contribuam para antever as possibilidades da situação se tornar mais ainda 

complicada, anteciparem-se e proporem medidas de prevenção. 

Por outra parte, deve ser mencionado que, embora não tenha sido esse o primeiro 

projeto educativo de prevenção da violência escolar no Brasil, carrega características de boa 

dose de pioneirismo enquanto projeto de prevenção da violência escolar, aplicado dentro da rede 

pública educacional de âmbito municipal. Com efeito, o Projeto Pela Vida não à Violência, que 

teve precedente nas atividades realizadas na Prefeitura de São Paulo, durante o governo 
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municipal da Prefeita Luiza Erundina, tem sido um dos primeiros projetos brasileiros nesse 

sentido. 

Na especial relação que se estabelece entre o objeto a ser estudado e o pesquisador que 

o estuda, encontram-se, também, motivos para escolha do respectivo projeto: a pesquisadora 

participou, teve envolvimento e experiência direta com o respectivo projeto. Pôde conhecê-lo 

também, vivencialmente, ou, por assim dizer, “por dentro”. Assim sendo, a pesquisadora foi 

membro da equipe do Projeto Pela Vida, Não à Violência, quando surgiu a necessidade de 

estudá-lo mais aprofundadamente. No entanto, quando inicia seus estudos junto ao Programa de 

Educação: Currículo, o Projeto deixa de existir. O que pode, talvez, até pode favorecer ao 

necessário distanciamento crítico entre o pesquisador e seu objeto de pesquisa.  

O problema de pesquisa está contextualizado sob temas de bastante peso teórico e 

prático como: violência escolar, projetos de prevenção à violência escolar e currículo. Desta 

forma, a pergunta central apresenta-se da seguinte forma:  

Quais implicações para o currículo se derivam do Projeto Pela Vida,  Não à Violência? 

Quais aspectos podem ser identificados/descritos para que se possa assumir de forma 

eficaz o processo da prevenção à violência escolar?  

De que maneira uma política pública de educação, na direção da prevenção à violência 

nas escolas, traz implicações ao currículo? 

A caracterização, a análise e a avaliação do processo e dos resultados das ações do 

Projeto Pela Vida, Não à Violência, à luz de referências teóricos adequados, podem ser 

significativas para se chegar às respostas. 

Dessa forma, como a pesquisa busca descrever e analisar o projeto preventivo Pela 

Vida, Não à Violência, os desdobramentos do eixo fundamental da pergunta orientadora podem 

assim ser descritos:  

Como esse Projeto foi inserido no currículo? Foi considerado parte do mesmo? O 

respectivo projeto contribuiu para o debate e/ou reflexão acerca do processo de construção do 

currículo?  

Qual era a concepção e diagnóstico, de educação, de violência escolar que estavam na 

base da implantação do Projeto Pela Vida, Não à Violência? Como o projeto Pela Vida, Não à 

Violência enfrentou a violência escolar? Quais suas principais características? Quais suas 

propriedades educativas? Como se relacionou com a problemática da prevenção da violência 

nas escolas? De que forma o Projeto refletiu as recomendações que a teoria (pesquisas 

científicas mais atuais) aponta?  

Que evidências o Projeto pode registrar no sentido de perceber mudanças positivas a 

partir de suas ações preventivas-educativas? De que forma o Projeto pode aferir resultados? 

Quais os indicadores da prevenção com os quais trabalhou o Pela Vida, Não à Violência? 
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A opção por esta temática encontra sua motivação na ampla disseminação, visibilidade 

e preocupação social em relação às manifestações de violência que tem ocorrido nas escolas nas 

duas últimas décadas, criando, assim, a emergente demanda social por soluções possíveis.  

O estudo acadêmico proposto reveste-se de relevância, tanto por razões científicas ou 

acadêmicas quanto sociais. 

Do ponto de vista acadêmico, um levantamento sobre a literatura pertinente permite 

observar que, embora a importância intrínseca aos estudos realizados até o momento, existe, 

ainda, um volume de produção de estudos sobre a violência escolar e sobre os projetos de 

prevenção da mesma, insuficiente diante da importância dessas questões. Como Spósito tinha 

notado no âmbito das ciências sociais, o tema da violência está “tornando-se um campo 

promissor de interesse dos investigadores. Mesmo assim, um levantamento empreendido junto a 

várias instituições do país, não registrou nenhum estudo sobre violência escolar” (Spósito, 

2001: 89). Já na área da Educação, como afirma a autora, “essa temática muito tardiamente 

começa a ser objeto de preocupação na pós-graduação”, o qual se refletiria em ainda escassa 

produção acadêmica na pós-graduação (2001: 89). Levantamentos recentes realizados no banco 

de teses da CAPES, como poderá ser conferido no capítulo três, permitem verificar o aumento 

no número de pesquisas com essa temática, indicando maior interesse dos pesquisadores, mas 

ainda distante da provisão de conhecimento suficiente para encaminhamento de soluções para 

essa questão social.  

Em tempo, deve-se destacar que os estudos realizados até o momento sobre a violência 

escolar têm focalizado principalmente os jovens e adolescentes, não tendo aparecido nos 

levantamentos até agora realizados, estudos específicos sobre violência escolar circunscritos a 

crianças na Creche, na Educação Infantil e no Ensino Fundamental.  

Ao se tratar de fenômenos relativamente recentes, referentes à violência escolar, e ao 

carecer de acúmulos institucionais metodológicos e pedagógicos sobre as características que os 

programas preventivos e educativos da violência escolar devam possuir, nota-se a relevância 

que adquire, para subsidiar a elaboração de projetos preventivos, o estudo proposto.  

Por esse motivo, a pesquisa apresentada comporta significativa relevância acadêmica: 

precisamente para extrair conclusões e recomendações que ajudem a construir projetos de 

prevenção à violência escolar, cientificamente fundamentadas sobre o tema. 

A relevância social da pesquisa deriva da importância que a aplicação dos resultados 

possa ter. Sem dúvida, a violência escolar provoca uma série de mal-estares sociais e 

educacionais que, possivelmente, possam ser diminuídos, se aplicadas às recomendações que se 

esperam extrair do estudo proposto.  

Dessa forma, contribuir com subsídios rigorosos e fundamentados para elaboração de 

políticas públicas destinadas a prevenir a violência escolar, como se espera da realização da 

pesquisa, representa significativa contribuição. 

Em diferentes graus e intensidades, existem fatores de resistência e condutas 

manifestados por professores(as), pais, mães, responsáveis: estereótipos, discriminação, 
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preconceito, busca por responsabilizar alguém. Todos esses fatores têm dificultado a produção 

de alternativas possíveis para a diminuição da violência no interior das escolas. Também nessa 

direção entende-se encontrar relevância para este trabalho. 

Os principais objetivos da pesquisa são: 

• Verificar em que medida o PVNV foi incorporado ao currículo 

• Analisar o projeto PVNV identificando as concepções e fundamentos que lhe 

deram origem. 

• Explicitar o debate em torno da temática  violência nas escolas na tentativa de 

elaborar um marco teórico possível que sirva de subsídio para uma análise e compreensão da 

problemática específica da violência escolar.  

• Oferecer recomendações para o desenho de políticas públicas de prevenção a 

violência escolar. 

O principal núcleo hipotético diz respeito à relação da complexa interação entre 

educação e violência, projetos pedagógicos preventivos em relação à violência escolar com 

implicações para o currículo.  

Em torno desse núcleo surge uma outra hipótese, a não implicação dos projetos de 

prevenção à violência escolar no currículo leva a escola a um estado de vulnerabilidade.  

O referencial teórico da pesquisa se compôs dos seguintes temas: estudos gerais da 

violência, estudos sobre a distinção e relação entre agressividade e violência, estudos sobre a 

violência escolar, estudos sobre os projetos de prevenção e sobre currículo que serão 

apresentados nos capítulos um, dois e três. 

Enquanto à metodologia buscou-se caracterizar, contextualizar, problematizar e analisar 

o projeto Pela Vida, Não à Violência, averiguando suas características principais, sua estratégia 

educativa, suas potencialidades preventivas e educativas em relação à violência escolar 

verificando suas implicações para o currículo.  

Para tanto, a coleta de dados incluiu atividades como a leitura da literatura pertinente, o 

exame da documentação do PVNV,  entrevistas e grupos focais.  

Como princípio metodológico, acredita-se ser significativo partir da compreensão de 

que alguns cuidados devem ser tomados no procedimento da pesquisa, trata-se da relação 

sujeito-objeto. A priori entende-se que no processo de pesquisa o objeto não deve ter 

prevalência em relação ao sujeito a ponto de tornar o resultado da pesquisa uma mera descrição 

do objeto. Por outro lado, o sujeito não deverá interferir em demasia no processo de pesquisa a 

ponto de transformar o objeto em si. Há que considerar, para o rigor científico prevalecer, a 

relação entre sujeito e objeto, numa preocupação de apreender o objeto tal como se apresenta, 

mas, ao mesmo tempo com intervenções pertinentes por parte do sujeito que venham a 

contribuir para desvelar e analisar o objeto. 

No parágrafo a seguir encontram-se os elementos que como fontes ou recursos 

compuseram parte da metodologia da pesquisa: 
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- Os depoimentos dos/as gestores/as e professores/as que participaram da implantação 

da política educacional no referido período, bem como entrevistas com técnicos que direta ou 

indiretamente vivenciaram essa experiência, totalizaram quinze pessoas.  

- Foi realizada, também, a técnica de grupo focal em três escolas, uma no período da 

manhã, contemplando professoras mais antigas de rede e que por sua vez vivenciaram mais a 

experiência do Projeto Pela Vida, Não à Violência e duas outras escolas, situadas em regiões 

periféricas da Cidade, no período da tarde que contemplaram, na sua maioria, professoras novas 

de rede( de quatro a dois anos). O objetivo na utilização desta técnica consistiu em: 

� Propiciar a discussão entre os/as participantes para obtenção de dados a 

respeito do Projeto Pela Vida, Não à Violência, no período de 1998 a 2004 

e temas correlatos. 

� Conhecer as diferenças e semelhanças entre as experiências e opiniões 

dos/as participantes sobre a temática da violência escolar e sua prevenção.  

� Obter dados que possibilitem uma compreensão ao mesmo tempo ampla e 

profunda do tema em foco. 

- A pesquisa e estudo de bibliografia que orientou e deu respaldo ao aspecto teórico-

metodológico - referente aos conceitos: violência, violência nas escolas e projetos de prevenção 

à violência escolar. 

- O recolhimento e a organização da bibliografia voltada à montagem do cenário em que 

foi instalada, ou vivida, a experiência: documento sobre o programa de governo, textos escritos 

por técnicos ou envolvidos com o governo, outros textos, como relatórios, folhetos, revistas que 

serviram de suporte para a reconstituição e descrição do Pela Vida, Não à Violência.  

O trabalho empírico foi complementado pelas atividades de análise. Foi pertinente 

acompanhar a releitura do projeto preventivo, estudando-o à luz de referenciais teóricos e 

examinando alguns de seus resultados, com a finalidade de captar a sua pertinência, como 

política pública, no alcance dos objetivos propostos. 

O presente trabalho divide-se em cinco capítulos. 

O capítulo 1, intitulado “Aproximação a uma teoria da violência aplicada aos projetos 

de prevenção da violência escolar”, tem a pretensão de explicitar a construção, propiciada pela 

pesquisa e pelo estudo da literatura, de alguns referenciais de ordem teórica que se traduza em 

um suporte fundamental para o desenvolvimento das análises pretendidas. 

Assim, deverá abordar os seguintes subitens: construindo um conceito aplicável à 

violência escolar; as lógicas da violência; agressividade e violência; conflito e violência e notas 

sobre a violência no Brasil. 

O capítulo 2, “A violência escolar e currículo” versará sobre os pressupostos teóricos e 

metodológicos, sobre a (re) do conceito de violência escolar, sobre os fatores de risco e de 

prevenção à violência escolar. Sobre currículo discorrerá dos âmbitos do currículo, o currículo 

como conjunto dos conteúdos de ensino, currículo como percurso, como prática social 

complexa, currículo prescrito, oculto e real e cultura, cultura escolar e multiculturalismo.  
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O capítulo 3, “A prevenção da violência desde a escola: lições e recomendações dos 

estudos”, apresentará projetos de prevenção nos Estados Unidos, a prevenção da violência 

escolar na Europa, projetos de prevenção à violência escolar no Brasil e as conslusões e 

recomendações para a elaboração de projetos da violência escolar, abordando: a ineficácia dos 

projetos de tipo preventivo, a necessidade de adoção de um referencial teórico da violência, a 

adoção do modelo ecológico de desenvolvimento e a prevenção integrada em diferentes 

contextos, a participação democrática na escola como componente essencial dos projetos de 

prevenção da violência escolar, a educação em valores como modo de educação na prevenção 

da violência, os modelos de estudo cooperativo e grupos heterogêneos, a necessidade de 

implementar uma mudança de cultura escolar e recomendações. 

O Capítulo 4, “Projeto de prevenção à violência escolar: Pela Vida, Não à Violência”, 

em que será feita toda uma reconstituição, descrição do Projeto, desde seus antecedentes até a 

sua segunda fase antes de sua extinção em 2005.  

O Capítulo 5, “Violência escolar: implicações para o currículo”, deverá, a partir da 

construção de alguns referenciais de ordem teórica e explicitada nos capítulos 1, 2 e 3, 

desenvolver as análises do respectivo projeto, buscando responder as principais perguntas que 

motivaram a pesquisa, além de verificar as pertinências, virtudes, ausências e vulnerabilidades 

de aspectos recomendados para a eficácia de um trabalho preventivo na educação. 

A conclusão deverá reunir os principais elementos da pesquisa que darão a sustentação 

à solução do problema da pesquisa, configurado na pergunta principal: que implicações ao 

currículo se derivaram do Projeto Pela Vida, Não à Violência? 
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CAPÍTULO I 

APROXIMAÇÃO A UMA TEORIA DA VIOLÊNCIA APLICADA AOS 

PROJETOS DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA ESCOLAR  

Este capítulo dedica-se à temática da violência em geral e debruça-se sobre três assuntos 

considerados necessários ao desenvolvimento da pesquisa. Em primeiro lugar, buscou-se 

reconstruir um referencial teórico sobre a violência, que pudesse ser aplicado, explicativa e 

normativamente, para os projetos de prevenção da violência escolar.  

Por outro lado, algumas das questões mais recorrentes quando se trata de projetos 

educativos que se defrontam com a questão da violência escolar referem-se à relação entre a 

agressividade e a violência, com destaque para o debate sobre se tais atitudes são inatas ou 

adquiridas e à relação entre conflito e a violência, com problemática de fundo semelhante. Indo 

ao encontro dessas questões, buscou-se recolher o estado atual da discussão teórica, notando que 

aqui se optou pela consideração de que a violência é socialmente construída e que a educação 

possui um papel significativo para a prevenção da mesma. 

Em terceiro lugar, dedicou-se uma parte deste capítulo ao tratamento do tema da 

violência brasileira. Buscou-se descrever as particularidades da extensa e intensa violência 

brasileira em suas várias manifestações, inclusive sua representação hegemônica como um país 

não violento e cordial. Ao se inserirem essas características da violência brasileira na cultura, os 

pensamentos, as atitudes e os comportamentos no meio escolar podem estes ser impregnados de 

diversos estilos, conotações e sensibilidades. 

 

1.1. Construindo um conceito de violência aplicável à violência escolar e sua prevenção 

A violência nos é, ao mesmo tempo, familiar e estranha. Convivemos com ela, acossa-

nos por toda parte, levamos suas marcas no corpo e na alma, estamos inseridos em sua 

dinâmica. Porém, sua natureza, suas lógicas, suas raízes ficam envolvidas numa névoa de 

enigma, de mistério, de incompreensão de um fenômeno, complexo e onipresente, que até o 

momento não pôde ser explicado plenamente pelo ser humano.  

Dessa forma, situados dentro do paradoxo de algo que é sentido ao mesmo tempo, como 

próximo e desconhecido, convém, ao começar a analisar o conceito de violência, reconhecer de 

início o incômodo da reconstrução teórica da violência: 

Desde que aparece o termo ‘violência’, inúmeros problemas surgem, para 
começar o de saber do que falamos. Porque o termo violência amalgama um 
imenso conjunto de noções, todas mais ou menos confusas ou desordenadas. 
Violência física, ou também, simbólica? Real ou percebida? Individual ou 
coletiva? Violência de Estado, eventualmente legítima ou violência de rua, de 
legitimidade contestável? Etc. Essa lista de pares propostos, que não são 
necessariamente contraditórios, poderia ser consideravelmente alongada e 
poder-se-iam acrescentar outras, fundada, por exemplo, em categorias 
empíricas e que também podem ser declinadas ao infinito: em função dos 
autores –violência operária, étnica, islâmica, camponesa, dos jovens etc.-, em 
função dos domínios da vida coletiva – violência urbana, rural, social, 
política etc. (WIEVIORKA, 2006: 201) 
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Noutras palavras, como destacam Minayo e Souza: “Qualquer reflexão teórico-

metodológica sobre a violência pressupõe o reconhecimento da complexidade, polissemia e 

controvérsia do objeto” (MINAYO E SOUZA, 1998: 514). 

Essa dificuldade pode começar a aparecer quando, ao estudar a violência e a diversidade 

de suas manifestações, observa-se uma tensão entre o termo e os fenômenos da realidade que 

representa, entre a representação da violência e as violências concretas. Por esse motivo, é 

comum na literatura destacar que, a rigor, nem a “violência” nem a “violência escolar” 

constituem conceitos específicos, propriamente delimitados:  

A fim de precisar o problema, digamos, em primeiro lugar, que a violência 
não existe: em todo caso existem diversos casos de violência. O termo 
‘violência’ é impreciso para significar, com propriedade, as diferentes 
formas, tipos e matizes da violência existentes na nossa sociedade. Talvez 
por isso, o conceito de violência seja equivocado e empregado, em múltiplos 
contextos, nem sempre com a devida precisão conceitual (PETRUS, 
2003:66).  

A pluralidade diversa do real em contraste com a noção unificadora da palavra violência 

pode se destacar, então, como desafio inicial. Assim, também, se expressam Minayo e Souza: 

“Na verdade, só se pode falar de violências, pois se trata de uma realidade plural, diferenciada, 

cujas especificidades necessitam ser conhecidas” (MINAYO e SOUZA, 1998: 514). 

Essa situação de multiplicidade do real fica agravada quando se considera, por exemplo, 

que a diversidade de fenômenos da violência tem aumentado, consideravelmente, no mundo 

atual: “As formas de violência não são já catalogáveis. O progresso converteu-se em um modo 

de multiplicá-las e fazê-las mais sutis” (SANTOS GUERRA, 1982: 31). 

Ao mesmo tempo, ao tentar reconstituir o conceito de violência deve ser notado logo 

que se trata, ademais, de um conceito volátil, com mobilidade, relativo, cujo significado tem 

variado historicamente, que possui considerável carga ideológica, pela qual é muito comum 

observar que costuma se considerar violência ilegítima a recebida. E, ao contrário, apreciar 

como justificável e necessária, a praticada, seja entre pessoas ou instituições. 

Da natureza complexa do fenômeno da violência e suas dificuldades de representação 

teórica deriva-se, então, que o pesquisador se previna de cuidados epistemológicos especiais, 

quando tenta abstraí-la num conceito.  

Para sinalizar a estratégia metodológica que será observada aqui pode ser útil nos servir 

de algumas metáforas, às quais será atribuída uma correspondente carga epistemológica, assim 

como, também, explicitar de que forma concreta, com que objetivos e perspectivas nos 

acercaremos ao conceito de violência. 

A primeira metáfora é tomada de Sanmartin, que nos alerta antes de começar a estudar o 

fenômeno da violência com a indicação de que se está ingressando num “labirinto”: 

os escritos sobre causas, tipos e efeitos da violência constituem no 
nosso tempo uma espécie de labirinto no qual é fácil se perder. Os 
problemas começam bem no começo, no momento mesmo de definir 
o que é a violência. É necessário contar com um bom guia que nos 



 16 

permita adentrarmos nesta complexa temática, sabendo onde estamos 
em cada instante (Sanmartin, 2004: contracapa) 

Começamos a nos situar no labirinto ao indicar que ao abordar a reconstituição do 

conceito de violência, o fazemos com a perspectiva de encontrar feições explicativas da mesma 

que possam ajudar a compreender os diferentes fenômenos da violência escolar e da sua 

prevenção desde a educação, incluindo as implicações para o currículo.  

Desde esse ângulo de abordagem, é necessário explicitar que não se pretende aqui 

elaborar um conceito geral de violência que possa explicar a enorme variedade do catálogo de 

fenômenos violentos, como se, se procurasse tentar construir a essência da violência. Nem, 

tampouco, busca-se re-visitar os principais conceitos de violência já elaborados ao longo da 

história da teoria da violência e aventurar-se na pretensão de encontrar um denominador 

comum, seu DNA ou algo parecido. É bem provável que essa tarefa seja, pela alta possibilidade 

de incongruência do ecleticismo resultante, como pela provável contradição ao tentar 

harmonizar os fins e pressupostos adotados pelos diferentes autores, uma missão impossível, 

como destaca Wieviorka, 2006. 

Dentro da conexão explicativa que forçosamente deve haver entre a realidade plural e 

diversa e a teoria que a elucida, pode ser útil a metáfora “ar de família” utilizada por 

Wittgenstein, para estudar os jogos: 

Considera, por exemplo, os processos que chamamos “jogos”. Refiro-me a 
jogos de tabuleiro, jogos de cartas, jogos de bola, brincadeiras de luta, etc. O 
que há de comum em todos eles? – Não diga: Tem que haver algo em comum 
neles ou não os chamaríamos “jogos”, mas olhe se há algo comum a todos 
eles. Pois bem, se os vê, não olha certamente algo que seja comum a todos, 
das semelhanças, parentescos e, claro, toda uma série deles. Como foi dito: 
não pense, olhe! ...  

E o resultado deste exame reza assim: vemos uma complicada rede de 
semelhanças que se superpõem e se entrecruzam. Semelhanças em grade 
escala e de detalhe. 

Não posso caracterizar melhor essas semelhanças que com a expressão “ar de 
família”; pois é assim que se superpõem e se entrecruzam as diversas 
semelhanças que há entre os membros de uma família: estatura, feições, cor 
dos olhos, jeito de andar, temperamento, etc.  (WITTGENSTEIN, Apud 
TRILLA, Jaume, 2003: 15) 

Dessa forma, procurar-se-á entender dentro do “ar de família” as semelhanças entre 

conceitos da violência como “pontos de vista” que podem ter capacidade explicativa da 

violência escolar, assim como potencialidade normativa para sua prevenção desde o campo da 

educação, tal como Debarbieux propõe. Para esse autor, a conveniência de um conceito amplo, 

deve incluir, também, as diferentes especificidades de violência, entendidas como “pontos de 

vista fragmentados que giram em torno do assunto”:  

Em termos metodológicos, não deveríamos estar pesquisando a violência 
como um todo indivisível; deveríamos, pelo contrário, estarmos 
multiplicando os pontos de vista (os indicadores), (...) Os pesquisadores 
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deveriam, simplesmente, explicar seus pontos de vista e suas escolhas, e 
demonstrar como seus resultados tornam mais legível essa realidade. Essa é a 
vantagem de acumular pontos de vista fragmentados, que giram em torno 
do assunto1, construindo um conhecimento que é sempre temporário e que 
será substituído assim que surgirem novos indicadores e novas operações de 
pesquisa. Não pode haver um conhecimento total acerca da violência nas 
escolas, porque ela só pode ser representada de formas parciais, e devemos ou 
aceitá-las como tal ou nos permitir cair na fantasia da onisciência, que é tudo 
menos ciência (Grifos nossos. DEBARBIEUX, 2002: 65) 

Continuando com o desenho do percurso metodológico para aproximar-mos 

conceitualmente dos fenômenos da violência, à metáfora do “ar de família2” constituído por 

diferentes “pontos de vista” que podem ter utilidade explicativa da violência escolar e 

preventiva da mesma, pode ser acrescentada a imagem da “rede”. Ela foi recomendada por 

Domenach para o estudo da violência, antes que esse conceito ficasse de moda nas ciências 

sociais: 

Não esqueçamos que a violência possui uma fecundidade própria, engendra-
se a si mesma. Tem que analisá-la sempre em série, como uma rede. Suas 
formas aparentemente mais atrozes e às vezes muito mais condenáveis, 
ocultam de ordinário outras situações de violência, menos escandalosas por 
encontrarem-se prolongadas no tempo e protegidas por ideologias ou 
instituições de aparência respeitável. (DOMENACH, 1981: 40)  

Ao indicar a perspectiva de análise específica a este trabalho, consistente em procurar 

pontos de vista que ajudem a entender a violência escolar e a desenhar possíveis estratégias de 

prevenção desde a escola, aceita-se que existam várias possíveis formas de conexão entre 

violências. Isto é, se está pressupondo que na realidade da violência (da qual já foi citado que 

“possui uma fecundidade própria” e que “engendra-se a si mesma”) existe uma certa 

permeabilidade, uma indeterminada conectividade, uma “porosidade do sistema para a 

violência” que lhe é própria, conforme Pradet enfatiza: 

A violência escolar é violência antes de mais nada. O bullying e a violência 
escolar (SBV) são parte da violência na cidade. A violência na escola não se 
pode enfrentar de maneira exclusiva, em particular em ambientes de 
vizinhança e família. Esta noção da ‘porosidade do sistema para a violência’ 
parece bastante essencial para justificar a participação das autoridades locais 
(PRADET, 2007: 81) 

Esses pontos de conexão entre violências possibilitam, também, que existam pontos de 

conexão entre a prevenção da mesma3, cabendo à escola um papel relevante nas ações de 

                                                 
1 “É exatamente isso que faz a análise de dos fatores, quando ela localiza objetos num espaço 
multidimensional, girando. em torno de eixos”. (Nota de rodapé do próprio autor) 
2 Não deixa de ser curioso que Wierviorka tenha falado, também, da violência como “família de 
problemas”. (Wieviorka, 2006: 218) 
3  
Diferentes tipos de violencia están vinculados entre  sí de muchas maneras, y a menudo comparten 
factores de riesgo similares. [...] La superposición de factores de riesgo de diversos tipos de violencia 
pone de manifiesto la necesidad de que aúnen esfuerzos los grupos dedicados tanto a la prevención 
primaria como a la secundaria: los funcionarios municipales y de la comunidad, los planificadores de 
viviendas sociales, la policía, los trabajadores sociales, los grupos de derechos humanos y de derechos 
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prevenção: 

A experiência da universalidade da escola é que é o serviço que melhores 
possibilidades oferece para dissuadir a violência entre os adolescentes e 
jovens. Por um lado, a violência social encontra poros de penetração no 
sistema educativo, na unidade educativa. A escola não está blindada frente à 
violência social, esses poros podem gerar uma multiplicidade de fatores de 
violência em seu interior; mas ao  mesmo tempo pode encontrar mecanismos 
que diminuam essa porosidade e gerar fatores de resistência à violência. Em 
forma predominante, a escola cumpre esta segunda função; isso não quer 
dizer desconhecer que existem fatores internos de caráter organizativo, 
funcional e de comportamento dos adultos que podem ser estímulos à 
violência. (LIWSKI, 2006: 1) 

Nesse sentido, no presente trabalho, que se debruça sobre projetos educativos como 

forma de prevenção, controle e até superação da violência escolar é conveniente estudar o 

conceito genérico de violência, relacionando-o com o conceito, menos abrangente, de violência 

escolar. Ao mesmo tempo, devem-se reconstituir os caminhos ou perspectivas que ligam esses 

conceitos. 

Para o enfrentamento dessa dificuldade, optou-se pela estratégia de construção de um 

“conceito-constelação” da violência, tomando como inspiração a metáfora da constelação, 

utilizada por Garcia Roca para o estudo dos jovens. 

Se o universo físico é um conjunto de constelações em perpétuo movimento 
de expansão, a realidade social pode representar-se como uma configuração 
de instituições, práticas, ritos, crenças e idéias, que desabrocham em forma 
de constelações.[...] A imagem da constelação serve para dar corpo a uma 
realidade fugitiva e evanescente que está permanentemente em situação de 
emergência.[...] 
A constelação evoca igualmente a existência de uns astros fixos e de umas 
estrelas fugazes;[...] 
As constelações permitem entender o mundo da juventude como uma 
realidade articulada por forças de atração. [...] 
A análise através de constelações sublinha as conexões entre o mundo da 
juventude e a sociedade em seu conjunto [...] 
Na análise por constelações, resulta essencial o conceito de horizonte. Em 
cada momento há um horizonte implícito que resulta tão essencial quanto a 
informação sociológica disponível. (GARCIA ROCA, 1994: 8-9) 

Segundo a sugestão proporcionada pela metáfora da constelação e dentro da perspectiva 

geral e finalidade deste trabalho, pode ser construído um “conceito-constelação” da violência, 

como formando uma rede, através da descrição dos pontos conceituais da mesma e das linhas 

que os unem, explicitando sua relação com a violência escolar e sua prevenção desde a 

educação. 

Facilmente, a partir dos pontos metodológicos mencionados, pode-se imaginar ao 

parecido à tarefa proposta de se montar um “quebra-cabeça”. Efetivamente, essa metáfora não é 

alheia à discussão metodológica dos estudos da violência. Em várias ocasiões é utilizada por 

                                                                                                                                               
específicos de las mujeres, los profesionales de la salud y los investigadores de cada campo específico 
OMS, 2002: 266 
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Alba Zaluar. Por exemplo, quando reconhece que junto aos dados disponíveis de tipo 

quantitativo sobre a violência devem ser acrescentados “outros dados, tão valiosos quanto os 

quantitativos, para montar o quebra-cabeça dos homicídios entre seres humanos que pensam e 

sentem, portanto dotados de subjetividade” (ZALUAR, 2008). Ou quando se refere à 

necessidade de incluir a conivência policial e de outros atores “como peça fundamental na 

resolução do quebra-cabeça em que se constituiu a repentina explosão da violência no Brasil a 

partir do final da década de 1970” (ZALUAR, 2004: 160). Ou quando ao falar da relação 

educação-violência afirma que “os dados do IBGE sobre a escolaridade no país demonstram 

que estamos diante de uma peça sem dúvida importante para compor o quebra-cabeça da 

violência” (ZALUAR, 2006: 5) 

Em consonância, então, com os princípios epistemológicos adotados, nos cabe a tarefa 

de (re) construir um “conceito-constelação” de violência, que possibilite uma dupla função. Por 

um lado, sustentar o embasamento teórico deste trabalho, produzindo alicerce, força e liga 

explicativa para a análise dos projetos de prevenção da violência escolar, que se pretende 

estudar.  

Por outro lado, as exigências epistemológicas inerentes ao presente trabalho nos levam à 

conveniência (e a dificuldade) de (re) construir um conceito de violência que seja 

suficientemente amplo, mas sem perder sua capacidade explicativa, e que se mostre, ao mesmo 

tempo, operacionalmente aplicável a uma variedade de tipos de violência escolar, muito 

diferentes e situados em contextos e âmbitos diversos. 

Um conceito nuclear de violência e da prevenção 

“Violência significa danar e/ou ferir4” (GALTUNG, 2003: 9). Essa breve definição de 

Johan Galtung, dentre as muitas por ele elaboradas na sua trajetória de pesquisador e militante 

da paz, torna-se muito útil, como ponto de vista inicial para começar uma (re) construção do 

conceito de violência. Abre a porta de entrada para a compreensão de uma ação muito geral da 

violência a de “ferir”5, que pode transitar nos diversos fenômenos da violência com 

propriedades explicativas.  

Essa definição pode ser vista como um traço fenomênico e descritivo da ação da 

violência, daquilo que a violência faz, de algo intrínseco à sua natureza, em um grau muito 

amplo de generalidade. Ao mesmo tempo, pode retratar, também, os efeitos, os resultados, as 

conseqüências daquilo que acontece na maioria das manifestações de violência em meio escolar: 

alunos/as feridos de diversas formas, física, psíquica, moral, emocionalmente ou em suas 

posses, seus projetos, suas capacidades, seus direitos, sua dignidade.  

Deste inicial conceito de violência é conveniente destacar para o nosso objeto de estudo, 

que aquilo que se fere ou o objeto ferido sobre o qual recai o fazer da violência não é a paz, mas 

                                                 
4 Tradução nossa. Daqui para frente, quando não indicar a autoria específica da tradução, deverá 
entender-se, também, como nossa.  
5 Nesse mesmo sentido, uma definição de Stoppino: “A violência é a alteração danosa do estado físico de 
indivíduos ou grupos” (STOPPINO, 1995: 1292). 
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a vida. Implicado no conceito inicial de violência apresentado, Galtung faz questão de enfatizar 

que por esse motivo: 

assumimos a existência de algo que pode experimentar o ser que foi danado 
ou ferido, e seguimos a tradição budista6 ao identificar esse algo como a vida. 
A vida pode sofrer (dukkha) a violência infringida ao corpo e à mente, 
violências às quais nos referimos como violência física e violência mental 
(GALTUNG, 2003: 20). 

O destaque escolhido desse conceito situando a vida ferida (e não a paz) como o 

resultado da violência, possui implicações teórico-práticas significativas. Por um lado, nos 

previne contra concepções bastante difundidas na mídia e em concepções da paz 

descontextualizadas das contradições e injustiças sociais – concepções de paz insípidas, 

ideológicas, angelicais, “água com açúcar”, sociedade equilibrada que nem balde de óleo, paz 

de cemitério- que não teriam efeito algum sobre as poderosas causas da violência. Por outro 

lado, essa concepção da violência sintoniza significativamente com o espírito e a identidade do 

projeto aqui estudado, que não se chamou “pela paz, não à violência”, mas “pela vida, não à 

violência”. A escolha da palavra não foi inócua, anódina. Ao contrário, como se explicará no 

capítulo correspondente, deveu-se à adoção de uma linha programática que fez opção de 

comprometimento com a vida submetida a todo tipo de violências das crianças, adolescentes e 

jovens, alunos da rede escolar municipal em Santo André. Ao adotar esse projeto como objetivo 

a realização do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), o que se descreverá mais adiante 

neste trabalho, está a indicar que os alunos que chegam à escola devem ser considerados em 

primeiro lugar como vítimas de violências, inclusive com risco de vida, como sujeitos de direito 

à vida plena, ameaçada e ferida de múltiplas formas. 

A natureza de ação violenta, “ferir ou danar”, pode ser ampliada, seguindo Stoppino, 

acrescentando diversas modalidades, que concretizam ou detalham a forma de “ferir ou danar”, 

como acontece com a destruição, a ofensa e a coação: “A intervenção física, na qual a Violência 

consiste, tem por finalidade destruir, ofender e coagir” (STOPPINO, 1995: 1291)  

Esse inicial conceito de violência -como ferir, destruir, ofender e coagir- possibilita 

desenhar, nessa linha, o primeiro conceito de paz, ou também da prevenção da violência, e seus 

objetivos, curar e prevenir: “A criação da paz tem a ver, obviamente, com a redução da 

violência (cura) e com sua evitação (prevenção)” (...) “Acabamos de assinalar dois tipos de 

terapia ou remédio: curativo e preventivo” (GALTUNG, 2003: 20-21). Dessa forma, ficam, 

também, sinalizadas, desde já, as questões programáticas que podem ser imaginadas, por 

enquanto, para um projeto educativo de prevenção da violência, objeto de estudo da presente 

pesquisa. Trata-se das ações interventivas de redução da violência (cura na acepção de Galtung), 

das ações de cuidado das vítimas desde a educação e das ações de prevenção, sejam elas objeto 

de atenção propriamente pedagógica ou de ação política articulada, realizada em conjunto ou em 

parceria com outras políticas ou serviços.  

                                                 
6 Independentemente da contribuição que o conceito de vida no budismo pode ter para a teoria da 
violência, observa-se que a citação de Galtung pode ser interpretada, como aqui se faz, sem que 
necessariamente tenha que se adotar uma linha de concepção budista. 
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Até o momento, na tarefa de (re) construção de um conceito de violência procedeu-se a 

um movimento relativo ao primeiro ponto de vista adotado que, partindo da natureza da 

violência, dirigiu-se para o resultado da ação violenta. Tem-se visualizado o que ela faz, sua 

trajetória, sua linha. Pode-se, então, percorrer o caminho que partindo da natureza da violência 

caminhe em outra direção, buscando, ao inverter a direção do ponto de vista, seu ator, emissor, 

interventor ou causa geral.  

Nessa perspectiva, aparecem os conceitos de poder ou força como causa da violência:  

Necessitamos um conceito mais amplo que violência e também mais amplo 
que paz. Esse conceito é o do poder. O poder cultural move os autores 
convencendo-os sobre aquilo que está bem e sobre o que está mal; o poder 
econômico pelo método da cenoura do quid pro quo; o poder militar (ou a 
força em geral) pelo método do pau, de ‘ou isto ou caso contrário...’; e o 
poder político mediante a produção de decisões (GALTUNG, 2003: 20). 

Como em Galtung, a identificação da força ou do poder como causa da violência é 

muito comum na literatura de referência. A título de exemplo, pode-se citar Michaud, para 

quem no cerne da violência está o “uso da força contra algo ou alguém” (MICHAUD, 1989:8). 

De forma semelhante expressa-se Petrus: “Assim, pois, para que se produza um ato de violência 

deve ocorrer o uso da força, da intimidação ou da coação moral” (Petrus, 2003: 68). Destaque-

se, ainda, Hannah Arendt:  

Poder e violência, embora sejam fenômenos distintos, usualmente aparecem 
juntos. Onde quer que estejam combinados, o poder é, como descobrimos, o 
fator primário e preponderante (ARENDT, 2001: 41). 

Reunindo o conceito nuclear da violência e seu processo mais geral: emissor (poder ou 

força) � ação (ferir, destruir, ofender coagir) � resultado (vida ferida), ao lado das implicações 

da construção da paz (cura, prevenção) para os programas educativos de prevenção da violência, 

é possível visualizar os dois processos no seguinte quadro. 

 
Dinâmicas básicas da violência e da sua prevenção 

Emissor 

Poder ou força 

� 
� Prevenir 

Ação 
Ferir 

� 
� 

Reduzir a 
violência 

Dinâmica da 
violência 

Resultado 
Vida ferida � Sarar 

Implicações dos 
projetos da 
prevenção da 
violência 

Fonte: Elaboração própria a partir de Galtung, 2003. 

O quadro acima, que contempla uma linha básica ou geral de referência, tanto da 

dinâmica da violência como da sua prevenção, é susceptível de ser utilizado por diferentes 

políticas públicas de prevenção da violência, em diferentes setores (saúde, assistência social, 
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trabalho, educação, etc.) ou âmbitos (local, regional, nacional). Muitas conseqüências, 

estratégias, metodologias e ações podem derivar-se ao perguntarmos, especificamente, como a 

educação pode contribuir para a prevenção da violência, o que será respondido no decorrer do 

presente trabalho, desde a identificação e descrição das implicações para o currículo.  

No entanto, é importante destacar desde já que a escola, numa das suas primeiras 

apreciações deve pensar nas diferentes feridas que os alunos trazem incorporadas. Como fazer 

para que os alunos, não ideais, então, mas, essas crianças e adolescentes concretos, na sua 

realidade, com as marcas de todo tipo de violência que, possivelmente, carregam, com as 

carências, problemas e dificuldades para o aprendizado possam ter uma educação adequada? 

Dito de outro: o que a escola deve fazer para cumprir o que dela se espera com essas crianças ou 

adolescentes?  

 

Ampliando o conceito de violência 

A partir desse conceito nuclear de referência, é possível ampliar, diversificar e 

aprofundar os pontos de vista ou significados da violência. Como mencionado, as qualidades 

buscadas do conceito (re) construído, para os objetivos da pesquisa presente, têm a ver com sua 

generalidade e sua aplicabilidade. 

Dentro dos estudos teóricos da violência, Yves Michaud, que se propôs de forma 

explícita, a elaborar um conceito de violência suficientemente amplo para referir-se aos 

diferentes fenômenos de violência, concebe-a da forma seguinte: 

Há violência quando, em uma situação de interação, um ou vários atores 
agem de maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, causando danos a uma 
ou a mais pessoas em graus variáveis, seja em sua integridade física, seja em 
sua integridade moral, em suas posses, ou em suas participações simbólicas e 
culturais. (MICHAUD, 1989: 11) 

Diversas qualidades significativas aparecem no conceito de violência de Michaud, para 

o estudo aqui proposto. Mantendo o núcleo da natureza da violência (“causando danos”), a 

definição incorpora ao conceito alguns significados dignos de registro. Michaud introduz o 

contexto (situações de interação) dentro do conceito de violência, o que se revela de particular 

importância para as ações interventivas, preventivas da violência e educativas da convivência. 

Como temos assinalado, e retomaremos no seguinte capítulo, adota-se aqui o enfoque ecológico 

de prevenção da violência, o que implica não apenas no reconhecimento de que a violência 

resulta da interação em contextos diferentes –do indivíduo e a família, escola, bairro, até 

contextos nacionais e globais. Assume-se, ademais, que as ações interventivas ou preventivas 

devem ser realizadas atuando nesses contextos, como recomendam as recentes orientações de 

prevenção da violência.  

Desse conceito de Michaud pode ser destacada, também, a complexidade e interação 

das causas da violência: “um ou vários autores agem de maneira direta ou indireta, maciça ou 
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esparsa”, assim como as diferentes intensidades da mesma (“graus variáveis”). As implicações 

para os programas de prevenção da violência, derivadas dessa realidade apontam para a 

conveniência de adoção de um conjunto de ações, propostas e atividades integradas. O conceito 

de Michaud inclui, também, a violência de tipo moral e cultural. 

Em relação à ação violenta, Michaud distingue dois tipos: violência em “ato” e 

violência em “estado”, que podem ser particularmente significativos para os projetos de 

prevenção da violência. Nas situações em que é possível a identificação da origem física dos 

danos causados pela violência, como no caso de “matar”, nos encontramos diante de ato de 

violência. Mas, também é possível “deixar morrer de fome ou favorecer condições de 

subnutrição” (MICHAUD, 1989: 11). Quer dizer, há situações em que a violência atua, mas é 

muito difícil rastrear seus fluxos e indícios, como são todas as variadas formas de atuação da 

violência originadas em conseqüência de relações sociais de dominação, de exclusão econômica 

ou de privação das necessidades básicas do ser humano, como alimentação, saneamento, 

moradia, acesso aos serviços de saúde e educação, etc.  Este conceito de “estado” de violência 

pode ser relacionado, ademais, com o indicador de violência de “clima escolar”, que se exporá 

mais adiante. 

Para o presente trabalho, que contempla a educação como forma de prevenção, redução 

ou superação da violência, é muito significativa a definição de violência adotada pela 

Organização Mundial da Saúde - OMS, porque tal definição situa a violência desde a 

perspectiva da sua redução e dentro do marco de ações ou políticas públicas. O Relatório 

Mundial sobre a Violência e a Saúde adota como definição de violência:  

O uso 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”. (OMS,  2002, 5). 

Destaque-se que a OMS adota um conceito amplo de violência, no qual inclui o uso de 

“poder”, para além do uso de “força física”: 

A inclusão da palavra "poder", além da frase "uso da força física", amplia a natureza 
de um ato violento e expande o entendimento convencional de violência de modo a 
incluir aqueles atos que resultam de uma relação de poder, inclusive ameaças e 
intimidações. O "uso do poder" também serve para incluir negligência ou atos de 
omissão, além de atos violentos mais óbvios de perpetração. Assim, "o uso da força 
física ou do poder" deve ser entendido de forma a incluir a negligência e todos os 
tipos de abuso físico, sexual e psicológico, bem como o suicídio e outros atos de 
auto-abuso. (OMS, , 2002, 5). 
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Ao colocar o poder ou a força como origem causal da violência, os autores utilizam 

esses conceitos com valor semântico bastante comum7, lembrando que esses termos podem ter, 

nas teorias sociológicas ou políticas, significados diferentes quanto a sua relação com a 

violência. Nem todo poder, nem toda força são violência. Ademais, a força e o poder podem ser 

veículos da construção da paz ou de práticas de não-violência. Referimo-nos aqui não apenas à 

utilização, nas sociedades democráticas e baseadas no estado de direito, do uso legítimo da 

força, dos órgãos de segurança e repressão, mas também à construção de formas de poder 

alicerçadas na participação democrática, nos consensos entre pares, na auto-estima que gera 

valorização das pessoas, no empoderamento de habilidades para resolução não violenta de 

conflitos, etc... 

Dentre os numerosos fenômenos de violência que se observam no meio escolar, pode 

ser perceptível que a violência se impõe mediante diversas formas de poder ou força, como na 

relação dominação-submissão, o que tem ficado claramente observado nos casos de bullying ou 

acosso escolar, do qual falaremos no seguinte capítulo. Foi verificado, também, que ao construir 

relações de convivência superando o modelo dominação-submissão diminui consideravelmente 

esse tipo de violência escolar. 

Esses procedimentos, fundamentados em formas de poder baseadas na democracia e na 

participação diminuem as manifestações de violência. Daí a conveniência de que os projetos 

educativos de enfrentamento da violência e educação da convivência adotem diversas 

estratégias de debilitação das formas de poderes que veiculam violência e do fortalecimento de 

formas de poder que constroem a convivência pacífica.  

Outro ponto de vista significativo para a elaboração de um conceito-constelação da 

violência, com as finalidades aqui pretendidas, pode ser acrescentado resgatando o conceito de 

violência de Aristóteles. Ele pode contribuir para dar um liame unificador, um sentido comum, a 

diversos fenômenos de violência. Segundo esse autor essas forças que ferem são violentas 

porque contrariam a própria natureza dos seres que a sofrem:  

                                                 
7 No caso do significado do poder, tal como se observa aqui, sua utilização corresponde, conforme 
Stoppino, ao significado mais geral do termo poder: “A palavra Poder designa a capacidade ou a 
possibilidade de agir, de produzir efeitos. Tanto pode ser referida a indivíduos e a grupos humanos como 
a objetos ou fenômenos naturais” (STOPPINO, 1995a: 933). Já o termo de força, pode corresponder, 
segundo Stoppino,  no seu uso mais comum, ao de violência: “Para evitar qualquer equívoco, parece mais 
oportuno, de acordo com o uso já muito comum nos estudos de ciência política e de sociologia, renunciar 
à mencionada distinção entre força e violência, usando os dois termos como sinônimos ou empregando 
somente um deles para significar as intervenções físicas, e distinguir, através de uma fórmula que tem a 
vantagem de imediata clareza, entre empregos da força ou violência ‘considerados legítimos’ e empregos 
‘considerados ilegítimos’ em determinados grupos ou agregados sociais, como também distinguir entre os 
diversos sistemas de valores, com base nos quais diferentes grupos sociais consideram legítimos ou 
ilegítimos certos usos da Força ou violência” (STOPPINO, 1995b: 504). Dentro de outro referencial 
teórico, o de Hannah Arendt, ver as distinções da autora entre poder, força, vigor, autoridade e violência 
(ARENDT, 2001) 
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Expliquemos antes de tudo o que se entende por força ou violência, e por 
necessidade. A violência encontra-se, também, nos seres inanimados. Assim 
se vê que a cada uma das coisas inanimadas foi assinalado um lugar especial: 
por exemplo, o lugar do fogo é o alto, e o da terra o baixo. Mas utilizando 
uma espécie de violência pode fazer-se que a pedra suba e que o fogo baixe. 
Com mais razão é possível violentar ao ser animado: por exemplo, pode-se 
obrigar a um cavalo a que se separe da linha reta por onde corre, fazendo-o 
mudar de direção e voltar por onde veio. E, assim, sempre que desde fora dos 
seres existe uma causa que os obriga a executar o que contraria sua natureza 
ou sua vontade diz-se que estes seres fazem por força o que fazem. De forma 
parecida, o homem desregrado que não se domina, reclamará e sustentará que 
não é responsável por seu vício, porque pretenderá [dizer] que cometeu a 
falta porque se viu forçado a isso pela paixão e o desejo. Esta será para nós a 
definição da violência e da coação: há violência sempre que a causa que 
obriga aos seres a fazerem o que fazem é exterior a eles; e não há violência 
desde o momento que a causa é interior e que está nos seres mesmos que 
obram. (Grifos nossos. ARISTÓTELES, 1874: Vol. 2, pág. 28) 

 

Continuando nessa linha de raciocínio, devemos perguntar-nos o que seria, então, 

contrariar a natureza humana. Uma primeira resposta, já sinalizada por Aristóteles, encontra-se, 

seguindo Petrus, na perspectiva do ser humano como alguém dotado de liberdade, nos 

constrangimentos que impedem alguém de agir conforme sua vontade:  

Em termos gerais, entendemos por violência aquela maneira de agir 
acompanhada de coação ou força física sobre uma pessoa, a fim de influir em 
sua vontade e obrigá-la a agir de uma determinada maneira. A violência 
equivale a obrigar uma pessoa, fazendo uso da força física, a agir contra sua 
vontade. (PETRUS, 2003: 68)  

Para os projetos educativos de prevenção à violência, a concepção da mesma como 

aquilo que constrange a liberdade, por exemplo, possui aplicações de suma importância. Haverá 

casos em que crimes e delitos diversos precisem do devido encaminhamento legal. E haverá, 

também, inúmeras situações em que os projetos de prevenção à violência deverão atentar para 

constrangimentos à liberdade (dos alunos no caso), provocados por outros alunos ou, também, 

pela própria instituição escolar, como o autoritarismo e o currículo oculto. Da mesma forma, 

esse conceito de violência deve implicar em que os projetos educativos de prevenção à violência 

desenvolvam estratégias adequadas à consideração dos alunos como pessoas de cuja natureza 

faz parte a liberdade. Isso é devem ser tratados como sujeitos, preparando-se a escola para 

trabalhar com as crianças e adolescentes mediante um adequado desenvolvimento do exercício 

da liberdade.  

Ao considerar a relação entre violência e liberdade humana ou entre violência e sujeito 

pode ser acrescentado outro ponto de vista ao conceito-constelação que se está desenhando. 

Trata-se do conceito de violência como negação do sujeito, como falta de reconhecimento e 

como perda de sentido, proposto por Wieviorka.  

A violência é, freqüentemente, ao menos em parte ou na origem, a marca de 
um sujeito contrariado, interditado, impossível ou infeliz. A marca, 
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eventualmente, de uma pessoa tendo sofrido, ela própria, uma violência, seja 
física – como esses traumatizados de guerra que desenvolvem, a seguir, 
perturbações de personalidade podendo incluir episódios de violência - , seja 
moral ou simbólica, como é com freqüência o caso dos jovens delinqüentes 
(WIEVIORKA, 2006: 203)  

Se a liberdade pode ser considerada uma característica universal dos seres humanos 

pode, também, ser considerada algo essencial ao ser humano em sua dimensão social ou 

relacional, seu ser-com os outros. Daí que, conforme Spósito a ruptura de um nexo social 

também possa ser entendida como algo que contraria a natureza humana (1998): 

“Violência é todo ato que implica a ruptura de um nexo social pelo uso da 
força. Nega-se, assim, a possibilidade da relação social que se instala pela 
comunicação, pelo uso da palavra, pelo diálogo e pelo conflito” (SPÓSITO: 
1998: 60) 

A aplicabilidade desse aspecto do conceito de violência vislumbra-se como essencial. A 

educação da convivência, o fortalecimento dos vínculos sociais, a educação do diálogo, a 

resolução não violenta de conflitos, a adoção de práticas educativas (como por exemplo, os 

grupos heterogêneos e cooperativos), a aprendizagem do respeito à diversidade e superação dos 

preconceitos e discriminações de gênero ou raça etc., constituem atividades decisivas para os 

projetos educativos de prevenção à violência. 

Contrárias à natureza humana, podem ser, também, as ações de força que impedem aos 

seres humanos de realizarem seu projeto de vida. Nesse sentido, é especialmente significativo 

para nosso estudo um dos conceitos mais originais de Galtung a respeito da violência, aquele 

que caracteriza a violência como a diferença evitável entre o desenvolvimento potencial e o 

desenvolvimento atual ou real de um ser humano. Tomamos aqui como exemplo, uma criança 

ou um jovem. Segundo Galtung, há violência  

naquelas situações em que o desenvolvimento efetivo de uma pessoa, em 
termos físicos e espirituais, resulta inferior a seu potencial. Deste modo, a 
violência é definida como a causa da diferença entre a realidade e a 
potencialidade (GALTUNG, 1975, apud GARCIA MENDEZ, 1994: 
808).  

Esse conceito fica exemplificado por Galtung da seguinte forma:  

Se uma pessoa morresse de tuberculose no século XVIII, dificilmente a isso 
poder-se-lhe-ia considerar violência, pelo fato de ter sido uma morte 
inevitável, mas se morre da mesma doença hoje, apesar dos recursos médicos 
que há contra essa doença no mundo, nesse caso a violência está acorde com 
nossa definição (…). Noutras palavras, quando o potencial é superior ao 
atual, a diferença é por definição evitável, e quando é evitável, então a 
violência está presente (Grifos do autor. GALTUNG, 1975, apud SOLS, 
1994: 5) 

                                                 
8 Ou segundo outra versão, “a violência é definida como a causa da diferença entre o potencial e o atual, 
entre aquilo que poderia ser e o que é” (GALTUNG, 1975, apud SOLS, 1994: 5) 



 27 

O entendimento da violência como a causa da diferença entre o desenvolvimento 

potencial e o desenvolvimento real possui fortíssima relação com a violência escolar e os 

projetos educativos da convivência. Essa relação se fundamenta em que uma das convicções 

mais arraigadas entre os grandes teóricos da educação consiste, precisamente, em entender o 

desenvolvimento das potencialidades da criança, do adolescente e do jovem como uma das 

finalidades mais relevantes da educação.  

Ademais, esse conceito de educação dialoga com a orientação proposta na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos para a educação enquanto direito humano:  

Artigo XXVI. 

1. Todo ser humano tem direito à instrução. (...) 
2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos 
e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a 
tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e 
coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 
(ONU, 1948.) 

No Brasil, de forma semelhante, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 

Lei Nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, que em seu artigo 2º trata das finalidades da 

educação, estabelece: 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, Lei Nº 9.394, Art. 2º) 

Dessa forma, em relação aos programas educativos de intervenção e prevenção da 

violência, destaca-se na definição de Galtung, a formulação de um conceito que sintoniza o 

problema com a educação e que se expressa em linguagem familiarmente educativa. Ideal, 

então, para ser utilizado como base teórica de referência no meio escolar. Ao mesmo tempo, a 

introdução da característica de evitabilidade na concepção da violência permite imaginar a 

possibilidade da sua superação e o papel singularmente decisivo que corresponde à educação. 

Continuando com o objetivo proposto de (re) construção de um conceito da violência, 

falta, ainda, na continuidade da reflexão propiciada por Aristóteles e continuada por diversos 

autores, acrescentar o ponto de vista que surge da averiguação do por que aquilo que contraria a 

natureza humana constitui violência. Noutras palavras, a trajetória realizada permitiu 

caracterizar como violentas ações que ferem a natureza humana, seja na sua integridade física, 

psicológica ou em impedimentos para o exercício da liberdade, na ruptura da dimensão social 

ou nas diferenças evitáveis no estágio do desenvolvimento para realizar seu projeto de vida, mas 

não sabemos a razão, o porque. 
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Resposta: são violências porque se contrapõem à ética. Efetivamente, como afirma 

Chauí, ao destacar a ruptura com a ética como característica essencial da violência, 

A violência se opõe à ética porque trata seres racionais e sensíveis, dotados 
de linguagem e de liberdade, como se fossem coisas, isto é, irracionais, 
insensíveis, mudos e inertes ou passivos. (CHAUI, 2007). 

Dessa forma, Chauí ressalta a justificativa da ruptura ética como a razão da violência, 

isto é, a quebra do dever ser das relações entre pessoas, em contraposição ao mundo das coisas, 

é o que faz a violência ser violência. 

Coerentemente com essa fundamentação, Chauí, concebe a violência de uma forma 

ampla, constituindo-se em diversos fenômenos que giram de diversas formas produzindo a 

ferida ética, particularmente contrariando a justiça e dos direitos humanos: 

Ética e violência são opostas, uma vez que violência significa: 1) tudo o que 
age usando a força para ir contra a natureza de algum ser (é desnaturar); 2) 
todo ato de força contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém 
(é coagir, constranger, torturar, brutalizar); 3) todo ato de violação da 
natureza de alguém ou de alguma coisa valorizada positivamente por uma 
sociedade (é violar); 4) todo ato de transgressão contra o que alguém ou uma 
sociedade define como justo e como um direito. 5) Conseqüentemente, 
violência é um ato de brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou psíquico contra 
alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela opressão 
e intimidação, pelo medo e o terror. (CHAUI, 2007). 

Do conceito proposto por Chauí, são várias e significativas as relações que podem ser 

estabelecidas com os projetos educativos de prevenção da violência. Em primeiro lugar, é mister 

destacar que a caracterização dentre os fatos considerados violentos no meio escolar, assim 

como de todas as atividades e estratégias de educação pela não violência que sejam propostas, 

podem e devem encontrar sólido suporte na fundamentação ética, particularmente na justiça. 

Eis, aqui, um ponto de vista, um liame que liga com um sentido comum muitos dos variados 

fenômenos de violência no meio escolar.  

Eis, também, o eixo principal da educação para a paz: a justiça. Conforme afirmou 

Paulo Freire no discurso realizado em Paris, em setembro de 1986, quando recebeu o Prêmio 

UNESCO da Educação para a Paz, a educação da paz realiza-se através da justiça: 

De anônimas gentes, sofridas gentes, exploradas gentes aprendi sobretudo 
que a Paz é fundamental, indispensável, mas que a Paz implica lutar por ela. 
A Paz se cria, se constrói na e pela superação de realidades sociais perversas. 
A Paz se cria, se constrói na construção incessante da justiça social. Por isso, 
não creio em nenhum esforço chamado de educação para a Paz que, em lugar 
de desvelar o mundo das injustiças o torna opaco e tenta miopizar as suas 
vítimas. (FREIRE, Ana Maria Araújo (Nita), 2006: 388). 

Acrescentar-se-á que, segundo se deriva da definição de Chauí, a introdução no conceito 

de violência inerente às violações aos direitos humanos (SCHILLING, 2000) encontra especial 

relação com os projetos educativos de prevenção da violência. Ao se constituírem os direitos 
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humanos como concretizações da justiça e da ética, (e da tolerância e respeito à diversidade), e 

ao estarem esses direitos já consensuados num código de ética universal e vinculante nos 

ordenamentos jurídicos dos diversos países, representam referência educativa necessária e são 

passíveis de inserirem-se nas práticas educativas e no currículo escolar de diversas formas.  

Nesse sentido, a justiça e os direitos humanos se convertem (e devem se converter) nas 

principais referências dos programas de prevenção da violência escolar. Essa fundamentação faz 

com que as propostas educativas dos citados programas devam se situar numa visão a qual as 

políticas educacionais e as respectivas instituições tenham como pilares a prática, a realização, a 

efetivação e o avanço na vida real e concreta, cotidiana, na justiça e nos direitos humanos.  

Ademais, a integridade ética, a justiça e a realização dos direitos humanos possibilitam 

ótima fundamentação das diversas ações propostas pelos programas educativos de prevenção da 

violência, como por exemplo: educação em valores, elaboração de normas de convivência com 

participação das crianças, democratização das escolas, mediação de conflitos, atividades para 

melhoria psíquica das vítimas e de justiça restaurativa, formação de professores, educação 

mediante a adoção de grupos heterogêneos e cooperativos, elaboração de planos de prevenção 

da violência com a participação de crianças, professores, funcionários das escolas, pais, e 

representantes de entidades do bairro e dos poderes públicos, articulação com outras políticas 

públicas, etc. 

O entendimento da violência como desrespeito aos direitos humanos, permite avançar, 

ainda mais, na necessidade da educação da convivência e da paz. Vejamos. Ao propor projetos 

de prevenção da violência, não raro costumam se encontrar resistências do tipo: “Aqui não 

precisamos desses projetos porque não temos quase violência”, ou “Para escolas em bairros 

violentos tudo bem, mas nesta escola temos prioridades e dedicamos todo o tempo focalizando a 

qualidade do ensino”. Essa concepção circunscreve a necessidade da educação da convivência e 

da paz à manifestação prévia de certo nível de violência. Pois bem, a introdução do desrespeito 

aos direitos humanos no conceito de violência permite conceber a educação pela não violência, 

da paz e da convivência como uma tarefa permanente, independentemente do nível de violência, 

porque, conforme Espinosa, Ochaita, e Ortega ressaltam, um ambiente de prevenção da 

violência faz parte das necessidades e direitos da criança:  

Há de se deixar claro o direito de todos os seres humanos à satisfação de suas 
necessidades. O que queremos dizer com isso é que existe uma obrigação 
moral que se recolhe no direito positivo –no caso da infância na Convenção 
das Nações Unidas- de satisfazer as necessidades básicas de todos os 
meninos, meninas e adolescentes. E essa obrigação moral de satisfazer as 
necessidades humanas tem como objetivo o ótimo desenvolvimento da 
infância. Assim, pois, não é que devamos satisfazer as necessidades infantis 
com o objetivo de prevenir a agressividade e a violência, senão que dita 
prevenção temos de tomá-la, também, como necessidade e direito de todos 
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nossos meninos e meninas para conseguirem seu desenvolvimento integral 
como seres humanos. (ESPINOSA BAYAL, Mª Ángeles; OCHAITA 
ALDERETE, Esperanza; e ORTEGA GUERRERO, Irene, 2003: 23-
24) 

 

Tipos de violência 

A OMS classifica as violências, conforme se apresenta a seguir: 

Violência: 

1 Auto infringida: 

o Comportamento suicida 

o Auto lesões 

2 Interpersonal: 

o Família/casal 

d Menores  

d casal 

d Idosos 

o Comunidade 

d Amigos 

d Estranhos 

3 Coletiva 

o Social 

o Política 

o Econômica 

 

Os tipos de violência podem adquirir conotações diversas, segundo se trate de violência 

física, sexual, psicológica e de privações ou desatenção. Pode expressar-se no seguinte quadro, 

com 38 tipos de violência: 
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Fonte: OMS – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (2002) 

 

 

Conforme a proposta teórica, epistemológica e metodológica, adotada, todo esse 

conjunto selecionado e descrito de pontos destacados sobre a violência, assim como das 

diversas linhas e perspectivas de relação entre eles, podem configurar um “conceito-

constelação” da violência enquanto tal, que possibilita sua aplicação aos projetos educativos, 

objeto de estudo neste trabalho. 

1.2. As lógicas da violência  

Nos itens anteriores refletiu-se a respeito da violência sobre diferentes pontos de vista 

que podem ter particular aplicação nos projetos de prevenção da violência escolar e 

assinalaram-se diferentes especificidades, tipos ou espécies de violência. Continua-se agora essa 

reflexão abordando as lógicas, as explicações, as razões, os motivos ou causas da violência. Isto 

é, as perguntas anteriores versaram sobre o que é a violência e sobre os tipos de violência, agora 

a perspectiva é nos perguntar pelo por que da violência. Dessa forma, busca-se acrescentar 

pontos de vista ao conceito-constelação da violência que possam ser úteis ou ter aplicabilidade 

para os projetos de prevenção da violência escolar.  

Examinar as numerosas teorias que desde as diversas áreas do conhecimento já se 

elaboraram para explicar a violência excede as finalidades do presente trabalho. A título de 

visão panorâmica e exemplo, segue um quadro que recolhe várias das mais conhecidas teorias 

explicativas sobre a violência. 

Lógicas selecionadas da violência segundo autores diversos 

Autores Síntese 
Rousseau O ser humano é um bom selvagem, mas a sociedade repressiva o torna violento 
Hobbes O homem, a mais violenta das espécies, é “um lobo para o homem”  
Mikczek, Raine, 
Coccaro, Ferris 

A semente da violência tem seu ninho na bioquímica do nosso cérebro ou nos 
genes 
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Freud 
A agressividade é um instinto não passível de controle racional, mas susceptível de 
canalização ou sublimação. 

Lorenz 
A agressividade é um instinto que se explica pela luta da sobrevivência e pela 
evolução da espécie  

Bolwby 
Trata-se de um impulso que se reforça precocemente nas necessidades insatisfeitas 
e nas frustrações 

Dollard e a Escola de 
Yale 

É resposta a uma frustração imediata 

Berkowitz 
Desencadeia-se a violência quando ademais de frustrados e iracundos estamos 
rodeados de estímulos agressivos 

Skinner 
Trata-se de uma conduta aprendida que se pelos reforços ou conseqüências como o 
sucesso social, ou a eliminação de eventos desagradáveis 

Bandura É fruto de uma aprendizagem social por imitação de modelos 

Geen 
Embora existam situações que predispõem à violência, o ser humano pode avaliá-
las e atuar não violentamente se encontra alternativas para solucionar problemas e 
conflitos  

Horney, Fromm, 
Galtung 

As violências são conseqüência de uma violência estrutural que impregna os 
sistemas e as instituições sociais. As violências são evitáveis porque são 
construções sociais. 

Fonte: Tabela elaborada a partir de PALOMERO e FERNÁNDEZ, 2001: 20. 
 

 

Dentro das teorias que fundamentam projetos de prevenção da violência constitui 

consenso generalizado que as causas da violência são múltiplas e intrincadas. Assim, por 

exemplo, recolhe-se no Relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

Nenhum fator por si só explica por que alguns indivíduos têm 
comportamentos violentos para outro ou por que a violência é mais 
prevalente em algumas comunidades do que em outras. A violência é o 
resultado da ação recíproca e complexa de fatores individuais, relacionais, 
sociais, culturais e ambientais (OMS, 2002: 13) 

Ao mesmo tempo, os projetos preventivos da violência, principalmente no campo da 

saúde e da educação, compartem a idéia, empiricamente comprovada, de que é possível reduzir 

ou prevenir a violência: 

Embora a violência tenha estado sempre presente, o mundo não tem que 
aceitá-la como uma parte inevitável da condição humana. Sempre há havido 
violência, mas, também, sempre surgiram sistemas – religiosos, filosóficos, 
jurídicos, e comunitários – para preveni-la ou limitar sua aparição. Nenhum 
tem sido completamente exitoso, mas todos têm efetuado um aporte à 
diminuição deste traço distintivo da civilização. [...] 
A violência pode-se prevenir. Este não é um artigo de fé, senão uma 
afirmação fundamentada em dados fidedignos. Os exemplos de resultados 
exitosos nesse sentido podem se encontrar no mundo todo, desde as ações 
individuais e comunitárias na pequena escala até iniciativas nacionais de 
política e legislativas (OMS, 2002: 3) 

A educação é o elemento central da edificação da paz. A educação para a paz, 
os direitos humanos e a democracia são inseparáveis de uma pedagogia que 
forme os jovens, e os que não são tão jovens, nas atitudes de diálogo e de não 
violência, ou seja, no ensino dos valores da tolerância, a abertura aos demais, 
os bens compartidos (MATSUURA, 2002: 6) 

 

Mas, embora se adote aqui, também, a complexidade e interação das causas da 
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violência, assim como sua prevenção, parece conveniente abordar com um pouco mais de 

detalhe algumas questões que, podem ter uma relação mais intensa com a problemática da 

prevenção da violência na educação. Trata-se da relação entre a agressividade e a violência, da 

relação entre conflito e violência e da problemática da causalidade entre condições precárias de 

vida, desigualdade ou pobreza com a violência. 

 

1.2.1.  Agressividade e violência 
 

Para o objeto desta pesquisa de doutorado interessa aproximarmo-nos do funcionamento 

da questão da agressividade-violência, porque a educação, como promotora da transformação 

dos comportamentos violentos em não-violentos, pressupõe referências sobre a concepção da 

dinâmica agressividade-violência. 

Desde o âmbito escolar, assim como também desde o âmbito da saúde, trabalha-se com 

a distinção entre a agressividade e a violência. Nesses ambientes, assim como outros contextos 

nos quais eles buscam fundamentação, como no psicológico, existe um amplo consenso em que 

o impulso agressivo possui raízes na natureza, enquanto a violência se assenta no plano cultural, 

isto é, seria socialmente aprendida. Aqui aceita-se, também, essa perspectiva, como pressuposto 

inerente aos projetos de prevenção da violência desde a educação. 

Mas, embora esse consenso assinalado, deve-se notar a conveniência de que a reflexão 

teórica dos projetos de prevenção da violência acompanhe as pesquisas que desde âmbitos 

muito diversos estão se fazendo sobre o complexo campo da interação do ser humano, ser 

biopsicosocial, no qual surge ou se previne a violência. Aqui nos limitaremos, dada à 

perspectiva do nosso trabalho, em assinalar os fundamentos desse consenso mencionado em 

torno à relação entre agressividade e violência.  

Essa tarefa será realizada, brevemente, em dois momentos, o primeiro para apontar 

alguns aspectos da teoria freudiana9, que atribui um forte peso à dimensão instintiva da 

agressividade, deixando, pouco espaço, para a ação educativa, ao que parece ser a interpretação 

mais comum. Mas, talvez, conforme se exporá o próprio Freud tenha imaginado algum papel 

relevante à educação da agressividade, o que se mencionará apenas como sugestão de pesquisa 

em áreas e perspectivas que extrapolam o presente trabalho. O segundo momento, seguindo 

Sanmartin, se dedicará, também brevemente, para expor uma fundamentação atual desse 

pressuposto dos projetos de prevenção da violência escolar, no sentido já mencionado. 

Para Freud, na sua essência, os problemas da agressividade e da violência humanas 

derivam do jogo de lutas entre forças e energias que explicam a dinâmica da vida. Nessa 

concepção, o Eros, instinto ou princípio da vida, que consiste na tendência em unir o que está 

                                                 
9 Nos limitaremos, principalmente, ao texto O mal-estar da civilização, um de seus últimos livros, e que 
possibilita focalizar o tema desde uma leitura, desde uma reflexão de tipo cultural. 
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disperso, e o Thanatos, princípio da morte – o impulso contrário – encontram-se fortemente 

interconectados e constituirão as duas forças que determinam a evolução da vida pessoal e, 

também, a evolução da vida nas sociedades.  

A civilização constitui um processo ao serviço de Eros, cujo propósito é combinar 
indivíduos humanos isolados, depois famílias e, depois ainda, raças, povos e nações 
numa única grande unidade, a unidade da humanidade. Porque isso tem de 
acontecer, não sabemos; o trabalho de Eros é precisamente este. Essas reuniões de 
homens devem estar libidinalmente ligadas umas às outras. A necessidade, as 
vantagens do trabalho em comum, por si sós, não as manterão unidas. Mas o natural 
instinto agressivo do homem, a hostilidade de cada um contra todos e a de todos 
contra cada um, se opõe a esse programa da civilização. Esse instinto agressivo é o 
derivado e o principal representante do instinto de morte, que descobrimos lado a 
lado de Eros e que com este divide o domínio do mundo. Agora, penso eu, o 
significado da evolução da civilização não mais nos é obscuro. Ele deve representar 
a luta entre Eros e a Morte, entre o instinto de vida e o instinto de destruição, tal 
como ela se elabora na espécie humana. Nessa luta consiste essencialmente toda a 
vida, e, portanto, a evolução da civilização pode ser simplesmente descrita como a 
luta da espécie humana pela vida. (Freud, 1997: 81-82)  

Para compreender essa concepção, não pode ser esquecido o peso que Darwin exerceu 

sobre a concepção freudiana. Nessa perspectiva, nos ajuda recordar as principais etapas 

evolutivas que precederam ao estado atual do ser humano na civilização moderna, porque as 

características de agressividade e violência nas quais os seres humanos se encontram na 

civilização foi resultado da marca carregada no processo evolutivo. Duas etapas precederam a 

atual vida comunitária na civilização: a família primitiva e a vida comunal sob a forma de 

grupos de irmãos. 

Durante a etapa evolutiva chamada família primitiva os “homens –simios”, por assim 

dizer, se regem plenamente, por Eros e Thanatos, pelos princípios do prazer e de morte, cujos 

impulsos sexuais e de agressividade explicam a dinâmica da vida. Socialmente, esses homens-

simios adotam a forma de um grupo social no qual o chefe ou pai realiza o impulso sexual se 

apropriando de todas as fêmeas e o impulso de agressividade impedindo, violentamente, que os 

filhos jovens realizem o princípio do prazer. Dessa forma: A vontade arbitrária de seu chefe, o 

pai, era irrestrita (Freud, 1997: 54). A energia agressiva era realizada exclusivamente pelo 

poder despótico do pai-chefe e os machos jovens sofrem a violência do pai: Não devemos 

esquecer, contudo, que na família primeva apenas o chefe desfrutava da liberdade instintiva; o 

resto vivia em opressão servil (Freud, 1997: 93).  

Esse instinto agressivo, que se manifesta na família primitiva irá adquirindo diversas 

conotações nas seguintes fases da evolução do ser humano. Os machos jovens, insatisfeitos com 

a impossibilidade de satisfazer o impulso sexual e com a experiência de violência do chefe, 

inventam, no que seria o precedente do estágio civilizatório, uma forma socialmente construída 

de contraposição ao poder violento do chefe e que marcaria o início do estágio da etapa de vida 

comunal sob a forma de grupos de irmãos: Sobrepujando o pai, os filhos descobriram que uma 
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combinação pode ser mais forte do que um indivíduo isolado (Freud, 1997: 55).  

Dois aspectos merecem destaque desta etapa: o surgimento da regulação social e o 

aparecimento concomitante do mecanismo de sublimação. O primeiro, que, segundo Freud, 

surge por primeira vez na história da civilização como um embrião da estrutura psíquica 

fundamental de natureza ética e política, do Super-Ego, é conseguido mediante um acordo ou 

pacto de natureza social entre os machos jovens com a finalidade de derrotar o poder despótico 

do chefe. Para poder realizar o instinto sexual e assim seguir o impulso do princípio do prazer, 

os jovens machos criam ou inventam o princípio da realidade, pelo qual regulam a utilização 

individual da agressividade entre eles, criam regras e normas, e a canalizam para a derrota do 

sistema de poder da família primitiva (morte do pai).  

Talvez possamos começar pela explicação de que o elemento de civilização entra em 
cena com a primeira tentativa de regular esses relacionamentos sociais. Se essa 
tentativa não fosse feita os relacionamentos ficariam sujeitos à vontade arbitrária do 
indivíduo, o que equivale a dizer que o homem fisicamente mais forte decidiria a 
respeito deles no sentido de seus próprios interesses e impulsos instintivos. Nada se 
alteraria se, por sua vez, esse homem forte encontrasse alguém mais forte do que ele. 
A vida humana em comum só se torna possível quando se reúne uma maioria mais 
forte do que qualquer indivíduo isolado e que permanece unida contra todos os 
indivíduos isolados. O poder dessa comunidade é então estabelecido como “direito”, 
em oposição ao poder do indivíduo, condenado como ‘força bruta”. A substituição 
do indivíduo pelo poder de uma comunidade constitui o passo decisivo da 
civilização. Sua essência reside o fato de que os membros da comunidade se 
restringirem em suas possibilidades de satisfação, ao passo que o indivíduo 
desconhece tais restrições. A primeira exigência da civilização, portanto, é a da 
justiça, ou seja, a garantia de que uma lei, uma vez criada, não será violada em favor 
de um indivíduo” (Freud, 1997: 48-49) 

Por outro lado, ao se disseminar a nova estrutura social de famílias monogâmicas, 

preservando a realização sexual que o Pai-Chefe reprimia (desde que limitada a uma fêmea) e 

uma vez criada a possibilidade de proteção da prole familiar pelas fêmeas, ter-se-ia criado, 

segundo Freud, o amor inibido em sua finalidade. Essa nova categoria de amor é criada 

mediante o processo de sublimação. Ele faz com que os seres humanos em vez de dirigir a 

libido para a realização sexual, seja reorientada para os  “sentimentos positivos existentes entre 

pais e filhos, e entre os irmãos e as irmãs de uma família” (Freud, 1997: 57).  

A sublimação consiste, então, no processo psíquico mediante o qual, subordinando o 

princípio do prazer ao princípio da realidade, os impulsos e desejos sexuais insatisfeitos re-

convertem sua energia em alguma coisa útil e produtiva, como o estudo, o esporte, a arte, a 

militância, etc.: 

Outros instintos (além do erotismo anal) são induzidos a deslocar as condições de 
sua satisfação, a conduzi-las para outros caminhos. Na maioria dos casos, coincide 
com o da sublimação (dos fins instintivos), com que nos achamos familiarizados. 
[...] A sublimação do instinto constitui um aspecto particularmente evidente do 
desenvolvimento cultural; é ela que torna possível as atividades psíquicas 
superiores, científicas, artísticas ou ideológicas, o desempenho de um papel tão 
importante na vida civilizada. (Freud, 1997: 51-52) 
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Interessante notar na teoria freudiana que a dedicação mediante a sublimação para as 

mais diversas tarefas, leva junto uma carga libidinosa que a potencializa: “O amor com uma 

finalidade inibida foi de fato, originalmente, amor plenamente sensual, e ainda o é no 

inconsciente do homem” (Freud, 1997: 57 

Explicada segundo Freud a origem da violência, assim como sua dinâmica na sociedade 

atual mediante esse particular jogo de forças e de equilíbrios entre tensões diversas em que 

consiste a vida, a agressividade permanece nas pessoas e nas sociedades como algo 

consubstancial à natureza humana: 

Os homens não são criaturas gentis que desejam ser amadas e que, no máximo, 
podem defender-se quando atacadas; pelo contrário, são criaturas entre cujos dotes 
instintivos deve-se levar em conta uma poderosa quota de agressividade. Em 
resultado disso, o seu próximo, é para eles, não apenas um ajudante potencial ou um 
objeto sexual, mas também alguém que os tenta a satisfazer sobre ele a sua 
agressividade, a explorar sua capacidade de trabalho sem compensação, utilizá-lo 
sexualmente sem o seu consentimento, apoderar-se de suas posses, humilhá-lo, 
causar-lhe sofrimento, torturá-lo e matá-lo. – Homo homini lupus (Freud, 1997: 67) 

A agressividade não apenas é inata ao ser humano, estando instalada no mais profundo 

do seu inconsciente, ademais ela possui mais força do que o Eros. Este por si só não ganharia a 

batalha que estabelece com o instinto de Morte. Daí que a agressividade seja considerada por 

Freud como “o maior impedimento à civilização” (Freud, 1997: 81). 

A existência da inclinação para a agressão (...) constitui o fator que perturba nossos 
relacionamentos com o nosso próximo (...)  Em conseqüência dessa mútua hostilidade 
primária dos seres humanos, a sociedade civilizada se vê permanentemente ameaçada de 
desintegração. O interesse pelo trabalho em comum não a manteria unida; as paixões 
instintivas são mais fortes que os interesses razoáveis. A civilização tem de utilizar esforços 
supremos a fim de estabelecer limites para os instintos agressivos do homem e manter suas 
manifestações sob controle por formações psíquicas reativas. Daí, portanto, o emprego de 
métodos amorosos inibidos em sua finalidade. (Freud, 1997: 68) 

Por esse motivo, pela força que agressividade possui, a civilização deve realizar um 

esforço supremo para prolongar seu processo civilizatório, o que realiza mediante a criação de 

um super-ego, individual e coletivo: 

Quais os meios que a civilização utiliza para inibir a agressividade que se lhe opõe, torná-la 
inócua ou, talvez, livrar-se dela? [...] Algo notável que jamais teríamos e que, não obstante, 
é bastante óbvio. Sua agressividade é introjetada, internalizada; ela é, na realidade, enviada 
de volta para o lugar de onde proveio, isto é, dirigida no sentido de seu próprio ego. Ali, é 
assimilada por uma parte do ego, que se coloca contra o resto do ego, como superego, e que 
então, sob a forma de “consciência”, está pronta para pôr em ação contra o ego a mesma 
agressividade rude que o ego teria gostado de satisfazer sobre outros indivíduos, a ele 
estranhos. A tensão entre o severo superego e o ego, que a ele se acha sujeito, é por nós 
chamada de  sentimento de culpa; expressa-se com uma necessidade de punição. A 
civilização, portanto, consegue dominar o perigoso desejo de agressão do indivíduo, 
enfraquecendo-o, desarmando-o e estabelecendo no seu interior um agente para cuidar dele, 
como uma guarnição numa cidade conquistada. (Freud, 1997: 83-84) 

Freud identifica, ademais, uma outra forma de agressividade que colabora para manter 

culturalmente unido um grupo, mas fazendo recair sua agressividade em outro grupo. Trata-se 
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da violência como escoadouro:  

Evidentemente não é fácil aos homens abandonar a satisfação dessa inclinação para a 
agressão. Sem ela, eles não se sentem confortáveis. A vantagem que um grupo cultural 
comparativamente pequeno, oferece, concedendo a esse instinto um escoadouro sob a 
forma de hostilidade contra intrusos não é desprezível. É sempre possível unir um 
considerável número de pessoas no amor, enquanto sobrarem outras pessoas para 
receberem as manifestações de sua agressividade. (Freud, 1997: 71) 

Por último, Freud relata um outro tipo de violência muito especial, uma violência de 

tipo positivo, que se entronca com aquela violência fundadora da civilização, mediante a qual os 

jovens machos mataram o pai, e cuja finalidade consiste em fundamentar valores éticos 

essenciais ao funcionamento da civilização:  

O que se faz sentir numa comunidade humana, como desejo de liberdade, pode ser 
sua revolta contra alguma injustiça existente, e desse modo esse desejo pode mostra-
se favorável a um maior desenvolvimento da civilização. (Freud, 1997: 50) 

Qual papel e quais possibilidades atribui Freud à educação na perspectiva da prevenção 

da violência é assunto que precisa de pesquisas adequadas. Como indícios de que Freud pode ter 

esperado algum desempenho expressivo para a educação na prevenção da violência (não 

devendo ser tomada, então, ao pé da letra sua conhecida frase sobre as três profissões 

impossíveis: educar, governar e curar) recolhemos, apenas, três citações que parecem 

significativas nesse sentido. A primeira citação expressa um postura de que a educação pode 

fazer mais do que está fazendo na educação da agressividade: 

Que a educação dos jovens nos dias de hoje lhes oculta o papel que a 
sexualidade desempenhará em suas vidas não constitui a única censura que 
somos obrigados a fazer contra ela. Seu outro pecado é não prepará-los 
para a agressividade da qual se acham destinados a se tornarem objetos. 
Ao encaminhar os jovens para a vida com essa falsa orientação 
psicológica, a educação se comporta como se, se, devesse equipar pessoas 
que partem para uma expedição polar com trajes de verão e mapas dos 
lagos italianos. Torna-se evidente, nesse fato que se está fazendo certo mau 
uso das exigências éticas. A rigidez dessas exigências não causaria tanto 
prejuízo se a educação dissesse: “É assim que os homens deveriam ser, para 
serem felizes e tornarem os outros felizes, mas terão de levar em conta que 
eles não são assim”. Pelo contrário, os jovens são levados a acreditar que 
todos os outros cumprem essas exigências éticas – isto é, que todos os outros 
são virtuosos. É nisso que se baseia a exigência de que também os jovens se 
tornem virtuosos. (Freud, 1997: 97, nota de rodapé. Grifos nossos.) 

A segunda citação está tomada da correspondência que manteve com Einstein a respeito 

do que poderia ser feito para “proteger a humanidade da maldição da guerra” (Freud, 

2005: 29), pois no transcurso da carta atribui um papel especial a educação dos “líderes”:   

Isto sugere que se deva dar mais atenção, do que até hoje se tem dado, à 
educação da camada superior dos homens dotados de mentalidade 
independente, não suscetível de intimidação e desejosa de manter-se fiel à 
verdade, cuja preocupação seja a de dirigir as massas dependentes. (Freud, 
2005: 43). 
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Por último, Freud enfatiza na citada carta que o caminho de superação da guerra passa 

pelo aprofundamento da civilização e nesse percurso, surpreendentemente, matizando uma 

afirmação anterior, na própria carta, na qual considerava utópico que a razão pudesse controlar o 

instinto, admite que essa possibilidade possa existir no futuro: 

Dentre as características psicológicas da civilização, duas aparecem como as 
mais importantes: o fortalecimento do intelecto, que está começando a 
governar a vida do instinto, e a internalização dos impulsos agressivos com 
todas as suas conseqüentes vantagens e perigos. Ora, a guerra se constitui na 
mais óbvia oposição à atitude psíquica que nos foi incutida pelo processo de 
civilização, e por esse motivo não podemos evitar de nos rebelar contra ela; 
simplesmente não podemos mais nos conformar com ela. Isto não é apenas 
um repúdio intelectual e emocional. Nós, os pacifistas, temos uma 
intolerância constitucional à guerra, digamos, uma idiossincrasia exacerbada 
no mais alto grau. (Freud, 2005: 46. Grifos nossos) 

1.2.1.1. A dinâmica da agressividade/violência: estudos recentes. 

Os projetos de prevenção da violência costumam adotar uma postura intermédia entre as 

teorias extremas representadas pelo biologismo e o ambientalismo10, e diferenciam entre a 

agressividade que consideram inata e a violência que se considera aprendida ou construída. 

Expõem-se aqui brevemente os fundamentos dessa concepção, seguindo Sanmartin: 

O primeiro que gostaria de asseverar é que ‘agressividade’ e ‘violência’ não 
são termos sinônimos, e que não se nasce violento, porém, sim, agressivo. 
[...] O ser humano é agressivo por natureza. [...] Certamente, a agressividade 
é inata na espécie humana, como em qualquer outra espécie animal 
(SANMARTIN, 2000: 9) 

Em busca da comprovação de que a agressividade constitui uma realidade inata ou 

natural, invoca-se, em primeiro lugar “a universalidade dos padrões de comportamento 

agressivo” (SANMARTIN, 2000: 10) e, em segundo lugar, o aparecimento de agressividade em 

todos os humanos, inclusive, naqueles aos quais teria sido impossível seu aprendizado:  

“O ser humano, como animal, não tem por que ser uma exceção a esta regra. 
O ser humano, certamente, se comporta também de modo agressivo, e o faz 
inclusive em aqueles casos –como o das crianças surdas, cegas e mudas de 

                                                 
10 De forma incisiva e com um certo tom irônico, Sanmartin descreve essas posições extremas da seguinte 
forma: “Historicamente, tem havido duas opsições enfrentadasa respeito dos fatores que convertem a 
agressividade em violência: o biologismo e o ambientalismo. Os biologistas falam de uma determinação 
biológica (recentemente tem sustiuído ‘determinação biológoca’ por ‘dettermnação genetica’) da 
violência. Os ambientalistas defendem a origem social ou ultural da violência. Os primeiros dizem, por 
exemplo, que o homem maltrata a sua companheira para garantir sua fidelidade e asegurar, desse modo, a 
existência futura de seus genes (Buss, 1966). Os segundos sustentam, que trás comportamentos como dar 
morte à própria mãe,decapitá-la e usar a cabeça como alvo para dardos somente há fatores ambientais 
como, por exemplo, uma baixa autoestima induzida por umas práticas educativas maternas rejeitadoras e 
hipercontroladoras” (SANMARTIN, 2004: 22). No primeiro caso, a violência de gênero se explicaria no 
homem “para satisfazer o imperativo biológico de transferir seus genes para a geração seguinte” 
(SANMARTIN, 2004: 22). No segundo caso, refere-se a Ed Kemper, assassino tristemente famoso. 
Segundo Sanmartin, “após ua condita tão destrutuva como a de um assassino em série, e Kemper figura 
entre os mestres de este tipo de criminais, há sempre algo mais do que meras conseqüências psicológicas 
de um maltrato infantil que possam ser abordadas com medidas psicoterapêuticas aficazes” 
(SANMARTIN, 2004: 38) 
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nascimento- que não puderam ter aprendido essa conduta.” (SANMARTIN, 
2000: 11).  

A lógica da agressividade responde à própria sobrevivência das espécies: “A 

agressividade está ao serviço da eficácia biológica: incrementa as probabilidades de 

sobreviver e deixar a prole fértil” (SANMARTIN, 2000: 9) 

No reino animal, a agressividade desencadeia-se de forma diferente, segundo se trate de 

agressividade interespecífica, geralmente predatória (caçar e matar animais de outras espécies 

para alimentar-se) que se realiza “a sangue frio” ou agressividade intradepredatória, isto é, 

formas de agressividade dentro da mesma espécie (SANMARTIN, 2000: 9-10).  

Nesses casos de agressividade dentro da mesma espécie, que é a focalizada aqui, é 

conveniente destacar que a agressividade entre os animais se desencadeia juntamente com 

diversos mecanismos inibidores, também inatos da mesma, como a ritualização11, a reorientação 

da agressividade para outros objetivos12, ou a inibição mediante estímulos provenientes da 

vítima13, para que a agressividade não leve à morte dentro do próprio grupo, o que poderia 

comprometer a sua sobrevivência. 

Entre os humanos, também, a agressividade atua junto a mecanismos inibidores, 

biológicos, inatos, como são, por exemplo, determinadas expressões emocionais ou gestos:  

Há gestos que não se aprendem. Nasce-se com eles. [...] As crianças cegas e 
surdas, cuja vida se desenvolve em meio da obscuridade e o silêncio têm os 
mesmos gestos quando estão enfadados ou alegres que as crianças normais, e 
não podem tê-los aprendido de ninguém. O ser humano, criança ou adulto, 
[...] comporta-se de forma muito parecida ao resto dos animais e, em 
particular, aos primatas quando vão a atacar ou, pelo contrário, quando tenta 
apaziguar um agressor. (SANMARTIN, 2000: 18) 

Esses gestos, segundo Sanmartin, estão ligados ao hemisfério direito do cérebro, como 

também o reconhecimento e expressão das emoções estão localizadas em outras áreas do 

cérebro, o que mostra seu caráter inato, pois “o importante não é só reconhecer a expressão 

facial da fúria, mas também se está dirigida para mim, ou não” (SANMARTIN, 2000:18) 

Ademais das expressões da face, Sanmartin, cita outros sinais como o tom da voz ou 

outros gestos corporais, que teriam a finalidade de acalmar o agressor ou de ameaçá-lo: 

                                                 
11 “Os machos de muitos antílopes, como o Orix gazella beisa, golpeiam-se primeiro na parte superior de 
seus longos e afiados chifres; depois se empurram, testa contra testa, até que um dos adversários retira-se 
exausto. Não usam nunca suas hastes para atravessar o baixo ventre ao congênere, fórmula rápida e 
expeditiva de terminar o enfrentamento. Mas, sim que empregam essa fórmula quando se defendem dos 
ataques de um leão” (SANMARTIN, 2000: 10) 
12 “Por exemplo, o papião macho adulto que é provocado pelo jovem impertinente quiçá não dê uma 
pancada com a mão a esse jovem, mas uma patada a uma árvore próxima” (SANMARTIN, 2000: 10) 
13 “Normalmente, ésta mostra uma série de sinais contrária sàs que desencadearam a luta; por exemplo 
adota ma postura que reduz aparentemente seu tamanho [...]. Assim, por exemplo, o cachorro vencido 
tende-se barriga para cima ante o vencedor e emite algumas gotas de urina; o vencedor as lambe  como se 
o estivesse fazendo com um filhote... e a luta conclui” (SANMARTIN, 2000: 10) 
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Assim por exemplo, dobramos os braços e eriçamos o pêlo dos ombros e 
costas (o pouco que tem ficado, claro) como fazem os chimpanzés. Esse 
eriçamento nos permite aparentar maior volume. (SANMARTIN, 2000:19) 
[...] 

Como inata, a agressividade teria sido relacionada com um conjunto de órgãos e 

processos biológicos entre os quais a amígdala cerebral ocupa um lugar central: 

Hoje sabemos que a estimulação de certas regiões da amígdala correlaciona 
com comportamentos agressivos. Em concreto, se a informação emocional 
procedente do tálamo excita o núcleo basolateral da amígdala desencadeia-se 
uma serie de reações que levam à conduta agressiva. (...) A amígdala parece 
ser o centro neurálgico da integra este conjunto de respostas em um 
todo. Atua como uma ‘unidade central de mando’, da qual emanam as 
‘ordens’ para as respostas somática, autônoma, hormonal e cortical tenham 
lugar, assim como as ‘diretrizes’ para por fim a estas. (SANMARTIN, 2000: 
15-16. Grifos do autor) 

Até aqui, resumidamente, o mecanismo físico ou biológico da agressividade. Quando e 

como a agressividade se transforma em violência? Segundo Sanmartin, quando 

o fino equilíbrio com o que a agressividade opera na natureza se quebra no 
caso do ser humano. Quando tal cosa acontece, a agressividade degenera em 
violência. Nesse sentido, pode e deve se dizer que o violento se faz, frente ao 
agressivo, que nasce (SANMARTIN, 2000: 20) 

Esse fazer-se da violência adota diversos percursos, processos, formas e interações, que 

implicam a relação do ser humano com o contexto, com o ambiente. As violências são 

produzidas, aprendidas ou construídas ao entrarem em jogo os denominados fatores de risco em 

interação com as pessoas, as subjetividades concretas:  

Podemos ser violentos [...] porque o complexo sistema presidido pela 
amígdala, em interconexão com o córtex pré-frontal, sofre alguma 
perturbação de ordem biológica. Por exemplo, é possível nascer com um 
gene mudado para a serotonina de modo que este neurotransmissor seja 
incapaz de induzir os câmbios comportamentais normais. Mas, como já falei, 
a violência é na maioria dos casos –há quem fala de um 80% ou mais- 
resultado de que fatores aprendidos, culturais no sentido amplo do termo, 
alterem o equilíbrio natural da agressividade. Essa aprendizagem tem lugar 
ao longo da história pessoal do indivíduo e estará condicionada por múltiples 
fatores (SANMARTIN, 2004: 36). 

Abordaremos os fatores de risco, biológicos, psicológicos, sociais, etc., de forma 

específica, ao falar da violência escolar. Fica ressaltado, então, a profunda interação entre o 

biológico e o contextual: 

Precisamente, essa ‘entrada’ do ambiente em nosso organismo e seu 
‘entrelaçamento’ íntimo com a biologia é um fator de primeira ordem que 
refuta tanto as hipóteses básicas do biologismo como as do ambientalismo. 
Pois, quando um penetra no cérebro do ser humano e mergulha nele, ao final 
o que encontra são idéias, pensamentos ou sentimentos que têm sido 
adquiridos através de sua história pessoal. História que haverá, em certo 
modo, ‘esculpido fisicamente’ esse mesmo cérebro humano até chegar a ser 
indissolúveis. Perder de vista este fato é incorrer em visões muito simplistas e 
parciais, do que é o ser humano, visões que, certamente, não se sustentam 
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sobre a base que oferecem atualmente as neurociências (SANMARTIN, 
2004: 44). 

Esta linha teórica implica compreender que se os comportamentos violentos foram 

construídos e aprendidos, eles podem ser, então, como resultado de ações educativas, 

desconstruídos, prevenidos, afirmando-se assim, a possibilidade de educar na convivência para 

uma cultura de diálogo, negociação e formas não violentas de resolução de conflitos.  

 

1.2.2 Conflito e violência 
 

De forma parecida à relação, no campo das ciências biológicas e psicológicas, da 

agressividade com a violência, os projetos de prevenção da violência escolar adotam, sob a 

perspectiva das ciências sociais, a concepção que considera o conflito natural e inevitável, e a 

violência como construída e evitável. Ao mesmo tempo, observam-se aspectos positivos no 

conflito, ao que se reconhece potencialidade educativa, desde que utilizadas as metodologias 

adequadas. A seguir, expõe-se a fundamentação dessa concepção. 

Pasquino (1995) define o conflito como  

Uma forma de interação entre indivíduos, grupos, organizações e 
coletividades que implica choques para o acesso à distribuição de bens 
escassos. (PASQUINO, 1995: 225) 

Nas ciências sócias existe um amplo consenso a respeito da inevitabilidade do conflito. 

As diferenças aparecem quando se avança para qualificar o conflito como algo negativo ou 

positivo. Se o estado normal da sociedade se concebe como harmonia e equilíbrio (Compte, 

Spencer, Durkheim, Talcott, Parsons), então o conflito será visto como desajuste e patologia 

social. Se considera-se que o conflito, a desarmonia e o desequilíbrio formam parte do estado 

normal da sociedade, então o conflito não será visto necessariamente como um mal para 

sociedade (Marx, Sorel, Stuart Mill, Dahrendorf, Touraine). O conflito é entendido, então, como 

uma vitalidade que pode impulsionar mudanças, melhoramentos (Pasquino, 1995). Dentro das 

macro-teorias que concedem aspectos positivos ao conflito, cabe mencionar tanto ao marxismo 

e como ao liberalismo, se bem que por motivos completamente diferentes. Para a primeira 

corrente, a luta de classes e a revolução possuem o aspecto positivo de pretender resolver o 

conflito originário da sociedade capitalista. Já o liberalismo concebe que o egoísmo individual e 

a luta concorrencial de todos contra todos no mercado teriam o efeito benéfico de conseguir o 

bem-estar comum, raças aos efeitos da mão invisível que governa os mercados.  

Segundo Pasquino (1995), diante dos conflitos são possíveis três grandes tipos de ação: 

a) Supressão, mediante a qual se reprime, bloqueia ou suprime a expressão do conflito; b) 

superação, que busca eliminar as causas que originam o conflito; e c) regulação, que procura 

institucionalizar o conflito, colocando limites e regras de controle, manifestação e resolução do 

mesmo. Dado que a supressão costuma provocar novos conflitos porque tende a aumentá-los e 

recrudescê-los e a superação torna-se impossível considerando a natureza humana e o fato dos 

conflitos serem parte da vida, fica a alternativa da regulação. Ela funcionará tanto melhor 
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quanto os implicados no conflito participem da elaboração das regras e procedimentos da 

canalização do conflito. (Pasquino, 1995). 

Dentre os pensadores que destacam potencialidades e aspectos positivos no conflito, 

destaca-se Dahrendorf (1992), que tem analisado as relações entre conflito industrial e classes 

sociais. Conflito esse que ocupa um lugar central nas sociedades em que o trabalho na sua forma 

dependente ou assalariada torna-se o fator dinâmico das mesmas.  

Nessa perspectiva conflito-regulação, e dentro do marco da relação capital-trabalho, têm 

sido assinaladas experiências históricas das possibilidades da regulação social dos conflitos, 

como, por exemplo, o período fordista. Durante esse período, que corresponde aos anos 

dourados do capitalismo (Hobsbawn, 1995) o conflito capital-trabalho foi regulado mediante 

um pacto social. Nele os representantes dos trabalhadores dos países mais industrializados, no 

contexto do fim da Segunda Guerra Mundial, aceitaram circunscrever suas lutas principalmente 

ao âmbito do salário e os representantes do capital aceitaram o reconhecimento dos sindicatos, 

do direito de greve e a institucionalização da negociação coletiva como forma definir o valor 

dos salários e de estabelecer as condições de trabalho e do emprego (Boyer, 1986 e 1990; 

Cocco, 1999; e Delgado Garcia, 2002). Ao Estado lhe couve o papel de avalista e garantidor 

desse marco regulador. Embora sempre seja possível analisar que essa regulação preserva as 

regras do jogo da dominação capitalista e que dentro desse marco não se contempla a opção de 

sistema alternativo, essas experiências mostram as possibilidades de regulação dos conflitos, nas 

quais o próprio conflito em si mesmo, mediante sua canalização reguladora possibilita uma 

dinâmica nova que não estava escrita, caso o conflito tivesse terminado em violência. 

 

Desde o campo dos estudos da violência, Wieviorka, apoiando-se nas experiências de 

regulação do conflito capital-trabalho, assim como no estudo das manifestações de violências e 

distúrbios ocasionados na França pelos jovens de periferia, pertencentes em grande parte a 

famílias migrantes, tem elaborado uma teoria da relação do conflito e violência, que poder ser 

útil para o entendimento da violência escolar e da sua prevenção. 

Dentro dessa visão, Wieviorka, entende que as manifestações de violência são a 

expressão da subjetividade de um sujeito14, pessoal ou social, que não é reconhecido:  

A violência é frequentemente, ao menos em parte ou na origem, a marca de 
um sujeito contrariado, interditado, impossível ou infeliz. A marca, 
eventualmente, de uma pessoa tendo sofrido, ela própria, uma violência,seja 
física –como esses traumatizados de guerra que desenvolvem, a seguir 
perturbações de personalidade podendo incluir episódios de violência-, seja 
moral ou simbólica,como é com freqüência o caso dos jovens delinqüentes 
(WIEVIORKA, 2006: 203) 

                                                 
14 “O sujeito é a capacidade construir-se a si próprio, de proceder a escolhas, de produzir sua própria 
existência. [...] É a capacidade de engajar-se e também de desengajar-se. E só existe sujeito no 
reconhecimento no Outro, na aceitação da alteridade. O sujeito não é, no entanto, um elétron livre, cuja 
trajetória pessoal escaparia a toda obrigação, a toda norma, a toda relação com os outros que não as da sua 
escolha. Só existe na capacidade de viver  relações. (WIEVIORKA, 2006: 203) 
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Nessa interpretação, o surgimento de um episódio de violência pode, segundo 

Wieviorka, ser interpretado como a fala de um sujeito que diz: “Estou aqui. Reconheça-me. Me 

leve em consideração. Respeite minha dor, minha raiva, minha queixa. Ouça o que tenho para 

falar”. Quando esse reconhecimento acontece, a violência cessa e o conflito aparece, ele se 

institucionaliza, se abre como processo regulador. Segundo essa visão, as violências devem ser 

transformadas em conflitos, assumindo, assim, aquela perspectiva  

que faz da violência um elemento fundador do conflito, seu ponto de partida, 
a condição necessária para que se constituam atores, para que se exprima 
uma subjetividade até então reprimida, pouco explícita aos olhos dos próprios 
protagonistas da violência ou demasiado inquieta e infeliz para tentar, até 
então, manifestar-se (WIEVIORKA, 2006: 209) 

Todas as técnicas de mediação de conflitos contemplam a possibilidade de que 

entendimento pacífico e de estabelecimentos de acordos e consensos entre os atores em 

controvérsia. Uma grande parte dos projetos de prevenção da violência contemplam diversas 

formas de mediação de conflitos na escola, como se verá no capítulo correspondente. 

Finalmente, ao observar, que a conflitividade é inerente à vida e que esta pode, em 

muitos casos, ser regulada entre as pessoas ou instituições em conflito, a educação deve 

desenvolver uma pedagogia do conflito (Trilha, 2003; Jares, 2002), e da convivência, como se 

notará ao descrever as características dos programas de prevenção da violência escolar. 

 

1. 3.  Notas sobre a violência no Brasil 
 

Continuando a tarefa proposta de ir construindo um “conceito-constelação” da 

violência, que possa ser útil aos projetos de prevenção da violência escolar, é conveniente tomar 

nota de alguns “pontos de vista”, derivados das particularidades da violência no Brasil. A idéia é 

incorporá-los nessa caracterização da violência, que se pretende fazer. 

Qualquer observador das condições de vida no Brasil possui uma noção da gravidade da 

violência. Se morador no território nacional, convive quotidianamente com os tipos de violência 

mais destacados na mídia –e com outros não tão divulgados- e provavelmente venha mencionar 

a violência como um dos mais marcantes problemas brasileiros e indique a segurança como uma 

das reivindicações mais básicas da população. Talvez tenha sido Marilena Chauí, quem de 

forma mais contundente tenha destacado como a violência, de maneira profunda e extensa,  faz 

parte da realidade brasileira ao afirmar que “na verdade, a violência é o modo de ser da 

sociedade brasileira” (CHAUI, 2006: ) De uma forma geral, a autora caracteriza assim a 

violência brasileira: 

A sociedade brasileira é violenta, autoritária, vertical, hierárquica e 
oligárquica, polarizada entre a carência absoluta e o privilegio absoluto. No 
Brasil há bloqueios e resistências à instituição dos direitos econômicos, 
sociais e culturais. Os meios de comunicação de massa e os setores 
oligárquicos nos fazem crer que a sociedade brasileira é ordeira acolhedora, 
pacífica, e que a violência é um momento acidental, um surto, uma epidemia, 
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um acidente, algo temporário que, se bem tratado, desaparece. (CHAUI, 
2006)  

Mesmo sem incluir explicitamente na sua análise, nesse texto, os efeitos da violência 

estrutural, expressos na grave desigualdade social e na falta de condições de vida para uma 

grande parte da população, assim como, tampouco, os indicadores de criminalidade ou 

vitimização, as principais características do modo de ser violento da sociedade brasileira, a 

autora destaca dentre os principais traços: 

- a esfera pública nunca chega a se constituir verdadeiramente como pública, 
porque é definida pelas exigências do espaço privado. No Brasil, há uma 
indistinção entre o público e o privado. Não só se pratica corrupção dos 
recursos públicos, mas a coisa púbica é regida por valores privados e também 
não há percepção dos direitos à privacidade e intimidade; 

- a sociedade bloqueia a opinião de classes diferenciadas, com os meios de 
comunicação monopolizando a informação. O consenso é confundido com 
unanimidade e a discordância, com ignorância;  

- as classes populares carregam o estigma da suspeita, da culpa e da 
incriminação permanente. A sociedade brasileira é uma sociedade em que a 
classe dominante exorciza o horror às contradições, promovendo a ideologia 
da união nacional a qualquer preço. Se recusa a trabalhar os conflitos, porque 
eles negam a idéia mítica da boa sociedade pacifica e ordeira; 

- as leis são armas para preservar privilégios, jamais tendo definido direitos 
possíveis para todos. Os direitos, na prática, são concessões e outorgas que 
dependem da vontade do governante. Em vez de figurarem um pólo público 
de poder e regulação dos conflitos, as leis aparecem como inúteis e inócuas, 
feitas para serem transgredidas e não transformadas. Uma situação violenta é 
transformada num traço positivo quando a transgressão é elogiada como um 
“jeitinho brasileiro”; 

- os indivíduos são divididos entre mandantes e obedientes, e todas as 
relações tomam a forma de tutela, de dependência e de favor. As pessoas não 
são vistas como sujeitos autônomos e iguais, como cidadãos portadores de 
direitos. E o paternalismo branco, refletido na forma do clientelismo e do 
favoritismo, é considerado “natural”, às vezes até exaltados como 
características positivas do caráter nacional. 

Faz parte da cultura da violência brasileira o paradoxo, o melhor, o mito (CHAUI, 2000, 

2007), consistente em que as classes populares ou pobres, que recebem todo esse caudal de 

violência, sejam vistas e tratadas como aquelas que causam a violência:  

Há no Brasil um mito poderoso, o da não-violência brasileira, isto é, a 
imagem de um povo generoso, alegre, sensual, solidário que desconhece o 
racismo, o sexismo, o machismo, que respeita as diferenças étnicas, religiosas 
e políticas, não discrimina as pessoas por suas escolhas sexuais etc [...] 

Em resumo, a violência não é percebida ali mesmo onde se origina e ali 
mesmo onde se define como violência propriamente dita, isto é, como toda 
prática e toda idéia que reduza um sujeito à condição de coisa, que viole 
interior e exteriormente o ser de alguém, que perpetue relações sociais de 
profunda desigualdade econômica, social e cultural. Mais do que isto, a 
sociedade não percebe que as próprias explicações oferecidas são violentas 
porque está cega ao lugar efetivo de produção da violência, isto é, a estrutura 
da sociedade brasileira. Dessa maneira, as desigualdades econômicas, sociais 
e culturais, as exclusões econômicas, políticas e sociais, a corrupção como 
forma de funcionamento das instituições, o racismo, o sexismo, a intolerância 
religiosa, sexual e política não são consideradas formas de violência, isto é, a 
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sociedade brasileira não é percebida como estruturalmente violenta e a 
violência aparece como um fato esporádico de superfície. (CHAUI, 2000). 

Para finalizar, citamos um texto de Paulo Freire muito utilizado nas atividades de 

formação do Projeto Pela Vida, Não à Violência, que explicita com uma história da sua infância 

esse mecanismo de dominação cultural, profundamente ideológico, pelo qual os pobres já 

carregam no seu ser o preconceito de criminosos e as classes médias ou ricas, a imagem de 

serem não-violentas. Paulo Freire relata que numa manhã de domingo ele, junto com seus 

irmãos, pegaram uma galinha pedrês do vizinho, que tinha entrado no quintal de casa e que 

terminaria sendo o almoço familiar, numa época em que seu pai já tinha falecido. Paulo Freire 

raciocina a respeito do vizinho: 

Possivelmente ele jamais poderia ter pensado que junto dele, na casa do 
vizinho, estavam os autores do sumiço. Mas ele não podia fazer esta 
conjetura, porque os autores do sumiço eram os filhos do capitão 
Temístocles, meu pai, e os filhos do capitão Temístocles não podiam ser 
ladrões de galinha. 

O meu vizinho não podia pensar que nós éramos os autores daquele furto 
porque a classe social a que nós pertencíamos não possibilitava que ele 
fizesse essa conjectura. No máximo, se ele viesse a descobrir que éramos nós 
os autores, o vizinho iria dar um riso discreto e dizer à minha mãe: não se 
preocupe isso é trela das crianças. Se fossem, porém, meninos de um 
operário, teriam sido considerados delinqüentes infantis. Na verdade, não 
éramos e nem fomos delinqüentes, matamos a galinha pedrês do vizinho para 
comer. Tínhamos fome. 

Inclusive, naquela época, eu não furtei dinheiro porque não houve chance, 
senão teria furtado. Mas açúcar de uma venda que tinha próxima da nossa 
casa eu quase canso de roubar. Descobri na infância que o açúcar era 
energético, e era meu corpo que ia aos torrões de açúcar bruto e não a minha 
mente, se eu posso fazer esta dicotomia inviável. 

Penso nos meninos com fome, nos meninos traídos, nas meninas 
vilipendiadas neste país, deste e de outros continentes. Meninos e meninas 
que estão inventando outro país. E nós, mais velhos, temos que ajudar essas 
meninas e esses meninos a refazer o Brasil. E é com esta convicção, é com 
este sonho que eu falo a vocês e que eu terminho minha fala. Ajudemos estes 
a reinventar o mundo. (FREIRE, [s d]) 
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CAPÍTULO II 

VIOLÊNCIA ESCOLAR E CURRÍCULO 

Embora a “violência escolar” possa ser considerada como uma categoria ou 

especificidade da violência em geral, é necessário ressaltar, de início, que essa expressão 

engloba uma multiplicidade de fenômenos diversos, que, frequentemente, se apresentam juntos, 

misturados, embaralhados. Por esse motivo, para nosso objeto de estudo, convém indicar de que 

forma representação teórica e realidade se relacionam. As perguntas norteadoras neste momento 

da investigação são: Qual o formato da constelação da violência escolar que se apresenta? Quais 

as estrelas e as linhas que a formam? Quais as suas características e as suas lógicas?  

O esforço de representação ou (re) construção teórica do conceito violência escolar 

torna-se necessário, por dois motivos, principalmente. Por exigências epistemológicas, mas 

também, porque se espera dos programas de prevenção escolar, nosso objeto de estudo, que 

trabalhem com conceitos representativos da realidade e adequados aos projetos de prevenção da 

violência em meio escolar, de forma a poder traçar, coerentemente, estratégias educativas de 

redução ou prevenção da violência e, também, para poder avaliar sua eficácia preventiva.  

2.1. Pressupostos teóricos e metodológicos 

Sobre o conceito de violência escolar existe, hoje, entre os especialistas e pesquisadores, 

uma considerável convergência teórica, que abarcaria, principalmente, os traços que na 

continuação, se indicam.  

a) A complexidade e as multifaces dos fenômenos da violência escolar e das suas 

causas. Como acontece com a questão da violência em geral, desde o âmbito da “violência 

escolar”, enfatiza-se, também, por diversos autores especialistas no tema, por exemplo, 

Chesnais (1981), Debardieux (1996), Charlot (1997), Ortega (2000 e 2006), Diaz-Aguado 

(1996, 2004 e 2005), Schilling (2000 e 2004) a extrema diversidade e heterogeneidade de 

fenômenos em relação à violência nas escolas, o que dificulta constituição de um referencial 

comum a ser representado pelo conceito de violência escolar. Por esses motivos, há autoras 

como Abramovay (2002), que preferem, ao enfrentar a dificuldade mencionada, a utilização do 

plural, “violências nas escolas”, para demarcar o espaço temático de estudos ou pesquisas sobre 

violência escolar. 

b) O reconhecimento de que o conceito de violência escolar é um conceito em 

construção. Ao dizer que se trata de um conceito em construção e notar que tal construção se dá 

no campo da atividade científica, especialmente nas ciências humanas e sociológicas, pode levar 

a pensar que se trata de algo muito normal e comum na reflexão teórica dos conceitos e 

categorias nessas áreas. Mas aqui nos referimos ao esforço explícito e programático dos 

especialistas, diretamente destinado à elaboração do conceito de violência escolar. 

Efetivamente, é perceptível a particular intensidade com que se opera hoje, sobretudo por 

necessidades de tipo prático, a construção do conceito de violência escolar na atividade 

acadêmica, nos seminários internacionais sobre o tema e em grupos especiais de discussão 

teórica ou de elaboração de políticas públicas nessa área. Um exemplo pode ser encontrado na 
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metodologia do atual grupo de trabalho do programa do Projeto VISTA – Violence in Schools 

Training Action1, que se propõe à realização de atividades diversas destinadas, precisamente, 

para a elaboração de um conceito de violência escolar2. 

c) A superação do sensacionalismo e alarmismo que criminaliza os adolescentes e 

jovens. Antes de tudo, seria necessário superar o sensacionalismo e alarmismo com que a mídia, 

em geral, apresenta o tema. Desde o momento em que estas questões se tornaram portadoras de 

audiência, costumam se escolher os casos mais dramáticos ou chamativos de violência no meio 

escolar, como massacres, homicídios e suicídios, e sobre eles se constrói a representação 

dominante do senso comum. Geralmente, isso é feito enviesando a questão e apresentando os 

adolescentes e jovens como perigosos, violentos e principais causadores da violência escolar, de 

forma que o problema se solucionaria retomando o controle repressivo sobre esses jovens 

causadores da violência. Trata-se de uma visão que não corresponde à realidade dos fatos, nem 

às práticas mais adequadas de enfrentamento da violência. Os jovens devem ser vistos – 

sobretudo pelos programas de prevenção de violência - mais como vítimas do que como 

causadores da violência, embora, também, sejam autores da violência e devam ser também 

objeto de atenção e de medidas interventivas: 

Se os jovens são os principais autores (mas não os únicos) das violências 
escolares, eles são também as principais vítimas dessa violência. O problema 
da violência na escola é ainda, e até mesmo, em termos estatísticos, o dos 
alunos vítimas de violência. Mas esta questão tornou-se mais difícil pelo fato 
de que os alunos autores e os alunos vítimas se assemelham com bastante 
freqüência, do ponto de vista estatístico. São jovens fragilizados de um ou de 
outro ponto de vista, ou de vários pontos de vista cumulados: rapazes (mas a 
violência das moças aumenta atualmente), alunos com dificuldades 
familiares, sociais e escolares (isto é, alunos matriculados nas habilitações, 
nos estabelecimentos, nos departamentos ou classes mais desvalorizados). 
Não esqueçamos também as violências sociais, cujas vítimas mais freqüentes 
são os jovens: desemprego, acidentes nas estradas, droga, agressões sexuais, 
etc. (CHARLOT, 2002:435) 

d) A conveniência de se adotar um conceito amplo ou holístico da violência escolar, 

não apenas para contemplar uma ampla variedade de fenômenos, mas para incluir, também, os 

contextos diferentes em que essas manifestações da violência se dão. A razão da inclusão dos 

contextos deriva da apreciação de que, nesses contextos, tanto atuam os fatores de risco de 

violência, como poderão atuar os fatores de prevenção desenhados pelos projetos. Dessa 

forma, trata-se de um conceito amplo, articulado com conceitos específicos das variadas 

                                                 
1 http://www.vista-europe.org/ 
2 Trata-se de uma das atividades do projeto, que é financiado com recursos da União Européia, do 
Programa Comenius. A metodologia para elaboração do conceito de violência escolar encontra-se nos 
seguintes textos, documentos de trabalho do grupo de especialistas do Projeto Vista: ORTEGA, Rosário; 
SÁNCHEZ, Virginia; WASSENHOVEN, Luc Van; DEBOUTTE, Gie; e DEKLERCK, Johan [sd] 
Módulo A: Contexto, definiciones y conocimiento de la violência escolar. Unidad A1: Comprender la 
definición y el contexto de la violencia escolar. Disponível em <http://www.vista-
europe.org/downloads/Spanish/A1f.pdf> Acesso em 28 de fevereiro de 2009. ERTESVÅG, Sigrun K. e 
SAMUELSEN, Anne Sofie [sd] Módulo A: Contexto, definiciones y conocimiento de la violencia 
escolar Unidad A2: Lo que sabemos sobre la violencia escolar: Descubrimientos a partir de la 
investigación y de la práctica. Disponível em < http://www.vista-europe.org/downloads/Spanish/A2f.pdf> 
Acesso em 28 de fevereiro de 2009. 
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manifestações de violência no meio escolar, assim como com os contextos nos quais acontecem 

os diferentes tipos de violência. 

Ao pensar, especificamente, na (re) construção de um conceito de violência escolar, 

aplicável à grande variedade de fenômenos violentos que se produzem o meio escolar, 

Debarbieux, expõe, claramente, os dilemas que se derivam da opção por uma escolha de um 

conceito amplo de violência ou por um conceito de violência escolar mais delimitado. 

Mas será que a violência nas escolas pode ser considerada um objeto 
científico e, em caso afirmativo, como? Que tipo de violência? Devemos 
incluir incivilidade ou intimidação por colegas? Se expandirmos a definição 
de violência, correremos dois riscos: primeiramente, o risco epistemológico 
de hiperampliar o problema até torná-lo impensável, e em segundo lugar, o 
risco político de vir a criminalizar padrões comportamentais comuns, ao 
incluí-los na definição de violência. Por outro lado, uma definição 
excessivamente limitada pode excluir a experiência de algumas das vítimas, 
ignorando o fato de que a pior violência deriva da microviolência. Por trás 
dessa batalha de palavras, reside um problema fundamental, no qual as 
preocupações do cientista se unem às do político. (DEBARBIEUX, 2002: 
60) 

Situado nesse dilema, Charlot adotou -diferentemente da opção aqui tomada- a idéia de 

que conviria reservar denominação “violência” para os casos mais graves no meio escolar: 

violências reconhecidas como tal na legislação e, então, susceptíveis de encaminhamento ao 

sistema legal e aparelhos de segurança do Estado. De outro lado, caracterizar como 

transgressões e incivilidades os casos de indisciplina ou “microviolências”, porque podem ser 

objeto de ação interna ao sistema de ensino.  

Os pesquisadores franceses desenvolveram muito, nestes últimos anos, uma 
distinção particularmente útil do ponto de vista teórico e prático: eles 
distinguem a violência, a transgressão e a incivilidade. O termo violência, 
pensam eles, deve ser reservado ao que ataca a lei com uso da força ou 
ameaça usá-la: lesões, extorsão, tráfico de droga na escola, insultos graves. A 
transgressão é o comportamento contrário ao regulamento interno do 
estabelecimento (mas não ilegal do ponto de vista da lei): absenteísmo, não-
realização de trabalhos escolares, falta de respeito, etc. Enfim, a incivilidade 
não contradiz, nem a lei, nem o regimento interno do estabelecimento, mas as 
regras da boa convivência: desordens, empurrões, grosserias, palavras 
ofensivas, geralmente ataque quotidiano - e com freqüência repetido - ao 
direito de cada um (professor, funcionários, aluno) ver respeitada sua pessoa. 
(CHARLOT, 2002:437) 

A justificativa para essa distinção é eminentemente prática, isto é, destinada para ações 

dos programas de prevenção da violência escolar: 

Tal distinção é particularmente útil, não só porque permite não misturar tudo 
em uma única categoria, mas também porque designa diferentemente lugares 
e formas de tratamento dos fenômenos. Assim, um tráfico de drogas não 
depende do conselho de disciplina do estabelecimento, mas da polícia e da 
Justiça; inversamente, um insulto ao ensino deve ser tratado pelas instâncias 
do estabelecimento e não justifica que se chame a polícia. Quanto à 
incivilidade, ela depende fundamentalmente de um tratamento educativo. 
(CHARLOT, 2002:437) 
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Em todo caso, relativizando, talvez, sua opção, Charlot reconhece tratar-se de uma 

distinção “frágil” e “ultrapassada em parte”, porque também poderia receber o nome de 

violência uma variedade numerosa e freqüente de comportamentos na escola: 

Todavia, resta que essa distinção é frágil e está, talvez, ultrapassada em parte 
para descrever o que se passa hoje em alguns estabelecimentos escolares: de 
um lado, violências, transgressões e incivilidades estão, por vezes, 
intimamente misturadas nos comportamentos quotidianos; de outro, o 
acúmulo de incivilidades (pequenas grosserias, piadas de mau gosto, recusa 
ao trabalho, indiferença ostensiva para com o ensino...) cria às vezes um 
clima em que professores e alunos sentem-se profundamente atingidos em 
sua identidade pessoal e profissional - ataque à dignidade que merece o nome 
de violência.  

De forma diferente à opção de Charlot, Debarbieux constata a existência de um 

consenso entre os pesquisadores da violência escolar sobre a conveniência de se adotar um 

conceito amplo, que inclua a própria percepção que as vítimas de violência possuem a respeito 

dela: 

A maior parte dos autores que investigam o problema da violência escolar 
aceita uma definição ampla que inclui atos de delinqüência não 
necessariamente passíveis de punição, ou que, de qualquer forma, passam 
despercebidos pelo sistema jurídico (ver Gottfredson, 2001; Roché, 1996). 
Essa é também a minha opinião, já há vários anos (Debarbieux, 1989, 1996, 
2000): a voz das vítimas deve ser levada em consideração na definição de 
violência, que diz respeito tanto a incidentes múltiplos e causadores de 
estresse que escapam à punição quanto à agressão brutal e caótica. 
(DEBARBIEUX, 2002: 60-61) 

Apesar dos riscos e cautelas necessárias que uma definição ampla da violência escolar 

exige, ela parece preferível se comparada a definições mais delimitadas, porque dessa forma 

torna-se mais operável a elaboração de atividades destinadas à redução ou prevenção da 

violência, sobretudo desde uma perspectiva educativa: 

Apenas uma definição ampla pode avaliar de fato a violência nas escolas, 
colocando-a em perspectiva, e como essa definição ampla pode ir além de 
uma abordagem meramente repressiva. Apenas uma definição desse tipo 
pode estabelecer tecnicamente a necessidade de prevenção. Não se trata de 
ser contra a repressão em si, nem de defender unicamente as medidas 
preventivas, o que provavelmente seria uma utopia! Mas se a violência é 
construída, então ela pode ser desconstruída. A repressão é sempre um estado 
trágico de temporalidade para a vítima. Quando a violência espetacular ou 
criminosa acontece, já é tarde demais, e a repressão não passa de um efeito 
retardado. (DEBARBIEUX, 2002: 75) 

Ao pensar nas ações de tipo educativo, preventivas ou interventivas, que devem ser 

realizadas em ambiente escolar quando se está diante de uma ampla e variada gama de casos e 

situações de violência, representada genericamente pelo conceito de violência escolar, torna-se 

indispensável, como mencionado, que esse conceito geral esteja combinado e articulado com 

uma descrição dos diferentes fenômenos que a compõem. Dessa forma, poderão se organizar as 

correspondentes medidas de prevenção ou de intervenção. Ademais, haverá situações que 
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requeiram articulação da área da educação, com outros contextos, com as políticas da saúde, da 

segurança, da assistência social, da geração de trabalho e renda, etc.  

 

2.2. (Re) construindo o conceito de violência escolar 

Segundo as escolhas teóricas e metodológicas mencionadas, a (re) construção do 

conceito de violência escolar será abordada recolhendo os diferentes fenômenos violentos de 

todo tipo, graves ou leves, que acontecem no meio escolar e ordenando-os segundo diversos 

critérios pontos de vista, adotando a perspectiva de que o conjunto deles possa formar um 

conceito-constelação da violência escolar. 

Inicialmente, e com o objetivo de demarcar seu espaço, a violência escolar é concebida, 

segundo Serrano e Iborra, como  

qualquer tipo de violência que se dá em contextos escolares. Pode ir dirigida 
para alunos, professores ou propriedades. Esses atos acontecem nas 
instalações escolares (aula, pátio, banheiros, etc., nos aos redores do centro 
escolar e nas atividades extra-escolares. (SERRANO SARMIENTO e 
IBORRA MARMOLEJO, 2005: 11) 

Destaca-se dessa definição a amplitude, tanto de fenômenos da violência que compõem 

o conceito de violência escolar (“qualquer tipo”) como do espaço onde esta acontece, mais 

amplo do que simplesmente intramuros da escola (“contextos escolares” e “atividades extra-

escolares”).  

Identificado o âmbito da violência escolar e notado que deve incluir todo e qualquer 

fenômeno de violência, os recortes temáticos, classificatórios e descritivos dos variados 

fenômenos da violência escolar, podem se realizar através da distinção de Charlot, que ordena a 

violência escolar em três grandes grupos: “É preciso, inicialmente, distinguir a violência na 

escola, a violência à escola e a violência da escola.” (CHARLOT, 2002:434).  

Mas antes de seguir essa senda nos parece necessário acrescentar uma outra categoria 

prévia. Trata-se das marcas das violências sofridas que os alunos/as trazem para a escola. Ao 

antepor a violência sofrida pelos alunos/as, mesmo que originada fora da escola, à violência por 

eles/as produzida busca-se não apenas seguir o mesmo percurso lógico que o realizado no 

anterior capítulo, quando nos aproximamos da violência através dos seus efeitos, das feridas que 

ela produz. Acontece que as crianças e adolescentes que chegam à escola muito frequentemente, 

sobretudo na população mais pobre e excluída, antes de serem agentes de violência escolar são 

vítimas de múltiplas violências de todo tipo. E, segundo Charlot, como já citado, “o problema 

da violência na escola é ainda, e até mesmo, em termos estatísticos, o dos alunos vítimas de 

violência” (CHARLOT, 2002:435) 

Por outra parte, ao propor que se comece a reconstrução do conceito-constelação da 

violência escolar pelas marcas da violência, pelas feridas incorporadas no corpo e na psicologia 

dos alunos/as buscamos que se destaque a perspectiva da evolução das pesquisas da violência 

juvenil que superaram as primeiras abordagens, nas quais prevalecia a visão dos jovens como 

causadores de violência: 
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O estudo da violência adolescente e juvenil têm-se desenvolvido a partir de 
duas perspectivas. Por um lado, costuma estar equiparada com a 
criminalidade juvenil (Ortega, 2003; SGC, 1994) e, por outro, é identificada 
com o surgimento de bandos, tribos ou gangues juvenis (Pegoraro, 2002). 
Ambas as perspectivas abordam o fenômeno desde o ponto de vista do 
comportamento agressivo e ilegal dos jovens, sozinho ou em grupo (Sechrest, 
White e Brown, 1979), sem que se inclua aquela que padecem os próprios 
jovens. Esse olhar –próximo à criminalidade- começa a ser retificado a partir 
dos anos oitenta com estudos sobre jovens vítimas (Rutter, Giller e Hagell, 
2000). (ORTEGA e DEL REY, 2008: 31) 

Essa incorporação das violências sofridas pelos alunos dentro dos diferentes fenômenos 

da violência escolar responde ao entendimento de que esta é  

considerada como o resultado de uma patologia social e ‘vulnerabilidade 
social (Vettenburg, 1999; Walgrave, 1992) já que há determinados setores da 
população que correm especial risco de envolver-se em violência. Estes 
grupos ‘se beneficiam menos das coisas positivas que as instituições 
oferecem (Vettenburg, 1999, p. 38) já que, frequentemente, só se enfrentam à 
autoridade exercida pela sociedade (como a representada neste caso pela 
autoridade), mas rara vez experimentam os benefícios que a sociedade 
oferece. Com freqüência vivem experiências negativas dentro do sistema 
educativo (por exemplo, problemas de aprendizagem, suspensão e expulsão, 
falta de respeito do pessoal, baixo rendimento, moral baixa) que podem 
derivar em pouca motivação, desafeição, e em geral um sentimento de 
hostilidade para a escola como sistema. (ORTEGA; SÁNCHEZ; 
WASSENHOVEN; DEBOUTTE; e DEKLERCK [sd]: 6). 

Por último, essa escolha metodológica busca incorporar, já no momento da 

categorização da violência escolar, a perspectiva da sua prevenção desde a escola. E, nesse 

sentido, o Informe da Comissão Européia, que descreve três níveis de prevenção -primária, 

secundária e terciária- propõe cuidar dos “escolares em situação de risco” num nível de 

prevenção lógica anterior “ao trabalho com escolares que já estão envolvidos em fenômenos de 

violência”: 

• Prevenção primária, que teria uma finalidade de otimização das 
condições sociais gerais e que rodeiam aos sujeitos 
• Prevenção secundária, que se referiria diretamente à ação escolar ou 
desde a escola, ajudando à aqueles escolares que estão em risco. 
• Prevenção terciária, que se referiria ao trabalho direto com escolares 
que já estão envolvidos em fenômenos de violência, conduta antisocial, etc., 
com os quais há de se fazer uma ação re-educadora (ORTEGA, 2008a: 32) 

2.2.1. As marcas das violências sofridas pelos alunos/as 

As crianças e adolescentes que chegam à escola no Brasil, principalmente nas áreas de 

periferia e precariedade, carregam consigo as feridas de múltiplas violências: estrutural, 

econômica, social, institucional, urbana, etc.  

As marcas da sua condição social são as primeiras a refletir-se nos seus 
corpos. São estes os primeiros a sentir e padecer os efeitos do desemprego da 
família, da exclusão, da fome, dos trabalhos infantis, penosos dentro e fora de 
casa. Nos corpos infantis e adolescentes, débeis instrumentos perante as 
exigências da dura sobrevivência, dá para perceber as marcas da fraqueza, do 
medo e do cansaço. ‘Chegam com tanta fome, nem café tomavam antes de 
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irem à escola’,observava uma professora. ‘Chegam à noite esgotados, depois 
de um dia de trabalho, muitos dormem’, pondera um professor de Educação 
de Jovens e Adultos. Por que essas marcas chamam menos nossa atenção do 
que suas indisciplinas e faltas de atenção? Estas terão algo a ver com essas 
marcas brutais de sua condição social? (ARROYO, 2005: 126) 

Mas as crianças, adolescentes e jovens em idade escolar no Brasil, não sofrem somente 

as violências de tipo estrutural e social. A violência letal é seu drama maior. Os homicídios 

constituem a maior causa de mortalidade, entre os 12 e 18 anos, chegando essa causa a 

responder por 45% do total de mortes: 

O Gráfico 2 traz a decomposição das vidas de adolescentes perdidas por óbito 
de qualquer tipo, de acordo com as causas de mortalidade no ano de 2006. Os 
homicídios correspondem a quase metade das mortes nessa faixa etária, 
seguidos das mortes naturais e acidentes. Assim, confirma-se que o 
homicídio é o principal responsável pelas mortes nesta faixa etária. 
(PROGRAMA DE REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA LETAL CONTRA 
ADOLESCENTES E JOVENS – PRVL, 2009: 31) 

 

 

Esse dado contrasta com a média mundial de homicídios de adolescentes e jovens, de 10 

a 24 anos, que representa 6% do total de mortes, conforme se observa na seguinte tabela: 
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As dez causas mais comuns de mortes de crianças, adolescentes e jovens no mundo (10-24 
anos) 2004 

Causas 
Total de mortes 

(× 1000) (%) 

1 Acidentes de trânsito 259 (10,0%) 

2 Lesões auto-infligidas (Suicídios) 164 (6,3%) 

3 Violência 157 (6,0%) 

4 Infecções respiratórias 153 (5,9%) 

5 Tuberculose 142 (5,5%) 

6 HIV/AIDS 142 (5,5%) 

7 Afogamentos  106 (4,1%) 

8 Incêndios  67 (2,6%) 

9 Meningites 53 (2,0%) 

10 Guerra 46 (1,8%) 

Fonte: Elaborada a partir de PATTON & Alii, 2009: 889. 

 

Na tabela seguinte podem ser observadas as variações da violência, como causa de 

mortes no mundo, em população entre 10 e 24 anos, e distribuídos por região, faixa etária e 

sexo. 
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Fonte: PATTON & Alii, 2009: 888 
 

O Programa de Redução da Violência Letal Contra Adolescentes e Jovens – PRVL, 

mediante o Índice de Homicídios de Adolescentes - IHD, tem estudado os 267 municípios do 

Brasil com mais de 100.000 habitantes.  

O valor médio do IHA para os 267 municípios considerados é de 2,03 
adolescentes mortos por homicídio antes de completar os 19 anos, para cada 
grupo de 1.000 adolescentes de 12 anos. A cifra é bastante elevada, 
considerando que uma sociedade não violenta deveria apresentar valores 
próximos de 0. (PROGRAMA DE REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA LETAL 
CONTRA ADOLESCENTES E JOVENS – PRVL, 2009: 5) 

Seguem os gráficos dos municípios com maior IHA e das capitais do Brasil, 
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Além da gravidade dos dados apresentados, que falam por si só, deve ser ressaltada 

dinâmica da violência que está inserida. O estudo estimou, como se observa nos gráficos 

anteriores, se não inverter essa perversa dinâmica: “de cada 1.000 adolescentes que cumprem 

12 nos, quantos serão vítimas de homicídio antes de completar 19 anos” (PROGRAMA DE 
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REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA LETAL CONTRA ADOLESCENTES E JOVENS – PRVL, 

2009: 5)  

Para o conjunto dos municípios estudados 

os dados analisados neste estudo demonstram que se nada for feito para 
prevenir as causas destes homicídios e reduzir seus impactos, teremos a 
probabilidade de chegarmos em 2012 com um número de perdas de vida 
equivalente à população de uma cidade inteira. A gravidade do problema 
reafirma a necessidade de que governos, ongs, organismos internacionais, 
academia, adolescentes e jovens atuem cada vez mais de forma articulada e 
pactuada no sentido de enfrentar esta realidade que aflige os adolescentes nos 
grandes centros urbanos brasileiros. (PROGRAMA DE REDUÇÃO DA 
VIOLÊNCIA LETAL CONTRA ADOLESCENTES E JOVENS – PRVL, 
2009: 41). 

Segundo o Informe Mundial sobre a Violência e a Saúde, como se observa o gráfico 

seguinte, à utilização das armas de fogo, que vêm crescendo, deve ser atribuída uma grande 

parte dos homicídios. 

 

Segundo Alba Zaluar,  

Nas várias pesquisas de campo que realizei com assistentes de pesquisa no 
Rio de Janeiro, também sempre foi assinalada, desde 1980, a facilidade e a 
quantidade de armas disponíveis para os jovens moradores das favelas tidas 
como perigosas. E nelas jovens passam a andar armados para se proteger de 
outros jovens armados; juntam-se a quadrilhas por crer que assim contarão 
com a sua proteção militar, jurídica, política e pessoal; preparam-se para a 
guerra, aprendem a ser cruéis e a matar sem hesitação outros jovens pobres 
como eles que fazem parte dos comandos, quadrilhas ou favelas “inimigas”. 
Acreditam que permanecerão impunes nesse crime e acabam, eles também, 
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como vítimas nas estatísticas sobre os homicídios no país. (ZALUAR, 2006: 
11) 

Enquanto à diferença por sexo ressalta que os homicídios afetam mais aos garotos do 

que as meninas, como se observa no gráfico seguinte.  

 
 

Além dos homicídios deve ser mencionada, também, a magnitude da violência não 

mortal, muito significativa porque segundo o referido Informe Mundial sobre a Violência e a 

Saúde “por cada homicídio juvenil, há ao redor de 20 a 40 vítimas não mortais da violência 

juvenil que recebem tratamento em hospitais” (OMS, 2004:29)  

Faz parte, igualmente, da violência que, como vítimas, as crianças e adolescentes trazem 

para a escola as marcas originadas pela a cultura da violência e da sociabilidade em áreas de 

pobreza (ZALUAR, 2001 e 2006).  

Levando em consideração a gravidade e variedade das marcas da violência que os 

aluno/as trazem para a escola, para que um trabalho de prevenção seja eficaz é necessário 

entender as linguagens do corpo ferido, captar suas mensagens, incluindo a atenção, também, às 

subjetividades e significados sentidos pelas próprias crianças e adolescentes: 

mas quando miramos para seus corpos e para as marcas da barbárie que 
carregam percebemos que essas marcas falam por si mesmas. São como 
tatuagens onde estão inscritas todas as grandes interrogações que as diversas 
ciências se colocam sobre o momento presente, sobre os efeitos da 
globalização, do desemprego e da fome, do trabalho infantil e da violência, 
da reprodução mais básica da existência e da socialização, produção e 
reprodução dos valores e da cultura. Ninguém mais motivado a interrogar-se 
sobre essas barbáries do que aqueles a que as padecem. Ainda que sejam 
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crianças. Que pensa de sua dor e de sua fome uma criança sentada na nossa 
frente na nossa sala de aula? (ARROYO, 2005: 135) 

Nessa perspectiva da necessidade pedagógico-preventiva de saber olhar para as feridas, 

marcas da violência incrustadas nas crianças e adolescentes, deve-se considerar a incorporação 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que aponta a 

preocupação por conhecê-los não apenas como alunos, mas como pessoas. 
Vê-los como sujeitos de direitos. [... O ECA é] mais do que uma reafirmação 
do direito da infância e d adolescência à diversidade dos direitos: saúde, 
cuidado, assistência, moradia, educação. A novidade do ECA é reconhecer o 
direito a ser criança e ser adolescente. O direito aos tempos da vida. 
(ARROYO, 2005: 68-69) 

 

2.2.2. A violência na escola 

A violência na escola fica conceitualmente descrita por Charlot como: 

aquela que se produz dentro do espaço escolar, sem estar ligada à natureza e 
às atividades da instituição escolar: quando um bando entra na escola para 
acertar contas das disputas que são as do bairro, a escola é apenas o lugar de 
uma violência que teria podido acontecer em qualquer outro local. 
(CHARLOT, 2002:434) 

Dentro deste recorte da violência escolar pode ser alocada uma grande variedade de 

fenômenos violentos que acontecem em espaços educativos. Os mais graves e com elevada 

repercussão na mídia correspondem a massacres, homicídios e suicídios.  

Debardieux recolhe, na tabela seguinte, os principais massacres acontecidos em 

ambientes escolares, entre 1964 e 2005, no mundo: 
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 “Tabela 1ª: Massacres em escolas – 1964-2005” 

 

 Fonte: DEBARBIEUX, 2006. 

 

Seguindo a metodologia de Depardieux, pode-se completar a tabela de 2006 até o 

momento presente, conforme se mostra a seguir: 

Massacres em escolas, 2006-2009 (Março) 

Ano/mês Vítimas Culpados Local 

2006, agosto 
02 pessoas mortas, sendo uma delas 
um professor. 
03 feridos. 

Adulto Escola primária, Essex, Vermont, EUA 

2006, setembro 
Uma jovem morta, 19 pessoas 
feridas. 

Jovem/Adulto, 
25 anos 

Faculdade, Dawson College de Montreal, 
Canadá 

2006, setembro 
Uma  jovem estudante morta após 
sequestro e 05 vítimas de abuso. 
0 autor se suicidou. 

Adulto, 54 
anos 

Platte Canyon High School, Colorado, EUA 

2006, setembro Diretor de escola morto 
Jovem de 15 
anos 

EUA, Wisconsin, escola de Richland 

2006, outubro 
05 meninas mortas e 07 meninas 
feridas. 
O autor se suicidou. 

Adulto, 32 
anos 

Escola Wolf Roch (da comunidade Amish). 
Pensilvânia, EUA 

2007,  
abril 

32 vítimas, distribuídas:  
• 19 estudantes de 18 a 25 anos 
• 05 estudantes de 26 a 34 anos 
• 03 estudantes em idade 

desconhecida 
• 04 professores entre 35 e 76 anos 
• 01 vítima não identificada. 
O jovem autor se suicidou. 

Jovem, 23 
anos 

Universidade Virginia Tech, Virgínia, EUA 

2007, novembro 
07 jovens estudantes e 01 professor, 
mortos. 
O autor se suicidou.  

Jovem de 18 
anos 

Escola Jokela, Tuusula, Finlândia.  
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Ano/mês Vítimas Culpados Local 

2008, fevereiro 02 estudantes, mortos 
Uma estudante 
de 23 anos 

Technical College, Baton Rouge, Louisiana 
EUA 

2008, fevereiro 
05 estudantes mortos e 15 feridos. 
O autor se suicidou. 

Adulto de 27 
anos 

Universidade Northern Illinois, Illinois, 
EUA. 

2008, Setembro 
09 alunos e um professor mortos. 
O autor se suicidou. 

Jovem de 22 
anos 

Finlândia, Kauhajoki, Escola de Hotelaria de 
Kauhajoki 

2009, 
Janeiro 

02 crianças e um adulto, mortos. Adulto Creche, Dendermonde, Bélgica 

2009,  
março 

Na escola 09 alunos e 03 professoras, 
mortas. 
Na saída da escola, 01 pessoa morta 
,e numa loja de automóveis, 02 
pessoas mortas. 
12 feridos. 
 

Jovem de 17 
anos 

Escola de Albertville, Wendlingen, 
Alemanha. 

Fonte: Elaboração própria. Internet.  
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/03/090311_tiroteioshistoricoml.shtml 
http://www.estadao.com.br/especiais/tragedia-na-escola,51098.htm 
http://ircontraamare.blogspot.com/2009/03/mortes-nas-escolas.html 

 

Em relação aos massacres, observa-se que as vítimas são majoritariamente, jovens. 

Quanto ao gênero dos autores, destaca o fato de que quase todos (menos um) dos massacres 

levantados têm autoria masculina. Pode ser percebida uma mudança quanto à idade dos autores, 

se compararmos o período de 1996 a 2005 com o período de 2006 até março de 2009. 

Debarbieux (2006) tinha notado que entre 1996 e 2005, a autoria dos massacres era atribuída, 

em 90% dos casos, a adultos. Constata-se na tabela que cobre o espaço de 2006-2009 que 

aumentou, consideravelmente, o número de massacres cometidos por jovens. 

No Brasil, as mortes coletivas de adolescentes e jovens, frequentemente, acontecem fora 

do espaço escolar, constituindo, provavelmente, a face mais grave e de maior crueldade de 

violência sofrida por crianças, adolescentes e jovens. Conforma constataram Pinheiro, Adorno e 

Cárdia:   

Mais uma vez a população é surpreendida com a ocorrência de uma chacina 
em Francisco Morato, município da região metropolitana de São Paulo, com 
11 vítimas fatais. Não se trata, é óbvio, de um fenômeno recente: as chacinas 
nessa região vêm ocorrendo com regularidade desde o começo dos anos 90. 
No ano passado [1997], foram 47 chacinas, com 162 mortes. Este ano, em 
menos de seis meses, já ocorreram 46, com igual número de mortos. Há 
quatro anos, o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo 
vem constatando que essas chacinas não poupam mulheres grávidas, 
crianças, idosos, trabalhadores comuns ou donas-de-casa. Nenhum cidadão 
que habita as áreas de alto potencial de risco está a salvo dessa violência 
indiscriminada. (PINHEIRO, ADORNO E CÁRDIA, 1998.) 
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As chacinas no Brasil3, causando vítimas de crianças, adolescentes e jovens, acontecidas 

fora dos espaços escolares nos colocam diante do dilema sobre se deveriam ser consideradas na 

categoria “violência na escola”. A partir da delimitação do âmbito da violência escolar, já 

descrito, e levando em consideração: a) que os programas de prevenção da violência devem 

considerar os diferentes contextos (indivíduo, família, sala de aula, escola, bairro, cidade, 

violências culturais e estruturais etc.,) conforme indica o enfoque ecológico; b) que no Brasil 

somente foi conseguido até agora meio período de ensino gratuito e obrigatório, aumentando o 

tempo que crianças e adolescentes ficam fora da escola; c) que, em numerosos casos, as 

crianças, adolescentes e jovens vítimas da chacinas não estão na escola, mas deveriam lá estar, 

por encontrar-se em idade escolar; d) que essas chacinas podem, potencialmente, constituírem-

se ameaças reais tanto para as crianças que estão fora do sistema escolar como para as crianças 

que freqüentam a escola; e) que a insegurança e medo causados pelas chacinas afetam parcelas 

significativas da população escolar; constata-se que há argumentos relevantes para se 

considerarem como pertencentes à presente categoria de violência escolar e, portanto, como 

objeto de atenção especial nos programas de prevenção de violência no Brasil.  

Se os tipos de violência, como massacres, homicídios e suicídios, constituem as mais 

intensas violências contra crianças, jovens e adolescentes, existem, dentro da categoria de 

violências entre alunos (violência entre pares ou violência entre iguais), outros tipos de 

violência muito mais freqüentes e, também, muito preocupantes. Dentre eles se destaca o 

bullying (maus-tratos, vitimizações ou condutas de ameaças e acosso). Trata-se, sobre tudo nos 

contextos de violência europeus, da principal categoria da violência escolar: “Quando se fala 

de violência escolar se assume que o tema estrela é o bullying ou acosso entre 

escolares” (ORTEGA e DEL REY, 2008: 35).  

Desde os estudos realizados por Dan Olweus (1998), no final da década de 70, na 

Escandinávia, nos quais descreveu o fenômeno, provavelmente o mais freqüente dentre os 

diferentes tipos de violência no meio escolar, o conceito de bullying tem sido o principal 

fundamento para estudos e pesquisas realizadas em uma grande parte de países e referência 

obrigatória no tema. Olweus entende por bullying uma situação na qual “um aluno é agredido 

ou se converte em vítima quando está exposto, de forma repetida e durante um tempo, a ações 

negativas que leva a cabo outro aluno ou vários de eles” (OLWEUS, 1998: 25)  

Para que o bullying chegue a constituir-se é necessário que apareçam as seguintes 

características: a) intencionalidade de causar dano; b) repetição ou reiteração do 

comportamento; c) desequilíbrio ou relação de domínio-submissão entre o(s) agressor(es) e a 

vítima; d) presunção de impunidade por parte do agressor, e) impotência da vítima para se 

defender ou comunicar a outros sua situação e f) não se tratar de brincadeiras, embora os 

agressores costumem descrever dessa forma suas agressões. 

                                                 
3 Resulta muito sintomático comparar a facilidade com que foi possível encontrar dados na internet com a 
cronologia dos massacres em escolas no mundo, com a falta de dados semelhantes, ao tentar construir, 
com os mesmos procedimentos, tabelas semelhantes sobre chacinas no Brasil, afetando crianças, 
adolescentes e jovens. 
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No contexto de bullying aparecem três tipos de atores: agressores, vítimas e 

expectadores, para os quais os projetos de prevenção da violência devem preparar estratégias 

adequadas (OLWEUS, 1998; ORTEGA, vários anos; DIAZ-AGUADO, vários anos). 

Assim, o bullying sinaliza todo um conjunto de diferentes tipos de violência, desde que 

possuam as características assinaladas. Nas pesquisas feitas pelo Defensor do Povo na Espanha, 

são consideradas, por exemplo, 13 categorias de fenômenos violentos, agrupados em 05 tipos de 

agressão, conforme se observa na tabela seguinte. 

 
“Tabela 1.: Tipos de manifestações de maus-tratos por abuso de poder entre pares contemplados no 

estudo epidemiológico incluído no Informe do Defensor do Povo-UNICEF (2000)” 

Tipo de Agressão Exemplos de conduta 

• Ignorar 
Exclusão social 

• Não deixar participar 

• Insultar 

• Colocar apelidos ofensivos Agressão verbal 

• Falar mal de outro nas suas costas 

• Esconder coisas da vítima 

• Quebrar coisas da vítima Agressão física indireta 

• Roubar coisas da vítima 

• Bater 

• Ameaçar somente para causar medo 

• Obrigar a fazer coisas com ameaças (chantagem) 
Ameaças 

• Ameaçar com armas (faca, pau) 

Acosso sexual • Acossar sexualmente com atos ou comentários 

Fonte: ESPAÑA. DEFENSOR DEL PUEBLO, 2007: 23. 

 

Ao considerar a existência de vítimas, agressores e testemunhas, essa pesquisa 

possibilita um quadro mais preciso do alcance desse tipo de violência escolar, conforme aparece 

na tabela seguinte:  
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“Tabela 1.1.: Porcentagem de estudantes de ensino médio que afirmam ter presenciado, sofrido ou 
perpetrado diferentes modos de maus-tratos entre companheiros, com maior ou menor frequência 

(N=3000).  
[A partir de Defensor del Pueblo-UNICEF, 2000] 

Comportamento Vítima (%) Agressor (%) Testemunha (%) 

Ignorar 14,9 38,7 79 

Não deixar participar 10,7 13,7 66,5 

Insultar 38,5 45,5 91,6 

Colocar apelidos ofensivos 37,2 37,9 91,3 

Falar mal de outro/a nas suas costas 34,9 38,5 88,3 

Esconder coisas da vítima 21,8 13,5 73,9 

Quebrar coisas da vítima 4,4 1,3 37,6 

Roubar coisas da vítima 7,3 1,5 39,5 

Bater 4,8 7,2 59,6 

Ameaçar somente para causar medo 9,7 7,4 66,2 

Obrigar a fazer coisas com ameaças 
(chantagem) 

0,8 0,4 12,6 

Ameaçar com armas (faca, pau) 0,7 0,4 6,2 

Acossar sexualmente com atos ou 
comentários 

2 0,6 7,6 

Fonte: ESPAÑA. DEFENSOR DEL PUEBLO, 2007: 24. 
 

Em relação à consideração de incidência de bullying no Brasil, pode-se estimar que, 

possivelmente, tenha uma presença maior do que na Europa, se viesse a se confirmar uma 

situação parecida à Nicarágua, onde pesquisas realizadas por Rosario (2005) e por Rosario e Del 

Rey (2008b) encontraram uma abrangência do fenômeno mais extensa do que a européia, 

prevalecendo e coexistindo com outras formas de violência escolar. Mas, mesmo considerando 

que se trata de um fenômeno preocupante e que deve ter a atenção adequada, é preciso ponderar 

que o bullying, fenômeno de violência que se dá na relação interpessoal, 

não é –na atualidade- o que mais deve nos preocupar. Para isto há duas 
razões importantes. A primeira, porque nos países pobres há uma violência 
muito mais grave que lhes afeta e à qual há que acudir urgentemente: a que 
ocasionam aos escolares e aos jovens os adultos que deveriam ser seus 
protetores e educadores (Del Rey, 2007). A segunda, porque contra o 
bullying foi desenvolvido tal quantidade de projetos, programas e medidas 
preventivas e paliativas, que faz dele um problema abordável do ponto de 
vista educativo. (ORTEGA e DEL REY, Rosario, 2008: 35 e 38)4 

 

Podem ser considerados, também, como fenômenos de violência afetos à categoria de 

“violência na escola”, os seguintes, os furtos (desvinculados do bullying), as violências 

                                                 
4 Embora o Brasil não possa pelo volume de seu PIB, inclusive do PIB per capita, ser considerado um 
país pobre, a injustiça social, o grau de desigualdade social e a elevada proporção de pobres são razões 
pelas quais as considerações de Ortega e Del Rey permanecem válidas.  
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perpetradas por gangs ou bandos, o comércio e tráfico de drogas o cyberbullying e a 

indisciplina, absenteísmo e disrupção das aulas. 

As violências perpetradas por gangues foram dos primeiros fenômenos estudados e 

relacionados à violência escolar no Brasil e deve-se prestar atenção considerável uma vez que 

podem fazer parte dos atores que configuram a sociabilidade (e aprendizados) das crianças, 

adolescentes e jovens em situação de risco.  

O comércio e tráfico de drogas, como contexto muito vulnerável a violência, representa 

um dos fatores de risco, de maior influência dentro da violência escolar. 

O cyberbullying ou violências através das novas tecnologias de informação e 

comunicação, apesar de fenômeno recente, já está inserido dentro do catálogo dos fenômenos da 

violência escolar, apresentando uma tipologia consideravelmente variada, segundo Ortega e 

Mora-Merchán5. Destaca-se, dentro do cyberbulling, como fenômeno específico, o happy 

slapping , geralmente de caráter grupal, que consiste no 

ataque inesperado a uma vítima enquanto um cúmplice grava o que está 
acontecendo, normalmente por meio da câmara de um telefone celular, para 
depois difundi-lo ou visualizá-lo repetidamente (ORTEGA e 
MORA‐MERCHÁN, 2007: 10) 

Recente pesquisa no Distrito Federal recolhe dados sobre este tipo de violência no 

Brasil via internet ou outras novas tecnologias da informação e comunicação (CASTRO; 

ABRAMOVAY; RUA; e ANDRADE: 2009). 

A indisciplina, absenteísmo e disrupção das aulas, fenômenos tradicionais na escola, 

podem ser considerados, também, como violência escolar, como já mencionado. 

 

 

                                                 
5 Os autores descrevem sete tipos:  

• Provocação incendiária: brigas, discussões acaloradas on line por meio de mensagens eletrônicas 
que utilizam uma linguagem vulgar e ofensiva. [...] 

• Fustigamento: envio repetido de mensagens ofensivas, desagradáveis e/ou insultantes 
• Denigração: injuriar ou difamar a alguém mandando rumores, boatos ou mentiras, normalmente 

de tipo ofensivo e cruel[...] 
• Suplantação da personalidade: se apropriar dos dados pessoais ou da aparência de uma pessoa 

(nicks, senhas, etc.) para se fazer passar por ela e fazê-la ficar com a imagem comprometida 
diante dos outros, cometer atos inapropriados, prejudicar sua reputação ou gerar conflitos com 
seus conhecidos. 

• Violação da intimidade ou jogo sujo: difundir os segredos, informação comprometida ou 
imagens de alguém on line [...] 

• Exclusão: afastar alguém de modo intencional de um grupo on line (chats, listas de amigos, foros 
temáticos, etc.) 

• Cyberacosso: envio repetido de mensagem que incluem ameaças ou som muito intimidatórios. 
[...] (ORTEGA e MORA‐MERCHÁN, 2007: 10) 
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2.2.3 A violência à escola 

O segundo âmbito de violências organizado por Charlot, a violência à escola, é 

caracterizada da seguinte forma:  

A violência à escola está ligada à natureza e às atividades da instituição 
escolar: quando os alunos provocam incêndios, batem nos professores ou os 
insultam, eles se entregam a violências que visam diretamente a instituição e 
aqueles que a representam (CHARLOT, 2002:434) 

Os fenômenos de violência que se encaixam dentro deste marco classificador são, 

também, variados e incluem depredações, quebras ao patrimônio da escola, vandalismo, assim 

como qualquer tipo de violência de alunos/as ao professores. 

 

2.2.4. A violência da escola 

Por último, o terceiro espaço organizador dos fenômenos da violência escolar, a 

violência da escola é descrito por Charlot como  

uma violência institucional, simbólica, que os próprios jovens suportam 
através da maneira como a instituição e seus agentes os tratam (modos de 
composição das classes, de atribuição de notas, de orientação, palavras 
desdenhosas dos adultos, atos considerados pelos alunos como injustos ou 
racistas...). (CHARLOT, 2002:435) 

As violências susceptíveis de serem classificadas como violência da escola remetem ao 

autoritarismo ou a uma relação de dominação da escola para com os alunos, seja esse 

autoritarismo praticado por meio da aplicação de normas institucionais da escola, ou pelo corpo 

docente e funcionários ou, ainda por princípios pedagógicos tendentes a não considerar aos 

alunos como sujeitos de aprendizado nem como cidadãos ou sujeitos de direitos.  

Abrangem, também, a não realização das funções esperadas da escola na sociedade 

como a formação do desenvolvimento pessoal e a educação prevista, a responsabilidade no 

fracasso escolar, o currículo oculto... 

Tem presença muito significativa, tanto dentro da violência na escola, como da escola, 

as violências que perpassam todas as outras podendo apresentar variadas configurações, e que 

estão na base da discriminação e do preconceito, como a violência de gênero e o sexismo, assim 

como, o racismo, a homofobia, a violência, discriminação e preconceito contra alunos/as com 

deficiência e outras formas de preconceito ou discriminação por motivos religiosos, pela 

aparência física, pela condição econômica, pelo local de nascimento ou procedência. 

 

Definições de violência escolar 

O conjunto das descrições dos fenômenos da violência escolar organizados, somados à 

descrição dos contextos, fatores de risco e de prevenção, podem constituir um “conceito-
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constelação” da violência escolar. No entanto, subsiste a necessidade de elaborar uma definição 

de violência escolar capaz de abarcar as referências descritas. 

Nesse sentido, recolhemos, na seqüência, várias das definições contempladas, para 

análise, pelo grupo de trabalho do Projeto VISTA – Violence in Schools Training Action.  

 

“Recurso 4 Definições de especialistas internacionais”  

DEFINIÕES DE VIOLENCIA ESCOLAR 

“A violência se define como um comportamento que pretende causar dano, mas que também 
inclui ameaças” (Baldry e Farrington, 2006, p. 107). 

“A violência não é unicamente um fato excepcional, brutal e imprevisível que se origina fora da 
escola, mas também o resultado de freqüentes irritações banais, pequenas agressões... A 
violência deveria ser estudada através de três grupos de variáveis: delitos e faltas, micro-
violência e sentimento de insegurança” (Debarbieux, Blaya, y Vidal, 2003, p. 18).  

“A ‘de-linqüência’ (sic) denota a ausência de um vínculo experimentado com a vítima (o 
entorno vitimizado), que pode encontrar-se na própria raiz etimológica da palavra. O 
desenvolvimento, reforço ou reparação de um vínculo de qualidade existencial com o entorno é, 
por tanto, um tema chave. As pessoas que desenvolvem um sentimento de vinculação com seu 
entorno tratarão com o mesmo de uma forma diferente, mais respeitosa” (Depuydt y Deklerck, 
1998, p. 137). 

“O comportamento anti-social nas escolas compreende todo o espectro de interações verbais e 
não verbais entre pessoas ativas dentro e no entorno do colégio com intenções maliciosas que 
causam danos ou feridas mentais, físicas ou materiais a pessoas de dentro ou no entorno das 
escolas e que infringem as normas não formais do comportamento” (Huybregts, Vettenburg, y 
D’Aes, 2003, p. 35). 

“A violência ou o comportamento violento é um comportamento agressivo em que o ator ou 
autor utiliza seu corpo ou um objeto (inclusive armas) para causar dano ou mal-estar 
(relativamente grave) a outro indivíduo” (Olweus, 1999, p.12). 

“A violência é um comportamento agressivo que ode ser física, sexual ou emocionalmente 
abusivo. O comportamento agressivo é dirigido por um indivíduo ou grupo sobre outro ou 
outros. Um comportamento fisicamente abusivo é aquele e que uma criança, adolescente ou 
grupo, diretamente ou indiretamente, trata mal, dana ou mata a outro ou outros. O 
comportamento agressivo pode incluir empurrões, zarandeos, socos, patada, beliscões, 
queimaduras ou qualquer outro tipo de ataque físico a uma/s pessoa/as ou à propriedade. O 
comportamento emocionalmente abusivo é aquele no qual tem lugar ataques verbais, ameaças, 
insultos, burlas, mofas, gritos, exclusão e rumores maliciosos. O comportamento sexualmente 
abusivo é aquele no qual há ataque sexual ou violação” (O’Moore, s.d.). 

http://www.comune.torino.it/novasres/newviolencedefinition.htm 

“A violência inter-pessoal e o acosso escolar são formas ilegítimas de confrontação de 
interesses ou necessidades na qual um dos protagonistas –pessoa, grupo ou instituição- adota 
um papel dominante e obriga pela força a que o outro este num papel de submissão, causando-
lhe com isso um dano físico, social ou moral’ (Ortega, 2006, p31) 

Fonte: ORTEGA, Rosário; SÁNCHEZ, Virginia; WASSENHOVEN, Luc Van; DEBOUTTE, Gie; e 
DEKLERCK, Johan [sd]. 
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2.3. Fatores de risco e de prevenção da violência escolar 

Uma recomendação inerente aos projetos de prevenção de violência tem destacado 

habitualmente a necessidade de conhecer as “causas” da violência como condição de eficácia 

das ações de prevenção. Daí origina-se a preocupação por compreender a natureza e dinâmica 

da complexa e controvertida “causalidade” da violência. A primeira e obrigatória consideração 

nesse sentido, como Zaluar (2006) destaca, consiste na inadequação que se opera quando se 

pretende entender a causalidade da violência de forma determinística ou física, segundo o 

modelo causa-efeito. Como já descrito, a violência em toda sua multiplicidade de fenômenos 

resulta da interação complexa entre a realidade e o ser humano. Daí que se considere mais 

apropriado e de maior sintonia  com a realidade falar de “fatores de risco” da violência, que 

podem ser entendidos como “aqueles fatores que fazem com que um indivíduo tenha mais 

possibilidades de desenvolver problemas frente à diversidade; não causam, necessariamente, 

em si mesmos dificuldades” (ORTEGA; SÁNCHEZ; WASSENHOVEN; DEBOUTTE; e 

DEKLERCK, [s d] :3.) As ações de prevenção da violência escolar, em consonância com esse desenho, 

devem se realizar pela atuação nos “fatores de proteção”, que “são aqueles que protegem ao indivíduo e 

evitam que desenvolva problemas inclusive em condições adversas” (ORTEGA; SÁNCHEZ; 

WASSENHOVEN; DEBOUTTE; e DEKLERCK, [s d] :3.) 

Em segundo lugar, devido a esse entendimento, é mister reconhecer a existência de um 

amplo consenso entre especialistas e instituições em aplicar às diferentes realidades da violência 

a perspectiva do modelo ecológico do desenvolvimento humano proposto por Urie 

Bronfenbrenner (1996).  A saúde (OMS, 2002) e a educação, como se verá, são as principais 

áreas de aplicação do referido modelo. 

A relação dinâmica e complexa entre os seres humanos e os contextos ou ambientes em 

que estes vivem ou atuam constitui a base teórica dessa concepção: 

A ecologia do desenvolvimento humano envolve o estudo científico 
da acomodação progressiva, mútua, entre um ser humano ativo, em 
desenvolvimento, e as propriedades mutantes dos ambientes imediatos 
em que a pessoa em desenvolvimento vive, conforme esse processo é 
afetado pelas relações entre esses ambientes, e pelos contextos mais 
amplos em que os ambientes estão inseridos (BRONFENBRENNER, 
1996: 14) 

Nessa perspectiva, cada pessoa esta inserida em vários contextos ou sistemas na 

interação com os quais desenvolve sua personalidade e açõesr. Na tabela seguinte se descrevem 

os diferentes sistemas e se colocam exemplos de aplicação à questão da violência.  

 

Contexto Descrição 

Microsistema 

“Um microsistema é um padrão de atividades, papeis e relações 
interpessoais experiênciados pela pessoa em desenvolvimento num dado 
ambiente com características físicas e materiais específicas” 
(BRONFENBRENNER, 1996: 18.) 
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Contexto Descrição 

Exemplos: O contexto individual dos alunos, o contexto familiar, a 
escola.  

Messosistema 

“Um messosistema inclui as inter-relações entre dois ambientes nos 
quais a pessoa em desenvolvimento participa ativamente” 
(BRONFENBRENNER, 1996: 21.) 

Exemplo: as relações que se estabelecem entre a escola e a família, o 
grupo de amigos... 

Exosistema 

“Um exosistema se refere a uma ou mais ambientes que não envolvem a 
pessoa em desenvolvimento como um participante ativo, mas no qual 
ocorrem eventos que afetam ou são afetados por aquilo que acontece no 
ambiente contendo a pessoa em desenvolvimento” 
(BRONFENBRENNER, 1996: 21). 

Exemplos: os sistemas político e econômico, o local de trabalho dos pais, 
a sala de aula de um irmão mais velho, as instituições responsáveis pela 
proteção da criança... 

Macrosistema 

“O macrosistema se refere a consistências, na forma de conteúdo de 
sistemas de ordem inferior (micro-, meso-, e exo-) que existem, ou 
poderiam existir, no nível da sub-cultura ou da cultura como um todo, 
juntamente com qualquer sistema de crença ou ideologia subjacente a 
essas consistências” BRONFENBRENNER, 1996: 21. 

Exemplos:o individualismo induzido pela globalização, a justificativa 
cultural que leva a responder com violência à violência,as diferentes 
foras que as diferentes sociedades concebem a escola, etc. 

Fonte: Tabela elaborada a partir de BRONFENBRENNER, 1996. 

De forma gráfica, corresponde à imagem seguinte: 

 

 Fonte: BRONFENBRENNER, 1996 

 

Uma aplicação desse enfoque ecológico ao âmbito dos projetos de prevenção da 

violência escolar realiza-se na Europa pelo Projeto Vista, já citado, conforme se observa no 

gráfico seguinte: 
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Fonte: ORTEGA; SÁNCHEZ; WASSENHOVEN; DEBOUTTE; e DEKLERCK [sd]: 3. 

 

Situados nessa concepção podem ser recolhidos os principais fatores de risco e, 

conseqüentemente, de prevenção da violência escolar, sendo sempre necessário realizar análises 

e pesquisas várias nos diferentes contextos, dada sua realidade dinâmica.  

Dentre os fatores de risco individuais da violência escolar, foram identificados, para 

crianças agressoras, o baixo autocontrole e escassa resistência à frustração, tendência à 

atribuição de hostilidade à situações ambíguas (sobretudo os meninos), forte impulsibilidade, e 

boa estratégia cognitiva6. Como fatores de risco das crianças vítimas de violência escolar foi 

constatado que estas: “costumam ter baixa autoestima, são tímidas e têm dificuldades para fazer 

amigos” (ORTEGA; SÁNCHEZ; WASSENHOVEN; DEBOUTTE; e DEKLERCK [sd]: 4). 

No contexto interpessoal foi verificado que as amizades podem ser tanto fator de risco, 

como de prevenção. A ausência de afeto familiar, a violência física ou psicológica na família, a 

ausência de normas razoáveis nos adultos, o autoritarismo e a utilização de castigos físicos, a 

super-proteção ou insegurança nas relações, dentre outros, constituem fatores de risco nesse 

contexto. (ORTEGA; SÁNCHEZ; WASSENHOVEN; DEBOUTTE; e DEKLERCK [sd]: 4-5). 

No contexto escolar, a qualidade da convivência, a capacidade da escola de oferecer 

uma educação que responda adequadamente às necessidades dos alunos/as, da educação e o 

nível das relações de participação ou autoritarismo, influenciam na violência escolar.  

Dentro do exosistema e macrosistema muitos fatores de risco têm sido notados, como, 

por exemplo, o desemprego dos pais, a pobreza, a desigualdade, o individualismo e competição 

que o sistema capitalista impulsiona, os impactos da globalização, os meios de comunicação, a 

cultura da violência, etc. (ORTEGA; SÁNCHEZ; WASSENHOVEN; DEBOUTTE; e 

DEKLERCK [sd]; Zaluar, 2006; SABUCEDO e SANMARTIN: 2007). Considerado a enorme 

influência dos fatores de tipo estrutural, que afetam contingentes populacionais imensos para 
                                                 
6 “Capazes de notar a dor dos demais, porém com limitada empatia” (ORTEGA; SÁNCHEZ; 
WASSENHOVEN; DEBOUTTE; e DEKLERCK [sd]: 3) 
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determinadas condições de vida, pode se compreender a necessidade de atuar nesses contextos 

para a eficácia da prevenção da violência escolar.  

Dadas as polêmicas que não raro acontecem em torno da “causalidade” entre pobreza e 

violência7, é necessário enfatizar, como faz Zaluar (2006), que muitas vezes esses fatores de 

risco são, erradamente, utilizados para culpabilizar ou colocar suspeitas e preconceitos na 

população mais oprimida, excluída e pobre.  

 

2.4. O currículo escolar 

O currículo ocupa lugar importante no presente trabalho na medida em que se articula 

com o objeto da pesquisa: o Projeto Pela Vida, Não à Violência. Essa articulação é provocada 

pela problematização: em que medida o Pela Vida, Não à Violência, trouxe implicações ao 

currículo? Por esse motivo, a necessidade do estudo da delimitação e definição do conceito de 

currículo. 

A expectativa é de que a referência adotada sobre currículo possa ancorar o processo de 

análise e avaliação das possíveis virtudes e limitações da implantação dos Projetos Pela vida, 

não à Violência. 

Se ao falar da violência foi notada uma complexidade para se chegar a uma definição 

que seja aceita de comum acordo entre estudiosos, o mesmo ocorrerá em relação às dificuldades 

encontradas para se chegar a um consenso em torno do conceito de currículo. Gimeno Sacristán 

após discorrer sobre as diferentes perspectivas, dimensões e visões que estão colocadas pela 

teoria na tarefa de elaboração de um conceito de currículo afirma: 

Depois de tudo o que foi dito [...] se compreenderá a dificuldade de oferecer 
uma definição válida de currículo, que seja aceita universalmente. Não a 
demos, nem tem sentido dá-la, ainda que exista uma infinidade. Todo 
conceito define-se dentro de um esquema de conhecimento, e a compreensão 
de currículo depende de marcos muito variáveis para concretizar seu 
significado. (GIMENO SACRISTÁN e PÉREZ GÓMEZ, 2000: 147) 

Dessa forma, aparece no conceito de currículo um conjunto de dimensões e aspectos, 

mais ou menos aceitos, mais ou menos confrontados ou disputados pelos autores de referência, 

sobre os quais é preciso refletir para se ter um referencial teórico que oriente o percurso 

analítico que devemos fazer. Esses aspectos podem ser encontrados na reflexão teórica realizada 

na história da discussão sobre o currículo, que não sendo tão antiga quanto a da educação, nem 

quanto a escola que surge na modernidade, manifesta-se na atualidade como tema de interesse e 
                                                 
7 Dentro desse contexto de tipo estrutural, quando considerara especificamente a relação entre 
desigualdade social e criminalidade, pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que 
estudou essa relação no Brasil chegou a conclusão de que “a desigualdade social representada pelo 
índice de Gini tem influência significativa para explicar a criminalidade” (MENDONÇA; LOUREIRO e 
SACHSIDA,2003: 13).  
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estímulo a intensos debates e estudos. A escolha de aspectos diversos que devem fazer parte da 

elaboração teórica do currículo costuma ser uma forma de abordagem teórica sobre o mesmo. 

Por exemplo, Gimeno Sacristán e Pérez Gomez defendem que 

Para nós, é importante considerar em qualquer conceitualização:  
Primeiro: o estudo do currículo deve servir para oferecer uma visão da 
cultura que se dá nas escolas, em sua dimensão oculta e manifesta, levando 
em conta as condições em que se desenvolve. 
Segundo:trata-se de um projeto que só pode ser entendido como um processo 
historicamente condicionado, pertencente a uma sociedade, selecionado de 
acordo com as forças dominantes nela, mas não apenas com capacidade de 
reproduzir, mas também de incidir nessa mesma sociedade. 
Terceiro:o currículo é um campo no qual interagem idéias e práticas 
reciprocamente. 
Quarto:como projeto cultural elaborado, condiciona a profissionalização do 
docente e é preciso vê-lo como uma pauta com diferente grau de flexibilidade 
para que os professores/as intervenham nele. (GIMENO SACRISTÁN e 
PÉREZ GÓMEZ, 2000: 147) 

Para o nosso objeto de estudo, que se debruça sobre as implicações que para o currículo 

se derivam da prevenção da violência escolar dentro do marco de políticas públicas municipais 

de educação, selecionamos alguns aspectos que podem ser significativos para a análise que aqui 

deverá ser realizada. Embora esses aspetos estejam na realidade estreitamente ligados e 

embaralhados de múltiplas formas, é possível no plano da reconstrução conceitual identificar e 

descrever, sem perder de vista essa complexidade do real, alguns aspectos. Esses aspectos são 

os seguintes:  

 

2.4.1. Os âmbitos do currículo 

Uma forma de aproximação ao conceito de currículo pode realizar-se olhando para 

aquilo que ele compreende, intentando captar uma visão do seu espaço, uma visão panorâmica 

que inclua as demarcações de suas esferas de atuação em relação às atividades curriculares. 

Nesse sentido, é que se fala dos âmbitos ou contextos do currículo. Eles gozam de uma 

importância destacada na configuração do currículo porque “o significado último do currículo é 

dado pelos próprios contextos em que se insere” (GIMENO SACRISTÁN, 2000: 22). 

No seguinte quadro, tomado dos atores Gimeno Sacristán e Pérez Gomez, é possível 

visualizar um conjunto de âmbitos, nos quais o currículo se realiza. 
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Fonte: GIMENO SACRISTÁN e PÉREZ GÓMEZ, 2000: 130. 
 

O âmbito maior do currículo, conforme se depreende do quadro, acima corresponde ao 

chamado contexto exterior. Um contexto que, embora seja exterior ao meio pedagógico, é 

“muito determinante do que se ensina nas aulas e de como se ensina” (GIMENO SACRISTÁN 

e PÉREZ GÓMEZ, 2000: 130). Esse contexto compreende as relações, influências e pressões 

que incidem no sistema escolar desde os sistemas políticos, econômicos e culturais em diversos 

níveis, envolvendo, então, ao ser aplicado ao nosso objeto de estudo, todo o conjunto de 

recursos econômicos, orçamentos, regulamentações, autoridades e hierarquizações diversas, 

assim como as resistências e confrontos, formas culturais de entender a escola e o que dela uma 

sociedade espera, etc.  

Fica notório neste âmbito do currículo que ele não corresponde a aspectos puramente 

técnicos8, mas que envolvem questões de tipo ético e político, e que os atores sociais e as 

instituições que atuam nesse nível interagem de forma dialética no currículo, sendo que este 

extrapola a atuação pura e simples dos professores. Segundo os autores citados ao considerar 

esse âmbito do currículo: 

a vantagem está em propiciar um entendimento mais coerente da prática 
pedagógica não reduzida a problemas técnicos exclusivamente, mas 
apreciando como, dialeticamente, esferas diversas da realidade co-
determinam a prática pedagógica. De tudo isso se deduz uma primeira 
conseqüência: os professores/as e os alunos/as não são os únicos agentes da 
configuração do desenvolvimento curriculares (Sic) (GIMENO SACRISTÁN 
e PÉREZ GÓMEZ, 2000: 131) 

A estrutura do sistema educativo no seu conjunto, desde a creche ao pós-doutorado, 

constitui um âmbito do currículo que possui, também, importância significativa na configuração 

                                                 
8 “Pretender reduzir os problemas-chave de que se ocupa a teoria e práticas relacionadas com o currículo 
a problemas de índole técnica que é preciso resolver é, no mínimo, uma ignorância culpável” (GIMENO 
SACRISTÁN, 2000: 15) 
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do currículo nos diferentes âmbitos, uma vez que influenciam uns âmbitos sobre outros: 

As escolas ou salas de aulas não são entidades isoladas de uma realidade 
mais ampla que é o contexto do sistema educativo em seu conjunto. Muitas 
das peculiaridades do currículo para um nível ou período escolar são 
explicadas pelas interdependências que mantêm com níveis anteriores ou 
posteriores, pela função social e a seleção dos alunos/as que um determinado 
tido (sic) [tipo] de ensino realiza, etc. (GIMENO SACRISTÁN e PÉREZ 
GÓMEZ, 2000: 130. Grifos dos autores) 

Para nosso objeto de estudo, dentro da estrutura do sistema  educativo, reveste-se de 

importância crucial a ação da direção da política educacional no município, uma vez que é na 

secretaria de educação que se tomam as principais decisões ou omissões em relação ao 

enfrentamento da problemática da violência escolar. 

O âmbito da organização e ambiente da escola, para nosso objeto de estudo das 

implicações para o currículo que se derivam da prevenção da violência escolar, constitui, 

também, aspecto neurálgico: 

A estrutura da escola, as relações internas, as formas de organização dos 
professores/professoras, sua coordenação, as atividades culturais realizadas, a 
disposição do espaço, a ordenação do tempo, etc., determinam um contexto 
organizativo que dá significado particular ao projeto concreto que uma 
escola tem. (GIMENO SACRISTÁN e PÉREZ GÓMEZ, 2000: 130. Grifos 
dos autores) 

A sala de aula forma um ambiente de menor amplitude do que os contextos acima 

mencionados, mas ele, ao comportar relações diversas entre os alunos/as e os professores/as nas 

relações de ensino-aprendizagem, constitui, também, um ambiente complexo: 

O ambiente ou contexto psicossocial que se cria nos grupos de ensino-
aprendizagem, normalmente nas aulas, mas que pode ser visto em qualquer 
outra agrupação de trabalho, é um mundo complexo, fonte de influências e 
motivações para o aluno/a, dentro do qual a aprendizagem do currículo adota 
um enfoque psicológico e social especial. (GIMENO SACRISTÁN e PÉREZ 
GÓMEZ, 2000: 130. Grifos dos autores) 

Por último, o âmbito do currículo de menor amplitude é formado pelas atividades de 

ensino-aprendizagem: 

Existe um contexto didático formado pela estrutura de tarefas que se 
desenvolvem nas atividades de ensino-aprendizagem que vem a ser o 
ambiente pedagógico mais imediato para o aluno/a. Não é indiferente o tipo 
de atividades de ensino-aprendizagem para extrair um resultado ou outro a 
um mesmo objetivo ou conteúdo curricular. O método condiciona os 
resultados que podem ser obtidos. (GIMENO SACRISTÁN e PÉREZ 
GÓMEZ, 2000: 130. Grifos dos autores) 

Esses âmbitos do currículo descritos constituem, então, contextos, nos quais é possível 

observar e analisar implicações que se derivam da prevenção da violência escolar. Dado que 

entre esses âmbitos se estabelecem, dialeticamente, relações complexas, é conveniente adotar 

uma perspectiva adequada à interação complexa entre contextos. Nesse sentido, pode ser 

utilizado o enfoque ecológico, o qual já tem sido abordado aqui desde a perspectiva que provêm 
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das estratégias da prevenção da violência. Mas, especificamente desde o campo de estudos do 

currículo, recomenda-se, também, que seja adotado o enfoque ecológico: 

O currículo real é determinado na interação de todas essas práticas que 
Schubert (1986) chamou de sistema curricular. Como aponta esse autor, é 
preciso um enfoque ecológico para entender como o currículo se configura 
em relação aos contextos não apenas pedagógicos, mas políticos, 
econômicos, legislativos, administrativos, organização de escolas, práticas de 
supervisão e de controle, etc., dos quais se derivam influências muito 
decisivas (Beltran, 1991; Gimeno, 1988, p. 22 e ss.). (GIMENO 
SACRISTÁN e PÉREZ GÓMEZ, 2000: 130. Grifos dos autores) 

2.4.2. Currículo como conjunto dos conteúdos de ensino 

Talvez seja este aspecto do currículo, o dos conteúdos, o de maior tradição e o de 

significado mais consolidado nos ambientes educativos. Uma das primeiras imagens que passa 

pela cabeça dos professores/as quando escutam a palavra currículo costuma estar referida às 

matérias ou disciplinas e às diferentes lições ou unidades em que elas se dividem. “Vamos ver o 

que convém ensinar este ano aos meus alunos” corresponde ao imaginário freqüente entre os 

professores/as, ao folhear no início do ano escolar qualquer livro de texto indicado para uma 

série qualquer. Dessa forma,  

O termo conteúdos nos é apresentado carregado de uma significação antes 
intelectualista e culturalista, própria da tradição dominante das instituições 
escolares nos quais foi forjado e utilizado. Ao mencioná-lo pensamos em 
elementos de disciplinas, matérias, informações diversas de coisas assim. Por 
conteúdo se entenderam os resumos de cultura acadêmica que compunham os 
programas escolares parcelados em matérias e disciplinas diversas. É, por 
outro lado, um conceito que reflete a perspectiva dos que decidem ensinar e 
dos que ensinam, por isso quando fizemos alusão aos conteúdos, costumamos 
nos referir ao que se pretende transmitir ou que outros assimilem. (GIMENO 
SACRISTÁN e PÉREZ GÓMEZ, 2000: 150) 

Mas o significado de conteúdo deve ser ampliado para incorporar os fins que o sistema 

de ensino objetiva tanto no conjunto dele (desenvolvimento pessoal integral do aluno, formação 

do cidadão, transição para o mercado de trabalho, etc.,) como para as diferentes etapas ou 

períodos da escolarização, o que, por sua vez, se desdobra para abranger questões como valores, 

habilidades e efeitos ou resultados nos alunos/as: 

[...] A ampliação da escolaridade e o aumento de facetas educativas a ser 
atendida pela escolarização em qualquer etapa originaram a utilização do 
termo conteúdo do currículo com uma concepção muito ampla, englobando 
todas as finalidades que a escolaridade tem num determinado nível e as 
diferentes aprendizagens que os alunos/as obtêm da escolarização. Os 
conteúdos compreendem todas as aprendizagens que os alunos/as devem 
alcançar para progredir nas direções que marcam os fins da educação numa 
etapa de escolarização, em qualquer área ou fora delas, e para tal é necessário 
estimular comportamentos, adquirir valores, atitudes e habilidades de 
pensamento, além de conhecimentos. Por isso, é preciso referir-se não apenas 
a informações que necessitam ser adquiridas, mas também aos efeitos que se 
derivam de determinadas atividades, que é necessário praticar para obter 
aprendizagens variadas como as mencionadas. (GIMENO SACRISTÁN e 
PÉREZ GÓMEZ, 2000: 150) 
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Ao combinar resumos ou conhecimentos escolares com finalidades a serem alcançadas 

e examinar de que forma esses dois aspectos do currículo se realizam no Brasil, Antonio Flávio 

Moreira toca em um dos aspectos cruciais quando se aborda a prevenção da violência desde a 

escola, uma vez que, como se verá mais adiante, uma das melhores estratégias preventivas da 

violência que mata aos adolescentes e jovens consiste em que estes concluam o segundo grau: 

Penso que a discussão sobre o que precisamos ensinar a quem, na escola, 
sempre demanda novas análises, novos ângulos, novas perspectivas. É uma 
discussão que precisa sempre se renovar, ainda mais que nossa escola tem 
tido dificuldade de decidir o quê e como ensinar aos alunos de grupos sociais 
oprimidos. Fracasso e exclusão continuam a marcar nossa escola (GARCIA e 
MOREIRA, 2006: 7) 

Por conteúdo não se pode, apenas, entender as atividades acontecidas dentro da sala de 

aula, mas também todos os aprendizados que resultam de atividades “extra-aula”, como a 

preparação de uma passeata, excursões ou visitas, por exemplo, assim como todos os 

aprendizados que provêm das relações e socializações da interação entre alunos/as ou entre 

professores/as e alunos/as, como as que podem acontecer nos banheiros, pátios, recreios, etc. 

Daí que “poderia se utilizar a concepção inclusive do termo ‘conteúdo’ que propõe Bernstein 

(1988, p. 75) como tudo aquilo que ocupa o tempo escolar” (GIMENO SACRISTÁN e PÉREZ 

GÓMEZ, 2000: 150).  

Situados neste aspecto do currículo relativo aos conteúdos, e tendo-os caracterizado de 

uma forma ampla, como mostrado, a prevenção da violência escolar possui alguns temas, 

abordagens e estratégias que lhe são próprios. É bastante comum que a determinação oficial dos 

conteúdos por meio dos parâmetros curriculares ou conteúdos prescritos encaixe a temática da 

violência para o ensino no primeiro e segundo graus nos chamados conteúdos transversais ou 

nos estudos da cidadania ou estudos sociais. Costuma ser freqüente, também, entre 

professores/as e analistas diversos assinalar dificuldades várias para que essa perspectiva 

proposta se realize adequadamente por diversos motivos, dentre os quais pode ser mencionada a 

não escassa falta de sintonia entre os conteúdos abordados e a conexão com a vida e 

experiências várias dos adolescentes e jovens. Essa sintonia é a que observa Stenhouse quando 

afirma que  

um tipo de ensino básico que considera as origens da uma briga desenvolvida 
no pátio do recreio e o historiador que analisa as origens da primeira guerra 
mundial estão essencialmente comprometidos com a mesma classe de tarefa 
(STENHOUSE, 2003: 129) 

Ao pensar na elaboração de conteúdos para o ensino formal com o tema da prevenção 

da violência pode ser um marco de referência o conceito de Cultura de Paz elaborado pela ONU 

em 1999 na Declaração e Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz, que no seu artigo 1 

estabelece: 

Uma Cultura de Paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, 
comportamentos e estilos de vida baseados: 

a) No respeito à vida, no fim da violência e na promoção e prática da 
não-violência por meio da educação, do diálogo e da cooperação; 
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b) No pleno respeito aos princípios de soberania, integridade 
territorial e independência política dos Estados e de não 
ingerência nos assuntos que são, essencialmente, de jurisdição 
interna dos Estados, em conformidade com a Carta das Nações 
Unidas e o direito internacional; 

c) No pleno respeito e na promoção de todos os direitos humanos e 
liberdades fundamentais; 

d) No compromisso com a solução pacífica dos conflitos; 
e) Nos esforços para satisfazer as necessidades de desenvolvimento 

e proteção do meio-ambiente para as gerações presente e futuras; 
f) No respeito e promoção do direito ao desenvolvimento; 
g) No respeito e fomento à igualdade de direitos e oportunidades de 

mulheres e homens; 
h) No respeito e fomento ao direito de todas as pessoas à liberdade 

de expressão, opinião e informação; 
i) Na adesão aos princípios de liberdade, justiça, democracia, 

tolerância, solidariedade, cooperação, pluralismo, diversidade 
cultural, diálogo e entendimento em todos os níveis da sociedade 
e entre as nações; 

j)   e animados por uma atmosfera nacional e internacional que 
favoreça a paz. (0NU, 1999) 

Jares (2002) propõe a adoção tanto no ensino formal como no informal a Educação para 

a Paz (EP), como expressão de uma necessidade educativa. Uma educação adequada da paz 

deveria levar em consideração os aportes realizados pela história da educação da paz, 

concretizada, segundo esse autor, em ondas históricas9: Primeira onda: a Escola Nova, a 

perspectiva associativa, sindical e sociopedagógica, e a Escola Moderna de Freinet. Segunda 

onda: a perspectiva da UNESCO. Terceira onda: a perspectiva da não-violência de Gandhi. 

Quarta onda: a perspectiva da Pesquisa para a Paz de Galtung.  

Para Jares a Educação da Paz é concebida dentro do paradigma sociocrítico, rejeitando o 

paradigma técnico-positivista e incorporando aspectos do paradigma interpretativo: 

Dessa perspectiva, entendemos a EP como um processo educativo, dinâmico, 
contínuo e permanente, fundamentado nos conceitos de paz positiva e na 
perspectiva do conflito, como elementos significativos e definidores, e que, 
mediante a aplicação de enfoques socioafetivos e problematizantes, pretende 
desenvolver um novo tipo de cultura, a cultura da paz, que ajude as pessoas a 
desvendar criticamente a realidade para poder situar-se diante dela e atuar em 
conseqüência  
[...] Nesse sentido falamos de EP como ‘cruzamento de uma educação 
afetiva, uma educação sociopolitica e uma educação ambiental’ (Jares 1983; 
1986. De forma esquemática, expressamos como segue no quadro: 

                                                 
9 Se nos remetermos a Guimarães (2005), podem ser identificadas treze tradições da paz na história: A) A 
paz, irmã da justiça: a tradição grega. B) “Se queres a paz, prepara-te par a guerra”: a tradição romana. C) 
As espadas transformadas em arados: a tradição judaico-cristã. D) A serenidade da alma: a tradição 
estóica. E) A tranqüilidade da ordem: a tradição platônico-agostiniana; F) Preparar a paz: a tradição do 
humanismo renascentista. G) A paz pelo Estado e pelo direito: a tradição da modernidade. H) O 
sentimento natural da paz: a tradição romântica. I) a paz pelo trabalho: a tradição socialista. J) a paz 
mundial pelo comércio mundial: a tradição liberal. K) Vencer a injustiça pela não-violencia: a tradição 
dos movimentos pacifistas do século XX. L) A mente alerta: a tradição da contracultura, da New Age e 
das religiões orientais.  
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Fonte: JARES, 2005: 148. 

 

2.4.3. Currículo como percurso, como processo 

 
Partindo-se da referência de que currículo, segundo Sacristán (1998), é um termo 

originário do latim currere, que se refere à carreira, a um percurso que deve ser realizado e, por 

derivação, a sua representação ou apresentação. Pode-se afirmar que: “a escolaridade é um 

percurso para os/as alunos/as, e o currículo é o seu recheio, seu conteúdo, o guia de seu 

progresso pela escolaridade”. Ao se avançar na direção de buscar compreender o currículo como 

caminho, como processo, depara-se com leis, regras, planos, pessoas, histórias, paisagens, 

circunstâncias e contextos, previsibilidades e imprevisibilidades próprias desse caminhar. Dessa 

forma, como podemos observar no quadro a seguir, o currículo como processo corresponde à 

interação de várias ações como: o de sua regulamentação; o do seu planejamento; o de sua 

organização na escola; de sua avaliação e de sua efetivação na prática (processo-esino-

aprendizagem). Embora cada uma dessas ações ocorra de forma autônoma, apresentando certo 

grau de dependência e às vezes, até, de incoerência, elas podem em determinados contextos e 

circunstâncias influenciar mais ou menos na efetivação prática do currículo, no processo de 

ensino-aprendizagem. 
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O Currículo como processo 

 
Fonte: GIMENO SACRISTÁN e PÉREZ GÓMEZ, 2000: 139. 

 

2.4.4. Currículo como prática social complexa 

 

A dimensão prática do currículo apresenta aspectos de tensões e flexibilidades pois o 

seu significado, o seu sentido, sua razão de ser situa-se na esfera das relações sociais, entre seres 

humanos dentro de um determinado contexto histórico, econômico, político e social, com papéis 

definidos, gestores/as, professores/as, alunos/as, funcionários/as, famílias, comunidade local. O 

que faz supor a existência, nesse processo, de conflitos e disputas, relações de poder, 

concepções filosóficas e políticas sobre a melhor educação, interesses econômicos, etc. Assim, 

permanentemente o currículo se vê avaliado, se vê revisado, moldado pelas freqüentes 

dinâmicas e novos contextos, por rupturas, pelas descobertas acadêmicas, pelos velhos e novos 

problemas recorrentes da realidade em suas várias dimensões: política, econômica, social, 

cultural....  

Por isso, ao ser considerado o currículo como prática social complexa há que se 

observar as posturas que legisladores, segmentos sociais organizados, gestores, professores/as, 

alunos/as, pais/mães assumem frente ao que se espera da escolarização. Postura que ora reflete-

se na dedicação e investimentos relativos aos aspectos acadêmicos, da preparação (direta ou 

indiretamente) para o desempenho profissional, da atenção dada aos aspectos de educação 
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moral, cívica e social, ou ainda, relativos aos aspectos pessoais relacionados ao bem-estar físico, 

emocional, estímulo à expressão pessoal, auto-realização, etc.   

Dessa forma, o currículo como prática social complexa nega qualquer compreensão 

estática, harmônica, linear e ordenadas sobre currículo. Pois na prática traduz tensões, conflitos 

em torno de políticas educacionais assumida por grupos dominantes, que conflitam com as 

bandeiras de grupos organizados da sociedade, que defendem outra concepção de política 

educacional, por exemplo. 

Torna-se, pois, evidente que, se, se pretende questionar sobre a que tipo de interesses, 

opções e perspectivas o currículo, sua elaboração e desenvolvimento servem, teria-se que buscar 

compreender o contexto de sua formulação e o contexto de sua realização, ou seja, o currículo 

implementado na prática. 

 

2.4.5. Currículo prescrito, oculto e real 

 
Diante do exposto fica claro que, na prática, a escola não trabalha só com o currículo 

estruturado em torno de saberes relativos à leitura formal da realidade (os chamados conteúdos 

escolares/matérias/disciplinas), mas, também, com um currículo que remete a outros saberes, 

também de natureza cultural, social e política, no entanto, não formais. Decorre daí de alguns 

autores referirem-se às faces do currículo vivenciadas pela escola como: o currículo prescrito, o 

currículo oculto e o currículo real. O currículo prescrito, o formalizado, é aquele resultante de 

um processo de discussão e decisão da organização educacional; o currículo oculto, por sua vez, 

refere-se aos vários aspectos da experiência educacional que não estão claramente formulados 

no currículo prescrito, decorrentes dos “papéis sociais, papéis sexuais, atitudes perante o mundo 

e a sociedade...” (MOREIRA; SILVA, 2005: 31); já o currículo real refere-se à execução, ao 

processo, o que de fato se passa na sala de aula, na escola, no ambiente escolar. Segundo 

Gimeno Sacristán, 

[...] o currículo real é mais amplo que qualquer “documento”  no qual se 
reflitam os objetivos e planos que temos. Na situação escolar se aprendem 
mais coisas, dependendo da interação entre alunos e professores, ou entre os 
próprios alunos, dependendo dos materiais com os quais o aluno se relaciona, 
dependendo das atividades concretas que são desenvolvidas. Por isso se diz 
que o currículo real, na prática, é a conseqüência de se viver uma experiência 
e um ambiente prolongados que propõem – impõem – todo um sistema de 
comportamento e de valores e não apenas de conteúdos e de conhecimento a 
assimilar. Essa é a razão pela qual aquele primeiro significado de currículo 
como documento ou plano explícito se desloca para um outro, que considere 
a experiência real do aluno na situação de escolarização. (GIMENO 
SACRISTAN, 1995: 86) 

 

2.4.6. Cultura, cultura escolar e multiculturalismo 

 
A escola, considerada como um espaço social privilegiado, incorpora uma cultura 

escolar em que estudantes tanto aprendem o conceito de número, as operações matemáticas, a 
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língua escrita, etc., como aprendem também valores, princípios, regras de conduta social; a 

produzir, fruir e operar referências estéticas e culturais; a ocupar posições, tomar decisões, 

moverem-se dentro da dinâmica do coletivo. Nem sempre esta cultura escolar vem registrada no 

currículo prescrito, documentado, estruturado, daí esta cultura escolar estar muito mais 

associada ao currículo real.  

Assim, a cultura, como não poderia deixar de ser, aparece como uma dimensão 

conectada com o campo do currículo. Partindo da compreensão de cultura enquanto, 

[...]mundo humanamente construído, mundo das instituições e dos signos no 
qual, desde a origem, se banha todo indivíduo humano tão somente por ser 
humano, e que constitui como que sua segunda matriz – certos elementos que 
se consideram como mais essenciais, ou mais intimamente apropriados a este 
projeto. (FORQUIN, 1993: 168). 

 

Seguindo Forquin, o processo educativo escolar implica justamente apresentar ao 

aluno/a uma cultura e que essa possa alimentá-lo em seus processos na construção de sua 

identidade. 

Educar, ensinar, é colocar alguém em presença de certos elementos da cultura 
a fim de que ele se nutra, que ele os incorpore à sua substância, que ele 
construa a sua identidade intelectual e pessoal em função deles.  

FORQUIN, Jean-Claude; tradução de Guacira Lopes Louro. Escola e 
Cultura: as bases sociais e epistemológicas do conhecimento escolar. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1993. 

 

Segundo Gimeno Sacristan,  
 

“[...] Frente à cultura proposta pelo currículo, aquela que se declara perseguir, 
é importante analisar a “cultura vivida” realmente nas salas de aula. Muitas 
dessa aprendizagens são fruto de experiências planejadas para dar 
cumprimento à lista de matérias e de temas ou objetivos, mas outra não. Em 
todo caso, o que se planeja e o que se prevê ocorre de forma nem sempre 
coincidente com a prevista. [...] uma coisa é o currículo considerado como 
uma intenção, um plano ou uma prescrição que explica o que desejaríamos 
que ocorresse nas escolas, o que realmente ocorre em seu interior. [...] O 
currículo tem que ser entendido como a cultura real que surge de uma série 
de processos, mais que como um objeto delimitado e estático que se pode 
planejar e depois implantar; aquilo que é, na realidade, a cultura nas salas de 
aula, fica configurado uma série de processos: as decisões prévias acerca do 
que se vai fazer no ensino, as tarefas acadêmicas reais que são desenvolvidas, 
a forma como a vida interna das salas de aula e os conteúdos de ensino se 
vinculam com o mundo exterior, as relações grupais, o uso e o 
aproveitamento de materiais, as práticas de avaliação, etc. (Gimeno, 1991; 
Cornbleth, 1990; Grundy, 1991). A alteração ou permanência desses 
processos é o que nos dará a mudança ou reprodução da realidade vigente.” 
(GIMENO SACRISTAN, 1995: 86-87). 
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CAPÍTULO III 

A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DESDE A ESCOLA: LIÇÕES E 

RECOMENDAÇÕES DOS ESTUDOS 

 

3.1. Introdução 

A repercussão social originada pela ampla e diversa gama de fenômenos de violência 

juvenil e de violência escolar provocou o surgimento de iniciativas, atividades e programas de 

prevenção ou de redução da violência tanto por parte das administrações públicas locais e de sua 

esfera educativa quanto das próprias escolas. Essas intervenções de enfrentamento e prevenção 

da violência, provavelmente, acompanharam o despertar e crescimento das novas sensibilidades 

sociais a respeito da violência – e da violência na escola - que a modernidade, o estado de 

direito, a democracia e os avanços sobre os direitos humanos têm possibilitado.  

Embora essas experiências de enfrentamento da violência escolar tenham uma curta 

vida, se comparada com a história da escola moderna, é verdade, também, que existem já 

numerosos estudos, inclusive de avaliação, sobre considerável parte desses programas e, por 

tanto, é possível anotar qualidades, processos, destaques e recomendações. Mas, essa 

constatação deve ser complementada com a ponderação, recolhida por Diaz-Aguado, de que  

a evidência experimental disponível até o momento sobre programas de 
prevenção primária da violência, realizados com adolescentes, incluindo a 
comparação com grupos de controle, é muito limitada (DIAZ-AGUADO, 
2005: 32) 

O intenso volume de pesquisas sobre a prevenção da violência realizado nesses anos, 

sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, tem permitido, então, notáveis avanços, capazes de 

já proporcionar subsídios significativos para orientação das ações de prevenção da violência 

escolar, porém, como dificilmente poderia deixar de ser, ainda existam diferenças significativas. 

Embora referido ao fenômeno do Bullying, Ortega afirma: 

Como resultado destes intensos anos de investigação, contamos, hoje, com 
um sólido conhecimento sobre o problema e com perspectivas e 
aproximações ao fenômeno que distam muito das abordagens iniciais. Neste 
sentido, os estudos centrados no sujeito têm dado passagem a conceituações 
do fenômeno muito mais holísticas, ecológicas e multidisciplinares (Ortega e 
Del Rey, 2003; Vettemburg, 1999), o que não significa que exista um acordo 
unânime sobre qual seja a melhor aproximação. (ORTEGA, 2005: 788) 

Em todo caso, é mister notar que não se atingiu, ainda, um consenso generalizado sobre 

as formas e critérios de avaliação entre os diversos especialistas. Assim, o âmbito de estudos de 

avaliação de projetos de prevenção da violência juvenil encontra-se, hoje, numa situação que foi 

caracterizada, por Cárdia, como de “campo em construção”:  

Observa-se que há uma grande variedade de critérios, alguns deles mais 
restritivos do que outros. Essa falta de consenso resulta em que um mesmo 
programa pode receber distintas avaliações e, portanto, ser recomendado por 
um grupo e ser rejeitado por outro. A falta de consenso expressa também a 
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etapa em que se encontra o campo da prevenção de problemas de 
comportamento e da violência juvenil. Pode-se afirmar que este é, ainda, um 
“campo em construção”, uma de cujas dificuldades é produto da 
complexidade do fenômeno e outra, da etapa de conhecimento das causas da 
violência: um bom programa de prevenção exige um bom diagnóstico das 
causas (CÁRDIA, 2006: 28. Grifos da autora). 

Ao estudar os projetos de prevenção da violência escolar, nossa perspectiva de análise 

se orienta para recolher os avanços e recomendações na configuração e características desses 

projetos, tendo em vista, a partir dessas recomendações, encontrar subsídios que possibilitem 

nos perguntar sobre o papel e a relação que podem ter com o currículo. E, dessa forma, 

fundamentar -com referências sólidas-, a abordagem da nossa investigação sobre as implicações 

que, para o currículo, se depreendem da elaboração de ações de prevenção da violência escolar. 

 

3.2. Projetos de prevenção de violência nos Estados Unidos 

CARDIA (2006) realizou significativo estudo -“estado da arte” - dos projetos de 

prevenção da violência nos Estados Unidos. Tal investigação teve como características do 

recorte do objeto de estudo, que esses programas tivessem sido “cientificamente avaliados – é 

dizer, cuja eficácia e efetividade tenham sido comprovadas – e que tenham como enfoque o 

conceito da promoção do desenvolvimento saudável dos jovens, ademais de prevenir a 

violência” (Cárdia, 2006: 11).  

Segundo se depreende do citado estudo, os projetos específicos de prevenção de 

violência no ambiente escolar surgiram junto de projetos em outros contextos como a família, o 

bairro ou a comunidade e grupos de jovens e junto deles sofreram um processo evolutivo tanto 

no formato como nos enfoques, que passou por várias fases ou etapas.  

A primeira dessas etapas, segundo Catalano et al. (2004), apud Cárdia (2006), 

correspondeu a uma fase “exploratória”. Essa etapa foi constituída por projetos que 

circunscreviam sua atuação para apenas um comportamento problemático em relação à 

violência juvenil e em apenas um contexto no qual essa situação de violência se dava, fosse ele 

a família, a escola, a comunidade ou um grupo de jovens. Mas, os projetos com essas 

características apresentaram baixa efetividade na prevenção da violência: “As avaliações desses 

programas, somadas aos resultados dos estudos longitudinais, revelaram a inadequação deste 

enfoque mais restritivo” (Cárdia, 2006: 16).  

Segundo os citados autores, como conseqüência dessas avaliações, surgiram projetos 

que adotariam um novo formato e nova estratégia de prevenção da violência juvenil. Centrados 

em um único fenômeno de violência, se debruçavam na sua trajetória, movimento ou processo: 

“Como resultado, numa segunda etapa da evolução dos programas de prevenção, estes 

passaram a tratar de ‘processos’ que resultam em problemas específicos: o uso de drogas, por 

exemplo.” (Cárdia, 2006: 16). 

A percepção de que os fenômenos de violência juvenil não atuam de forma isolada, mas 

que são múltiplos e inter-conexos, constituindo diversos tecidos, redes, tramas ou circuitos 
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originou a passagem para a uma terceira etapa, atual, de formas de prevenção da violência 

juvenil. Nesta terceira etapa, “a prevenção está orientada pela teoria e em vez de ter como 

objetivo um único comportamento, ocupa-se de múltiplos problemas de comportamento dentro 

de um contexto específico” (Cárdia, 2006: 16) 

Nessa terceira etapa passa a ser utilizada principalmente a “perspectiva do 

desenvolvimento saudável” das crianças, adolescentes e jovens. Os programas de prevenção da 

violência, sob a perspectiva do desenvolvimento saudável, se propõem a finalidade geral de 

auxiliar a transição à vida adulta dos adolescentes e jovens, mediante o alcance de:  

um ou mais dos seguintes objetivos: a) promover a vinculação emocional 
(bonding) entre os jovens e a família, a escola, a comunidade, a cultura e o 
grupo de jovens, a resiliência, a competência social, emocional, cognitiva, de 
comportamento e moral; e b) estimular a autodeterminação, a espiritualidade, 
a auto-eficiência e a fé no futuro, dando uma grande relevância ao papel que 
o meio ambiente tem na promoção ou na privação de condições para este 
desenvolvimento” (Cárdia, 2006: 17).   

Em paralelo a trajetória dos projetos de prevenção da violência, Cárdia destaca que 

muda também o foco da pesquisa sobre o tema da prevenção da violência juvenil:  

se antes se buscava-se entender as raízes dos problemas, as fontes de risco, 
agora busca-se identificar os recursos de que os jovens dispõem para o 
desenvolvimento saudável (Theokas et al. 2005), assim como também, quais 
são os contextos ambientais mais propícios para este desenvolvimento 
(Cárdia, 2006: 17) 

Dentre os contextos mais propícios para realização de projetos de prevenção da 

violência, destaca-se a instituição escolar. Ao focalizar os programas de prevenção da violência 

na escola é preciso notar que a quantidade dos programas de prevenção da violência escolar nos 

Estados Unidos, incluindo aqui a ampla diversidade de iniciativas em diferentes temas 

relacionados com a violência, é muito vasto. Cárdia qualifica essa abundância de projetos de 

“maciça presença de programas de prevenção nas escolas dos Estados Unidos” (2006: 67) e de 

“inflação de programas de prevenção da violência”, chegando a se admirar com o fato de que, 

por exemplo, “no caso específico de uso de drogas, numa escola média existem ao menos 14 

programas em curso a qualquer momento, mas o número de programas identificados [...] 

variou de 0 a 66!” (2006: 67).  

Quanto aos tipos e especificidades dos projetos de prevenção da violência na escola nos 

Estados Unidos, Cárdia comprova ampla diversidade de projetos:  

As intervenções de prevenção nas escolas abrangem uma diversidade de 
tratamentos e de públicos, e têm como objetivo prevenir distintos tipos de 
comportamentos problema. Há intervenções que se destinam somente aos 
alunos, outras aos alunos e seus professores e outras que buscam mudar o 
ambiente da escola, inclusive com intervenções no espaço físico. Há 
intervenções que buscam informar aos jovens sobre os riscos de alguns 
comportamentos, outras buscam mudar valores e atitudes, outras são 
programas de aprendizagem sócio-emocional e outras buscam mudar o 
comportamento dos jovens dando-lhes novas alternativas para administrar 
situações de risco (CARDIA, 2006: 67-68). 
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Cárdia recolhe informações de avaliações realizadas a respeito de uma seleção de 1031 

programas de prevenção da violência juvenil, segundo as características da terceira etapa de 

estudos mencionada. Esses dados são originados, principalmente, de cinco grandes estudos de 

avaliação2. As conclusões e recomendações extraídas desse estudo serão apresentadas no 

presente capítulo.  

 

3.3. A prevenção da violência escolar na Europa 

Na Europa, a origem dos projetos de prevenção da violência escolar pode situar-se nos 

anos 70, a partir das investigações e estudos de Heineman e, principalmente, de Dan Olweus:  

Reconhecemos como os pioneiros o psiquiatra norueguês Peter Paul 
Heinemann (1972) e, no marco acadêmico, ao professor Dan Olweus (1978). 
A partir de seus trabalhos se abre um amplo e fecundo campo de investigação 
na Inglaterra (Smith y Sharp, 1994), Irlanda (O´Moore y Hillery, B, 1989), 
Itália (Genta et al, 1996), Alemania (Schäfer, 1996) e, também, Espanha, 
(Fernández y Quevedo, 1991; Ortega, 1992; 1994a y b; 1997; 2000; 2003; 
2006), assim como na Austrália (Rigby y Slee, 1991), Japão (Morita, 1985) e 
EE.UU. (Nansel et al., 2001; Perry, Kusel y Perry, 1988; Tattum, 1989). 
(ORTEGA e DEL REY, 2008a: 35). 

Esses estudos, cujo mérito consistiu não apenas em que categorizaram conceitualmente 

o fenômeno do bullying, como também elaboraram uma metodologia de prevenção, conduziram 

a realização do Programa Bergen Anti-Bullying, ou, simplesmente, Bergen, que teve 

significativa eficiência e sucesso:  

No programa pioneiro desenvolvido em 42 escolas da Noruega por Olweus 
(1991), com 2500 alunos de 10 a 15 anos, os centros eram informados sobre 
os resultados obtidos na avaliação de um problema específico, assim como 
sobre a resposta que dava o contexto, tratando de sensibilizar professores, 
pais e os companheiros sobre a necessidade de não permiti-lo, e criando 
vigilância, normas e sanções claras contra dita situação. A avaliação de 
resultados do programa refletiu uma significativa redução do acosso ( de mais 

                                       
1 A autora refere-se a 105 programas. Na nossa contagem, na lista de programas, foram identificados 103. 
2 CATALANO, Richard F. et al. (2002) Positive Youth Development in the United States: Research 
Findings on Evaluations of Positive Youth Development Programs. Prevention & Treatment, vol. 5, art. 
15. 

CHAN, L. S., KIPKE, M. D. e A. SCHNEIR, A. (2004) Preventing Violence and Related Health-
risking Social Behaviors in Adolescents. Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 2004 
(Evidence Report/Technology Assessment 107). Disponível em < 
http://www.ahrq.gov/clinic/tp/adolvitp.htm >. 

U. S. DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH AND HUMAN SERVICES (2001). Youth Violence: A 
Report of the Surgeon General. Rockville, Department of Public Health and Human Services. 

MIHALIC, S., FAGAN, A., IRWIN, K., BALLARD, D., e ELLIOTT, D (2004) Blueprints for Violence 
Prevention. Washington, DC. Center for the Study and Prevention of Violence University of Colorado—
Boulder, from the Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Office of Justice Programs, 
U.S. Department of Justice. Disponível em < http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/204274.pdf > 

HAHN, Robert A. et al. (2003) First Reports Evaluating the Effectiveness of Strategies for Preventing 
Violence: Early Childhood Home Visitation Findings from the Task Force on Community Preventive 
Services. WWMR Rec. Reports Oct 3, 2003/52(RR14) 1-9. < Disponível em 
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5214a1.htm > 
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do 50%), tanto a partir dos informes dos agressores como das vítimas, sem 
que agressores fossem deslocados para outros contextos. Observou-se, 
ademais, uma melhoria do clima social e da satisfação dos alunos com a 
escola, assim como uma diminuição geral do comportamento anti-social. 
Cabe relacionar estes resultados, pelo menos em parte, com a sensibilidade 
que existia na Noruega antes do programa, devido ao suicídio de três alunos 
de 10 a 14 anos produzido depois de ter sofrido o acosso de seus 
companheiros (Stevens, de Bourdeauhuij y van Oost, 2000). (DIAZ-
AGUADO, 2005: 30-31)  

Posteriormente ao programa de Olweus, houve considerável implantação de programas 

de prevenção da violência na Europa, na maior parte dos países. Embora fossem criadas 

diversas abordagens, perspectivas e abrangências dos programas, geralmente, o conceito de 

bullying cunhado por Olweus esteve na base teórica e o objetivo das ações de prevenção da 

violência escolar: 

No campo da prevenção é difícil distinguir entre a atenção à violência escolar 
e aqueles trabalhos que tem se centrado exclusivamente na prevenção ou na 
ação re-educadora do maltrato entre iguais. Ademais, a prevenção da 
violência e a educação para a paz têm tomado um amplo número de vias; 
desde a formação do professorado à intervenção de caráter clínico têm sido 
consideras alternativas educativas e de melhoria das condições diretas ou 
indiretas que influenciam na prevenção da violência. Todavia, e como 
também foi dito anteriormente, era evidente que muitos destes trabalhos 
haviam focalizado o maltrato entre escolares, porém não se restringindo a ele 
(ORTEGA, 2008a: 142). 

Conforme relata Ortega (2008a), o professor Smith elaborou ampla pesquisa sobre os 

projetos de prevenção da violência escolar na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá. Esse 

estudo identificou, para avaliação mais aprofundada, dentre um grande número de projetos, 

aqueles programas de “longa duração e abrangência” que tivessem as seguintes características: 

a) que tivessem o bullying como objetivo explícito da ação educativa e que contemplasse 

avaliação de resultados; b) que a abrangência fosse maior do que apenas uma única escola; e c) 

que para a avaliação houvesse uma medida antes da intervenção e outra depois. (Ortega, 2008a: 

142-143). Com esses critérios foram selecionados os 12 programas seguintes: 
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    Fonte: Ortega, 2008a: 143. 

 

As conclusões e recomendações elaboradas a partir dos estudos sobre projetos de 

prevenção da violência escolar na Europa, serão posteriormente recolhidas, ainda no presente 

capítulo. 

 

3.4. Projetos de prevenção à violência escolar no Brasil 

Conforme recolhe Spósito (1998), as primeiras iniciativas de resposta à violência 

escolar no Brasil, por parte dos governos estaduais e municipais datam em São Paulo dos anos 

80, no processo de democratização do sistema político brasileiro. Nesse contexto, surgem 

demandas da população em torno da segurança na escola, sendo a participação a idéia 

norteadora da prevenção na escola: 

O traço característico das respostas encontradas nesse período residia na 
tentativa de equacionar o problema articulando o binômio: segurança e 
participação. Admitia-se, claramente, a idéia de que as escolas precisavam 
estar mais bem equipadas para enfrentar a onda de violência urbana, pois 
grande parte delas vivia em condições de absoluta precariedade (Spósito, 
1998: 10) 

Nessa época nascem duas experiências que se caracterizariam pela abertura das escolas 

à comunidade nos finais de semana. Um decreto estadual do Governador André Franco Montoro 

obriga às escolas que abram suas portas se houver solicitação de alunos ou moradores do bairro. 
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Por sua vez, a Secretaria Municipal de Educação do Prefeito Mário Covas lança o Projeto “Fim 

de Semana”. As escolas que inscritas no Projeto poderiam receber recursos para atividades 

diversas. (Spósito, 1998: 10). 

Junto dessas iniciativas de prevenção da violência através de atividades esportivas e 

culturais, unidas a apropriação dos espaços físicos por parte dos alunos e comunidade, surgem, 

também, ações de participação democrática, como a criação de conselhos deliberativos 

incluindo professores, pais, alunos e funcionários. Digno de registro dessas primeiras 

experiências de prevenção da violência escolar brasileiras está o fato de possuírem uma 

estratégia de atuação que rejeita a utilização da repressão como combate à violência, e da 

presença da democracia e da participação como instrumentos geradores de redução da mesma. 

Além disso, nota-se que o tipo de violência que está primeiramente no foco da atenção desses 

programas não corresponde ao imaginário dos jovens violentos ou ao bullying, isto é, com as 

crianças, os adolescentes e jovens como causadores de violências, mas como vítimas da 

violência estrutural e institucional.  

A idéia dos responsáveis pela formulação das políticas era clara: não se 
enfrenta a violência apenas com medidas de segurança; essa reivindicação 
deveria se transformar em demanda de maior democracia, sob o ângulo de 
uma participação qualificada dos usuários nos benefícios advindos da 
existência do estabelecimento escolar em bairros carentes de equipamentos 
públicos para esportes, cultura e lazer. (Spósito, 1998: 11). 

O resultado desses projetos, segundo Spósito, foi muito “desigual”. Houve casos em que 

foram reconhecidos seus efeitos redutores de violência e outros casos, “inúmeros”, avaliados 

como verdadeiros “fracassos”. A análise das razões do sucesso ou da ineficácia preventiva das 

experiências é muito significativa para o objeto da presente pesquisa porque estão relacionadas, 

em grande parte, à inserção (ou não) da abertura dos portões da escola em propostas educativas 

mais amplas e consistentes, ou não. Isto é, tem a ligação com as implicações para o currículo.  

Dentre as experiências negativas, Spósito relata que em várias ocasiões, diante da 

escassez de recursos nas escolas, alguns diretores aderiram ao Projeto apenas para ganharem 

equipamentos esportivos. Porém, não para serem utilizados nos fins e semana, mas nas aulas de 

educação física. Noutros casos, não foi possível que professores ou funcionários se 

responsabilizassem pelas instalações escolares durante a abertura da escola nos finais de 

semana. Noutros, enfim, faltou a devida preparação para resolução de conflitos previsíveis ou 

havia dificuldades para reparação ou manutenção de equipamentos deteriorados pelo uso. Já, 

quando acompanhada a abertura da escola nos fins de semana com planejamento educativo de 

atividades os resultados foram positivos: 

Se essa mesma abertura da escola nos fins de semana tendo em vista a 
ocupação dos espaços e tempos ociosos foi produto de uma ação deliberada 
que exprimia aspectos de um projeto educativo construído coletivamente, a 
experiência tendeu a ser bem sucedida. Apesar das dificuldades, episódios de 
violência tenderam a diminuir. Talvez esse tenha sido o eixo mais 
significativo para a avaliação desses programas gestados no início dos anos 
80. A mera abertura física da escola não supera padrões estabelecidos de 
interação se não vier acompanhada de uma clara intenção dos atores de 
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redimensionar suas práticas em direção a um novo projeto para a unidade 
escolar (Spósito, 1998: 12) 

Após essas experiências nos anos 80, Spósito constata que nas administrações que se 

seguiram procedeu-se a uma mudança na orientação dos projetos de prevenção da violência 

escolar. As escolas seriam fechadas aos finais de semana e a perspectiva da segurança, que não 

a educativa, prevaleceria na orientação da política pública. Segundo Gonçalves e Spósito, esse 

modelo de atuação remete nos seus fundamentos “ao senso comum” (GONÇALVES e 

SPOSITO, 2002: 114-115). As marcas dessa mudança de rumo estariam concretizadas, nessa 

época, na intervenção da polícia, na Ronda Escolar, assim como na construção de zeladorias e 

na instalação de alarmes ligados à polícia. (Spósito, 1998: 12-13).  

Nos anos 90, constituindo uma inflexão nas orientações precedentes, aparece uma nova 

forma de atuação educativa, que se centrando na diretriz de implantação de qualidade de ensino, 

e através da proposta da autonomia escolar, implicaria na prevenção da violência escolar. Desta 

época e nessa perspectiva, sendo Luiza Erundina Prefeita e Paulo Freire Secretário de Educação 

Municipal, é implantado em São Paulo o Projeto “Pela Vida, Não à Violência”, estruturado 

como uma articulação de diversas propostas educativas:  

Por intermédio da criação de um grupo de profissionais, as formas de atuação 
foram variadas: atendimento de situações críticas mediante solicitações de 
escolas, a formação permanente de profissionais que atuariam em instâncias 
intermediárias da burocracia educacional municipal bem como 
desenvolvimento de ações preventivas em unidades escolares3. Além da 
execução de um programa de formação de pessoal operacional lotado nas 
escolas, iniciado com os vigias, o grupo estimulou a interação dos alunos 
com grupos de rappers que desenvolveram o Projeto RAP nas escolas, 
destinado a discutir o racismo e a violência nos estabelecimentos públicos 
municipais da periferia (GONÇALVES e SPOSITO, 2002: 114-115)  

De forma integrada ao projeto aparecem, também, iniciativas coletivas de professores 

de escolas com altos índices de violência, como, por exemplo, em São Mateus, Zona Leste. Ali 

os professores indicaram a proposta que elegeu “a violência como tema central capaz de 

articular, transversalmente, as várias disciplinas do currículo” (Spósito, 1998: 13).  

Mas, devido às contrastantes orientações dos partidos que assumem o governo 

municipal paulistano, o Projeto Pela Vida, Não à Violência, não teria continuidade:  

Assim, iniciativas que poderiam provocar reversão de práticas não chegam a 
se enraizar diante da instabilidade administrativa, como é o caso da cidade de 
São Paulo, que sofre tanto as injunções do executivo municipal como do 
estadual na sua rede escolar. Observa- se, no entanto, que algumas unidades 
escolares consolidam seus projetos a despeito da descontinuidade das 
diretrizes, exprimindo capacidade de ação de alguns diretores e conjunto de 
professores. Mas a maioria dessas experiências permanece submersa e sofre 
devido ao seu isolamento e à falta de apoio das instâncias administrativas 
intermediárias e centrais. (GONÇALVES e SPOSITO, 2002: 114-115)  

                                       
3 “Algumas ações foram realizadas em parceria com a sociedade civil, sobretudo organismos voltados 
para o trabalho com crianças e adolescentes em processo de exclusão social, os movimentos negros e 
aqueles atuantes na esfera dos direitos humanos. O relatório publicado pela SME relata ações em 76 
escolas municipais para um total de 687 estabelecimentos (SME/1992)”. (Nota de rodapé dos autores) 
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Em nível estadual, em São Paulo, haveria que esperar até o final da década de 90, sendo 

Governador Mário Covas, para serem implantados programas educativos de prevenção da 

violência. Em 1998, foi lançado o Projeto Comunidade Presente4, que existe até hoje e que 

apresenta a seguinte abordagem:  

A proposta do Programa Comunidade Presente é sensibilizar e 
instrumentalizar assistentes técnico pedagógicos (ATPs), diretores, 
professores, funcionários, pais e alunos, para que as escolas sejam espaços de 
exercício de participação e de organização dessa comunidade. As interfaces 
indivíduo/família/sociedade/governo podem possibilitar o estabelecimento de 
medidas preventivas de caráter educativo, complementando outras ações na 
área da segurança pública que venham atuar sobre fatores geradores da 
violência. ( http://www.educacao.sp.gov.br/comunidade_presente/index.htm 
Grifos dos Autores) 

No ano de 1999, o Governo do Estado implantou um projeto no qual se observam 

semelhanças com os projetos pioneiros da década dos 80 de abertura da escola aos fins de 

semana: Projeto Parceiros do Futuro5. Em 2003 ele foi integrado ao Programa Escola da 

Família, que o substituiu. O Programa Escola da Família possui parceria com a UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e acrescenta algumas 

inovações em relação ao Projeto Parceiros do Futuro. Durante os fins de semana, universitários 

participantes do Programa Bolsa Universidade podem realizar atividades nas áreas de esporte, 

cultura, saúde e trabalho6. O Bolsa Universidade permite o estudo em instituições, com uma 

bolsa parcial do governo do Estado, no valor mensal de R$ 267,00, sendo o restante custeado 

pelas universidades.  

Na cidade de Porto Alegre, sendo Raul Pont Prefeito, foi implantado em 2000, mediante 

Lei Municipal, o Programa de Prevenção à Violência nas Escolas da Rede Municipal, após 

quatro anos de atividades diversas em relação à prevenção da violência escolar. Em 1996, em 

                                       
4 A apresentação institucional do mesmo encontra-se em 
http://www.educacao.sp.gov.br/comunidade_presente/index.htm 

Sobre esse projeto no aparece nenhum estudo no Banco de Teses da CAPES: 
http://servicos.capes.gov.br/capesdw/ 
5 Sobre o Projeto Parceiros do Futuro aparece uma dissertação de mestrado no Banco de Teses da 
CAPES. Trata-se do estudo de Pacheco (2004) que, desde a ótica adotada, tece severas críticas ao mesmo: 
“As escolas que são objeto de intervenção não conseguem desenvolver um projeto autônomo, articulado 
com seu projeto pedagógico e sua realidade cotidiana. Dessa forma, não há articulação entre os processos 
de educação formal e não-formal. A falta de autonomia da unidade escolar e o precário processo de 
democratização das relações internas impedem a participação e o controle por parte da população do que 
é realizado na escola pública, que se torna refém de processos alheios à realidade local. A estrutura 
material e profissional precária impede que o programa possa qualificar as atividades desenvolvidas e os 
educadores, que atuam nas escolas aos finais de semana, não recebem o treinamento e a capacitação 
necessários para desenvolverem um programa educativo. As atividades desenvolvidas não passam por um 
processo de reflexão sobre seus aspectos educativos e reproduzem, em muitos casos, as demandas 
próprias da indústria cultural. Além disso, não são desenvolvidos mecanismos que façam interagir as 
políticas públicas no campo da educação, do lazer, da cultura e do esporte”. 
(http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2004104533002010001P6) 
6 Informações obtidas no site do Programa: http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/v2/Subpages/sobre.html. 
No Banco de Teses da Capes aparecem várias dissertações de mestrado, recolhidas mais adiante, que 
desde diferentes óticas estudam aspectos do Programa.  
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parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é realizada uma pesquisa sobre 

violência escolar nas escolas municipais.  

De posse dos dados foi organizada uma primeira etapa de atividades 
denominada Ação Contra a Violência na Escola – ACVE –, que buscou 
orientar suas ações a partir de algumas premissas: diálogo (a palavra tomando 
o lugar da violência); reconhecimento do conflito que deverá ser trabalhado 
pela negociação; criação na escola de um ambiente cooperativo e solidário; e 
compreensão das mensagens contidas nas incivilidades e em atos violentos. 
(GONÇALVES e SPOSITO, 2002: 120) 

Na estratégia de prevenção da violência do Programa de Prevenção à Violência nas 

Escolas da Rede Municipal de Porto Alegre cabe destacar a articulação de diferentes órgãos 

institucionais para constituição de um fórum para articular ações de prevenção: 

Art. 2º - São objetivos do Programa:  
 (...)  
II - articular a comunidade da região para, com base em diagnósticos, 
desenvolver ações de promoção e garantia de direitos, especialmente de 
combate à violência e de valorização da vida; 
(...)  
Art. 3º - Para a implantação do Programa, será instalado um Fórum 
Municipal de Prevenção à Violência nas Escolas, integrado pelos Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de 
Educação, Ministério Público, Juizado da Infância e da Adolescência, 
Conselho Tutelar, Ordem dos Advogados do Brasil e secretarias municipais 
afetas aos objetivos tratados no art. 2º. (Lei Nº 8541 de 04 de julho de 2000 
de Porto Alegre) 
 

Este Fórum foi liderado pela Secretaria da Educação. Além disso, constata-se a criação 

de uma equipe de trabalho para o Programa: 

Uma equipe de profissionais é constituída, no interior da Secretaria 
Municipal de Educação, para iniciar um programa de formação de 
professores enfatizando propostas voltadas para a fomentação de uma cultura 
da paz nas escolas. Parte das atividades resultou na formação de oficinas 
destinadas a gerir os conflitos de modo a capacitar profissionais da rede a 
desenvolveram novas ações nas unidades escolares. (GONÇALVES e 
SPOSITO, 2002: 122) 

Quanto aos estudos sobre os projetos de prevenção da violência de Brasil, existe escassa 

produção investigativa e analítica, sobretudo em estudos abrangentes e comparativos. 

Desconhecem-se avaliações realizadas pela metodologia da comparação de efeitos ou resultados 

entre o grupo de referência e o grupo de controle, sendo que os estudos são realizados a partir de 

dados ou de avaliações internas aos projetos. Ávalos (2003) realiza um levantamento de 37 

projetos de prevenção da violência escolar na América do Sul, oferecendo um quadro descritivo, 

que inclui itens como objetivos, metodologia, materiais e resultados, dos 08 projetos brasileiros 

seguintes7: 

                                       
7 O Projeto Pela Vida, Não à Violência é atribuído, equivocadamente, ao Governo do Estado. 
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   Fonte: Ávalos, 2003: 8 

 

Em relação aos estudos de mestrado ou doutorado que se debruçam sobre projetos de 

prevenção da violência no Brasil, por meio pesquisa realizada no Banco de Teses da CAPES 

identificamos, a partir do ano de 1998, período em que finaliza o estudo de Spósito (1998), os 

projetos listados na tabela seguinte: 
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Dissertações e teses sobre projetos de prevenção da violência escolar no Brasil (2001-2008) 

ANO NÍVEL TÍTULO AUTOR INSTITUIÇÃO 

2008 Mestrado 
Os conceitos de violência e paz do internacional ao local: 
uma análise do programa escola da família. 

Angélica de Araújo Oliveira 

UNIVERSIDADE 
EST.PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO/FRANCA - 
SERVIÇO SOCIAL 

2008 Mestrado 

O Programa Escola da Família e a preparação do gestor, do 
educador profissional e do educador universitário em duas 
escolas da diretoria de ensino da região de Jaú: formação 
ou capacitação? 

Fabíola Gonzalez dos Santos. 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE SÃO PAULO - 
EDUCAÇÃO (CURRÍCULO) 

2008 Mestrado 
O Programa Escola da família: Reflexões sobre sua 
presença / ausência em Aricanduva. 

LUIZ CARLOS BORGES 
UNIVERSIDADE CRUZEIRO 
DO SUL - POLITICAS SOCIAIS 

2008 Mestrado 
Caminhos da educação, percursos humanos: o impacto da 
participação no Programa Escola da Família na identidade 
de universitários 

MARIA ANGÉLICA FERREIRA 
DIAS 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE SÃO PAULO - 
PSICOLOGIA (PSICOLOGIA 
CLÍNICA) 

2007 Doutorado 
Prevenção primária de abuso sexual: avaliação da eficácia 
de um programa com adolescentes e pré-adolescentes em 
ambiente escolar 

Maria da Graça Saldanha Padilha 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SÃO CARLOS - EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

2007 Mestrado 
PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA: GESTÃO 
DEMOCRÁTICA NAS ESCOLAS PÚBLICAS 
PAULISTAS? 

MARILDA APARECIDA LEME 

UNIVERSIDADE 
EST.PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO/RIO CLARO 
- EDUCAÇÃO 

2007 Mestrado 
Arte-educação, criatividade e percepções: um olhar sobre o 
programa escola da família. 

Marta Regina Sene 

UNIVERSIDADE 
EST.PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA 
FILHO/ARARAQUARA - 
EDUCAÇÃO ESCOLAR 
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ANO NÍVEL TÍTULO AUTOR INSTITUIÇÃO 

2007 Mestrado 
PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA : 
PRIVATIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR. 

SILIANE VEIGA MANZANO 
ROLIM NUNES 

UNIVERSIDADE DE 
SOROCABA - EDUCAÇÃO 

2007 Mestrado 
VIOLÊNCIA E ESCOLA PÚBLICA: UMA ANÁLISE 
DO PROGRAMA "ESCOLA ABERTA" COMO 
POLÍTICA PÚBLICA DO ESTADO 

ARMENIO BELLO SCHIMIDT 

UNIEURO CENTRO 
UNIVERSITARIO EURO-
AMERICANO - DIREITOS 
HUMANOS, CIDADANIA E 
VIOLÊNCIA 

2007 Mestrado 
Avaliação de políticas públicas para a redução da violência 
escolar em Minas Gerais: o caso do Projeto Escola Viva, 
Comunidade Ativa 

DEBORAH MACIEL CORREA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MINAS GERAIS - EDUCAÇÃO 

2007 Mestrado 
O PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA E O 
PROTAGONISMO JUVENIL: UM PANORAMA DE 
2003 A 2006. 

GINA SANCHEZ 

UNIVERSIDADE EST. 
PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO/RIO CLARO 
- EDUCAÇÃO 

2007 Mestrado 
POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO DO PARANÁ: A 
VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS PÚBLICAS E A AÇÃO 
DA PATRULHA ESCOLAR COMUNITÁRIA 

Maria Cristina Elias Esper Stival 
UNIVERSIDADE TUIUTI DO 
PARANÁ - EDUCAÇÃO 

2006 Mestrado 
A ESCOLA PÚBLICA E O PROERD: TRAMAS DO 
AGIR POLICIAL NA PREVENÇÃO ÀS DROGAS E AS 
VIOLÊNCIAS 

DEISE RATEKE 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA CATARINA - 
EDUCAÇÃO 

2006 Mestrado 
Violência e Escola: marcas discursivas de um programa 
educacional – O Programa Escola da Família 

Gabriela de Sá Leite Chakur. 

UNIVERSIDADE EST. 
PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA 
FILHO/ARARAQUARA - 
EDUCAÇÃO ESCOLAR 

2006 Mestrado 

EDUCAR PARA A PAZ: ANÁLISE DE FATORES 
FAVORECEDORES DE COMPORTAMENTOS PRÓ-
SOCIAIS NA APLICAÇÃO DE UM PROGRAMA 
PSICOPEDAGÓGICO DE INTERVENÇÃO COM 
ADOLESCENTES 

Manuel Alfonso Diaz Muñoz 
ESCOLA SUPERIOR DE 
TEOLOGIA - TEOLOGIA 
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ANO NÍVEL TÍTULO AUTOR INSTITUIÇÃO 

2005 Mestrado 
Jovem em conflito com a lei no município de Santos: uma 
linha de prevenção através da educação8. 

Everardo Furtado de Oliveira 
UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DE SANTOS - EDUCAÇÃO 

2004 Doutorado 
Crianças com dificuldades de interação no ambiente 
escolar: uma intervenção multifocal 

Marcia Helena da Silva Melo. USP- PsicologiaClínica 

2004 Mestrado 
A escola enfrenta a violência: Dos projetos às 
representações docentes9.  

Jaqueline Batista da Silva 

UNIVERSIDADE 
EST.PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA 
FILHO/PR.PRUDENT - 
EDUCAÇÃO 

2004 Mestrado 
A escola pública e o lazer: um estudo de caso do Programa 
Parceiros do Futuro 

Reinaldo Tadeu Boscolo Pacheco 
UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO - EDUCAÇÃO 

2003 Mestrado 
Violência e escola: o que pensam professores, alunos e 
policiais sobre a intervenção policial na instituição 
escolar10.  

Karine Gusmão do Couto 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MINAS GERAIS - EDUCAÇÃO 

2003 Mestrado 
Treinamento de professores para o desenvolvimento da 
educação social e afetiva11. 

Dalva Alves Silva 
Universidade Federal de São Paulo 
– Escola Paulista de Medicina 

                                       
8 É estudado o Programa de TRIANES, M. V. e MUÑOZ, A. M. (1994) Programa de Educación Social y Afectiva. Málaga: Junta de Andalucía. 
9 Estudados os Projetos: Projeto Paz o Caminho de um Novo Amanhecer e o Projeto Grêmio em Forma. 
10 Estudados os Projetos: Rede de Defesa Social e Anjos da Escola. 
11 É estudado o Programa de TRIANES, M. V. e MUÑOZ, A. M. (1994) Programa de Educación Social y Afectiva. Málaga: Junta de Andalucía. 
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ANO NÍVEL TÍTULO AUTOR INSTITUIÇÃO 

2003 Mestrado 
Mediação sistêmico - integrativa: uma contribuição à 
gestão da educação para a prevenção da violência12. 

Rosemary Damaso Padilha. 
UNIVERSIDADE TUIUTI DO 
PARANÁ - EDUCAÇÃO 

2002 Mestrado 
CONTRIBUIÇÕES DO MOVIMENTO HIP-HOP PARA 
UMA EDUCAÇÃO EMANCIPADORA: MOVIMENTO 
HIP-HOP EM SANTO ANDRÉ 

ALEXANDRE TAKARA 
UNIVERSIDADE METODISTA 
DE SÃO PAULO - EDUCAÇÃO 

2002 Mestrado 
Escola, Juventude e Política Social: Estudando os 
processos de participação dos jovens e da comunidade no 
Programa Escolas de Paz no Estado do Rio de Janeiro 

Miguel Farah Neto 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO RIO DE 
JANEIRO - EDUCAÇÃO 

2001 Mestrado 
CIDADANIA: UMA QUESTÃO DE SOBREVIVÊNCIA - 
UM PROJETO MUITO ALÉM DOS MUROS DA 
ESCOLA 

EDISON IMPALÉA 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE SÃO PAULO - 
EDUCAÇÃO 

 Fonte: Banco de Teses da CAPES: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/ 

 

 

                                       
12 É estudado o Projeto: Mediação Sistêmico-Integrativa. 
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Pode ser observado na tabela acima um crescimento significativo dos estudos sobre 

projetos de prevenção da violência escolar, mas, ainda, insuficientes desde o ponto de vista das 

necessidades neste campo de estudo. 

 

3.5. Conclusões e recomendações para elaboração de projetos da violência escolar. 

Os estudos de avaliação dos projetos de prevenção da violência - embora, como já 

assinalado, existam diferentes critérios de análise e seja este um “campo em construção” - 

possibilitam resgatar algumas conclusões sobre características de eficiência nesses programas. 

Enquanto são recolhidas as principais conclusões desses estudos, convém analisar, também, as 

razões explicativas da sua eficácia, pois, provavelmente, estarão a indicar perspectivas valiosas 

para o desenho e implantação de projetos de prevenção da violência escolar.  

 

3.5.1. Ineficácia dos projetos de tipo repressivo. 

Se começarmos pelo que comprovadamente não funciona como prevenção da violência 

escolar, é preciso enfatizar que os programas menos eficazes de todos são aqueles que buscam 

corrigir a violência de crianças, adolescentes ou jovens por meio de medidas de expulsão do 

centro escolar dos jovens violentos, de repressão, punição ou de focalização exclusiva na 

agressividade dos jovens em situação de risco: 

Que programas fracassam? Por exemplo, as táticas consistentes em infundir 
medo, os programas centrados unicamente na auto-estima, ou na gestão da 
ira, e a segregação dos alunos agressivos ou anti-sociais. (UNESCO, 2007: 
25) 

Dentre esse tipo de programas pode ser incluído o Drug Abuse Resistance Education - 

DARE13,  

programa que se baseia em policiais que falam aos alunos das escolas sobre 
os riscos do consumo de drogas e que é um dos programas comprovadamente 
ineficazes, mas que continua sendo amplamente praticado. (CARDIA, 2006: 
41) 

Uma das razões pelas quais não funcionam os programas de redução da violência 

baseados principalmente na repressão, (embora existam situações, obviamente, nas quais seja 

necessária a coerção da violência), é a percepção por parte dos adolescentes e jovens em 

situação de risco da inexistência de sintonia de tipo ético, na forma de falta de reconhecimento 

como sujeitos e de injustiça, entre a violência sofrida por esses jovens e as ações violentas que 

eles realizam: 

                                       
13 Esse programa foi adaptado para a realidade do Brasil pela Polícia Militar, para os alunos da quarta 
série do ensino Fundamental. Trata-se do PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à 
Violência. 
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A frustração do jovem que participa dos distúrbios ou se comporta como um 
louco furioso - condutas que estão no âmago de representações da violência 
dita urbana -, é constantemente alimentada por um vivo sentimento de 
injustiça, de não-reconhecimento, pela convicção de viver numa sociedade 
que ‘não deixa seu lugar’. [...] A violência urbana explode quando essa 
negação da pessoa como sujeito, vivida como particularmente dolorosa pelos 
jovens sem grande futuro e submetidos à discriminação social e ao racismo, é 
acentuada pelo comportamento da polícia ou das decisões da justiça. 
(WIEVIORKA, 2006: 204). 

Dessa forma, e, sobretudo quando aplicada a adolescentes ou jovens em situação de 

risco ou infratores, a política da repressão costuma produzir o efeito contrário do pretendido. 

Além de não educar, nem ter resultados preventivos, reproduz e aumenta a violência14:  

A delinqüência de menores, quando é tratada segundo as modalidades da 
repressão clássica, prolonga-se correntemente em formas redobradas de 
violência e criminalidade, nascidas principalmente da detenção: as respostas 
ou sanções são amplamente criminogênicas. Além disso, as formas clássicas 
de repressão chocam-se com dois problemas. De uma parte enquanto tais, 
elas não se preocupam de maneira alguma com as vítimas e, de outra parte 
preocupam-se relativamente pouco com a subjetividade infeliz ou negada 
daqueles que se ornaram delinqüentes.(WIEVIORKA, 2006: 221). 

Para que os programas de prevenção da violência escolar possuam eficácia, então, 

considera-se imprescindível que estejam ancorados na dimensão ética ou moral, nos valores 

humanos e nos princípios democráticos:  

Pode considerar-se também a necessidade de desenhar os programas de 
forma que incluam a dimensão moral que deve ter a educação contra a 
violência, incrementando os valores democráticos e o sentido de comunidade 
(Edwards, 2001), uma vez que é a conexão com os valores morais (Ortega, 
Sánchez e Menesini, 2002) a que guia as decisões que permitirão utilizar hás 
habilidades em torno a cujo treinamento gira a maioria dos programas. Nesse 
sentido, cabe destacar,por exemplo, a eficácia comprovada mas escolas de 
primária dos Programas de construção da paz aplicados de forma 
generalizada e continuada, nos quais, junto ao treinamento em resolução de 
conflitos, se educa em valores democráticos, de tolerância e de respeito inter-
cultural.” (DIAZ-AGUADO, 2003)  

 

3.5.2. A necessidade de adoção de um referencial teórico da violência. 

Fracassam, também, os projetos que ignoram ou prescindem de elaborar o devido marco 

teórico ou não possuem clareza conceitual sobre a(s) violência(s) que se pretende prevenir.  

Como ponto de partida de um projeto de prevenção da violência desde a escola, tem 

sido enfatizado a importância de adoção de um conceito ou referencial teórico da violência 

                                       
14 Recentemente, o penalista Massimo Pavarini, respondia assim em entrevista à pergunta sobre se penas 
maiores significam mais segurança: “Isso é um pecado, uma idéia louca, absurda. Acontece o contrário. 
Penas maiores produzem mais insegurança. É claro, um país não pode neutralizar todos os criminosos. 
Nos EUA, eles podem colocar na prisão o garoto que vende maconha. Prende por  um , dois, cinco anos, e 
ele vai virar um criminoso profissional. Quanto mais se castiga a um criminoso leve mais profissional ele 
será quando voltar ao crime” (CARVALHO, 2009: A16) 
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escolar que oriente e guie as atividades de prevenção. Uma constatação das avaliações dos 

projetos de prevenção (vários autores) é que considera imperativa a elaboração “de um marco 

teórico coerente que fundamente a intervenção e que ajude a explicar os resultados” (DÍAZ-

AGUADO, 2003). 

Várias das conclusões e recomendações oficiais para projetos de prevenção da violência 

sentem falta de um referencial comum da violência escolar que possibilite esforços de 

prevenção e estudos de avaliação que possam ser comparáveis. Daí que costuma se reconhecer e 

recomendar a necessidade de se construir um conceito, marco de referência comum da 

violência. Por exemplo, o Informe do Conselho Europeu assinala: 

No trabalho apresentado por Vettenburg (1999) voltam a ser examinadas as 
grandes questões pendentes, e uma grande parte do mesmo dedica-se à 
necessidade de clarificar o próprio conceito de violência escolar. Manifesta-
se ali que é necessário elaborar, com a confluência disciplinar que o tema 
requere, uma definição precisa e ao mesmo tempo compreensiva da 
expressão ‘violência escolar’. (ORTEGA, 2008a: 29) 

Uma parte considerável dos projetos de prevenção da violência escolar dedica esforços 

permanentes, de tipo empírico e analítico,  para contextualizar e refinar os conceitos de 

violência escolar, tal como eles são percebidos nos diferentes contextos de atuação dos projetos. 

Tal medida é significativa, porque na questão da violência são muito variadas suas formas de 

representação conceitual e de vivência da mesma, sejam estas suas vítimas ou seus agentes 

causadores. Dessa forma, percebe-se que é necessário despender esforços periódicos diversos, 

pesquisas, quantitativas e qualitativas, sobre o clima de violência e de percepção das mesmas.  

Esses ajustes conceituais da representação da violência escolar podem ser um guia 

indispensável de eficiência na redução da violência. Daí que seja muito pertinente a adoção de 

metodologias do tipo pesquisa-ação, para que não se tenha deslocamento entre a concepção 

teórica e as práticas de prevenção. 

É considerado, também, fator de sucesso de projetos de prevenção à violência escolar a 

parceria entre as escolas ou as administrações das políticas educacionais com a academia. 

Geralmente, costuma estar para além da capacidade e recursos das redes escolares alocarem nos 

projetos de prevenção da violência um corpo de pesquisadores, nas mais variadas especialidades 

e suficientemente habilitados para conduzir investigações variadas, responder as demandas de 

pesquisa conforme os problemas e dificuldades que surgem e para oferecer subsídios 

especializados em temas diversos. 

 

3.5.3. A adoção do modelo ecológico de desenvolvimento e a prevenção 

integrada em diferentes contextos 

A maioria dos projetos bem sucedidos de prevenção da violência escolar baseia sua 

concepção de prevenção da violência no modelo ecológico do desenvolvimento humano 

proposto por Urie Bronfenbrenner (1996), já descrito anteriormente.  
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Parece muito relevante para o sucesso de um programa que ele atue em 
diferentes níveis, desde a intervenção direta com vítimas e agressores à 
intervenção em nível de centro e de comunidade escolar (envolvendo a 
agentes externos como famílias, associações e vizinhos) (ORTEGA, 2008a: 
149) 

Tendo como base essa concepção, os projetos eficazes buscam que a escola não fique 

isolada nas ações de prevenção, mas que fique articulada, em diferentes níveis ou contextos, 

junto de outras políticas setoriais, locais, regionais e nacionais, e com diversos atores sociais: 

“Os melhores programas educativos são os que incluem mais agentes de mudança. A estratégia 

geral é a de incorporar a todos quantos possam ajudar” (ORTEGA, 2008a: 34) 

Segundo essa estratégia, na Europa, já a partir dos anos 90 prefere-se, por amplo 

consenso, que os projetos de prevenção da violência sejam de grande alcance, incluindo um 

conjunto de objetivos, em diferentes níveis: 

No final da década dos noventa, o Conselho de Europa, através do informe 
Vettenburg (1999), apostava definitivamente por uma opção preventiva que 
implicara em um modelo de política global (whole policy), no qual o grupo 
de iguais, o professorado, as famílias, os meios de comunicação e as macro-
políticas se viram envolvidos nesse compromisso multidisciplinar de 
prevenção da violência e melhora da convivência. (ORTEGA, ROMERA e 
DEL REY, 2008: 9) 

Também, nos Estados Unidos, chegava-se por meio das análises sobre os projetos de 

prevenção da violência à conclusão semelhante:  

Há suficiente evidência, hoje em dia, de que programas implementados em 
aula, que promovem o comportamento social positivo e a competência 
acadêmica, podem reduzir a agressão e aumentar a competência social. Mais 
ainda se são complementados por programas desenvolvidos com a família. 
Isto quer dizer que as intervenções que combinam vários contextos –família, 
sala de aula e comunidade- tendem a ter melhores resultados. (CARDIA, 
2006: 73) 

Essas conclusões implicam numa mudança fundamental nas ações de prevenção da 

violência, que, principalmente, (mas não exclusivamente), deslocam o foco dos jovens ou 

adolescentes para atuar nos contextos em que estes constroem socialmente o aprendizado tanto 

da violência como da convivência pacífica: 

Não é suficiente, então, promover transformações nos jovens; é necessário 
mudar o meio onde inter-atuam e onde deverão exercer o repertório de 
comportamentos que adquirem mediante os programas de prevenção. A nova 
tendência nos programas de prevenção nas escolas é implementar programas 
universais, que incorporem, também, um componente de mudança no 
ambiente para modificar o conjunto. Este enfoque recupera a tradição da 
psicologia ambiental. (CARDIA, 2006: 68) 

Essa mudança de acento nos programas de prevenção da violência, que começaram 

focalizando os jovens, principalmente vistos como agentes de violência, para ir migrando em 

direção à atuação nos contextos, ocorreu em paralelo com numerosas pesquisas e investigações. 

Estas indicavam a complexidade e interação das causas da violência e mostraram, também com 
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numerosos dados empíricos, que os adolescentes e jovens, antes e mais do que causadores de 

violência, são vítimas da mesma, como já descrito anteriormente. 

 

3.5.4. A participação democrática na escola como componente essencial dos 

projetos de prevenção da violência escolar. 

Como mencionado, uma constante da literatura pertinente da prevenção da violência 

escolar destaca a necessidade de serem instituídos nas escolas procedimentos democráticos de 

funcionamento e gestão, assim como de estimular e propiciar o envolvimento, a 

responsabilidade e a participação dos alunos, até o máximo possível, segundo seu 

desenvolvimento e amadurecimento pessoal.  

Em relação aos fundamentos dessa conclusão, é necessário assinalar, em primeiro lugar, 

que a democracia aparece na história da humanidade não como um dado da natureza, mas como 

uma construção histórica, humana e social. Isto é, trata-se de uma descoberta, uma invenção, um 

método, um conjunto de regras socialmente acordadas pelas quais, dentre outras propriedades, 

se resolvem ou regulam os conflitos pacificamente, politicamente, sem recorrer à violência ou à 

guerra.  

Daqui deriva-se uma conseqüência de importância fundamental para o nosso estudo: se 

a democracia é uma construção humana e social, ela pode, então, ser ensinada e aprendida 

(BÁRCENA, 1995).  

Enquanto construção social, deve-se frisar que a democracia tem se constituído ao longo 

da história moderna, precisamente, em contraposição à violência, ao ponto, como ressalta 

Domenach, de ser a própria democracia a que cria o conceito moderno de violência significando 

o que a ela se opõe: 

Indiscutivelmente, é o progresso do espírito democrático o que dá origem ao 
conceito moderno de violência e o colore ao mesmo tempo com um matiz 
pejorativo. A partir do momento em que cada pessoa está chamada à 
categoria de cidadão, em que reconhece-se seu direito à liberdade e à 
felicidade, a violência não pode já confundir-se  com a força, não é já da 
ordem das necessidades físicas (calamidades naturais), ou políticas 
(hierarquias de direito divino); é agora um fenômeno que tem relação com a 
liberdade e que pode e deve ser combatido e superado. A consciência da 
violência feita aos homens se forma ao mesmo tempo que a convicção 
segundo a qual a política persegue fins razoáveis e positivos que se situam 
para além, das necessidades da ordem social e da administração das cidades. 
‘Ter escravos não é nada, exclama Diderot,; o que é intolerável é ter escravos 
e chamá-los de cidadãos’. Ter escravos é da ordem natural da força num 
mundo no qual a liberdade é um privilégio aristocrático; mas enquanto a 
liberdade surge como valor na política, aparece o divórcio com a realidade e 
a realidade se percebe como uma violência. (DOMENACH, 1981: 34-35) 

Nesse sentido, o que aqui interessa destacar, não é, apenas, o aspecto da eficácia do 

método democrático em si, ou do seu valor instrumental per se, ou do peso da sua utilidade, 

como se fosse uma fórmula mágica casualmente encontrada na história da humanidade, que 

funcionasse pela sua virtuosidade intrínseca. O que deve ser destacado, principalmente, é sua 
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vinculação necessária com o reconhecimento e exercício dos direitos da cidadania. Isto é, 

apenas podem participar do jogo democrático aqueles que, previamente, reconhecem-se como 

dotados da mesma dignidade.  

Assim sendo, dentro das teorias da cidadania e da democracia, a participação pode ser 

considerada um elemento central das mesmas15, sendo esse aspecto resgatado por diversos 

autores (Pateman, 1970, 1992; Weffort, 1985, Sader, 1988; Castell, 1980; Durhan,1988, Jacobi, 

1989). Wanderley 1994, por exemplo, afirma:  

Ao encerrar, afirmo que sem cidadania para todos não há democracia 
política. Sem constituição de sujeitos ativos e participantes, não há 
democracia social e econômica, o que está exigindo reformas estruturais e 
institucionais reclamadas por todas as forças efetivamente democráticas 
(WANDERLEY, 1994: 40. Grifos do autor). 

Em segundo lugar, sobre a necessidade de se estabelecerem procedimentos 

participativos e democráticos como prevenção da violência escolar, é de se destacar que essa 

conclusão dos estudos de prevenção da violência escolar é muito familiar à da relação histórica 

dada entre a cidadania e a escola. Efetivamente, a cidadania, tal como se configura a partir da 

modernidade, e a educação, tal como concebida hoje nos seus traços mais gerais e consolidados, 

são duas realidades vinculadas historicamente. Suas origens, suas trajetórias e seus principais 

significados encontram-se mutuamente referidos. Falar de cidadania, da sua consolidação e 

desenvolvimento histórico, significa estar se referindo à educação. E, vice-versa, a história da 

educação nos países com maior desenvolvimento da cidadania e da democracia, torna-se 

incompreensível sem incluir como referencial de destaque a educação enquanto conquista 

cidadã:  

A história da educação ocidental está, desde este ponto de vista, intimamente 
relacionada com a história da construção da nação e da democracia. [...] A 
legitimidade política deixou de fundamentar-se na dinastia ou na religião para 
basear-se na soberania popular. O limite da participação cidadã ficou 
reduzido à condição de estrangeiro. A história dos estados nacionais, como a 
história do sufrágio universal, mostra a enorme importância que teve a 
educação, entendida como processo socializador na consolidação 
democrática. A incorporação universal à educação foi o instrumento através 
do qual operou a integração política. [...] 
O sistema educativo que hoje consideramos tradicional teve sua origem em 
finais do século passado e respondeu aos requerimentos políticos de 
construção da democracia e dos estados nacionais. (...) Esse sistema, 
especialmente em sua base, seria responsável por difundir conteúdos, valores 
e normas de conduta destinados a criar vínculos sociais baseados no respeito 
às leis e na lealdade à nação, por cima das pertenças culturais ou religiosas 
particulares. Os conteúdos da formação do cidadão estavam baseados nas 
exigências da democracia e da nação, razão pela qual as matérias mais 
importantes foram a história nacional, a instrução cívica e moral e a língua 
(TEDESCO, 1996: 9-10). 

                                       
15 Recentemente, a partir das limitações experimentadas no exercício da cidadania e da democracia vários 
autores vêm enfatizando a necessidade da ampliação de um recorte liberal da cidadania (Covre, 1991; 
Coutinho, 1991; Santos, 1993; Dagnino, 1994; Daniel, 1994), apontando para um tipo de cidadania mais 
ampla ou especial, que carregaria no seu bojo a participação e que é caracterizada nas expressões 
“cidadania ativa” (Benevides, 1991), “cidadania plena” (Covre, 1991), “democracia participativa” 
(Pateman, 1970, 1992) e “democracia integral” (Boff e Arruda, 1994). 
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No interior das relações que podem ser observadas entre democracia e educação, 

configura-se aspecto central pensar na participação democrática na escola como sendo essa uma 

forma eficaz de prevenção da violência. Há de se considerar e valorizar, especialmente, a idéia 

de que a participação cidadã ou democrática possui efeitos educativos no seu próprio processo. 

A dimensão educativa da participação democrática ou cidadã encontra-se fortemente ancorada 

na teoria. Dentre a literatura que procede do âmbito sócio-político, se escolhe, aqui, Carole 

Patemam, que destacou-se pela tentativa de recolocar a participação como o elemento central da 

teoria democrática. E é precisamente através da participação, como aspecto fundamental da 

cidadania, que se observa sua dimensão educativa:  

A principal função da participação na teoria democrática participativa é, 
portanto, educativa; educativa no sentido mais amplo da palavra, tanto no 
aspecto psicológico quanto no de aquisição de prática de habilidades e 
procedimentos democráticos. (..). A participação promove e desenvolve as 
próprias qualidades que lhe são necessárias; quanto mais os indivíduos 
participam melhor capacitados eles se tornam para fazê-lo (PATEMAN, 
1992: 60-61). 

 

Também, desde a literatura que procede do campo da educação se encontram 

numerosos autores defendendo que os processos de participação política são educativos. Dentre 

eles escolheram-se: Benevides16, Arroyo17, Gutierrez18, Gordillo19 e Gohn20. 

                                       
16 “Tais considerações reforçam minha avaliação inicial, referente às vantagens da participação popular 
como uma ‘escola de cidadania’, como ‘educação política’ do povo” ( Benevides, 1996: 21). “Não resta 
dúvida de que a educação política - entendida como educação para a cidadania ativa - é o ponto 
nevrálgico da participação popular. (Benevides, 1994 (a): 17). “Mas esta educação se processa na 
prática”(Benevides, 1994: 17). “Entender a participação popular como uma ‘escola de cidadania’ implica 
rejeitar argumentação contrária que exagera as condições de apatia e despreparo absoluto do eleitorado, 
assim considerado incapaz, submisso e ‘ineducável’. O que importa, essencialmente, é que se possa 
garantir ao povo a informação e a consolidação institucional de canais abertos para a participação - com 
pluralismo e liberdade ( Benevides, 1994: 17). 
17“A concepção do povo e de sua ação como sujeito político exige uma revisão profunda na relação 
tradicional entre educação, cidadania e participação política. Para equacionar devidamente o peso real da 
educação na cidadania teremos que prestar atenção aos processos reais de constituição e de formação do 
povo como sujeito político, que processos são estes e onde se dão. (...) Em síntese, é fundamental captar 
se a cidadania se constrói através de intervenções externas, de programas e agentes que outorgam e 
preparam para o exercício da cidadania, ou, ao contrário, a cidadania se constrói como um processo que 
se dá no interior da prática social e política das classes” (Arroyo, 1987: 74-75). 
18 “Não falaremos em educar para a democracia, para a liberdade e a justiça, mas em educar na 
democracia, na liberdade e na justiça. A vivência de cada uma dessas características é pré-requisito da 
atividade político-pedagógica.” (Gutiérrez, 1984, 1988: 73). 
19 “Certamente, a educação cívica tem vários caminhos, mas o da participação política é um dos mais 
eficazes”. (Gordillo, 1993: 173) 
20 “A educação ocupa lugar central na acepção coletiva da cidadania. Isto porque ela se constrói no 
processo de luta que é, em si próprio, um movimento educativo. A cidadania não se constrói por decretos 
ou intervenções externas, programas ou agentes pré-configurados. Ela se constrói como um processo 
interno, no interior da prática social em curso, como fruto do acúmulo das experiências engendradas. (...) 
A cidadania coletiva se constrói no cotidiano através do processo de identidade político-cultural que as 
lutas cotidianas geram” (Gohn, 1994: 16). 
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Ademais, Elias (1999) pode verificar empiricamente, que, efetivamente, dadas as 

condições adequadas, a participação cidadã produz significativos aprendizados:  

Os resultados da pesquisa mostraram que, efetivamente, os participantes 
aprenderam diferentes saberes que dizem respeito à prática da cidadania em 
várias das suas dimensões: a cidadania como direito, a cidadania como dever 
e a cidadania como modo de vida. Em alguns casos, os dados coletados 
possibilitaram verificar, nesses processos, o trânsito da cidadania nominal ou 
passiva para a cidadania ativa ou participativa.  
Ao mesmo tempo pode-se comprovar que os participantes selecionados 
praticaram, embora não de forma uniforme, diferentes valores ou virtudes 
cidadãs. Nesse sentido, constatou-se que houve educação nas principais 
qualidades que compõem a personalidade cidadã, como podem ser a 
valorização cidadã, o sentimento de pertencer à determinado bairro e à 
cidade, a responsabilidade cívica, a solidariedade, o diálogo, a tolerância, a 
capacidade autolegisladora e auto-organizadora, o juízo político e outros 
aprendizados de ordem profissional ou pessoal. (ELIAS, 1999: 206) 

Deve ser acrescentado, também, que, além de reduzir, de prevenir a violência e de 

educar em diversos valores pertencentes ao âmbito da cidadania, a participação democrática 

possui efeitos para além dos restritos ao âmbito da violência, contribuindo para a melhora geral 

da qualidade da educação, conforme estudo de Harber: 

Analisaram-se, neste artigo, os dados internacionais existentes que mostram a 
capacidade das escolas democráticas para forjar verdadeiros cidadãos e que 
estas escolas também tendem a serem mais eficazes na hora de atingir as 
metas tradicionais do ensino, como os bons resultados nas provas. Portanto, 
existem argumentos convincentes em favor de uma maior democratização 
das escolas no futuro, porém a maioria delas deve mudar desde agora e ainda 
falta muito para fazer na educação antes de que estas possam aportar uma 
contribuição importante para a paz .( HARBER, 1997: 7) 

Dessa forma, o conflito entre a dedicação às disciplinas tradicionais e à educação da 

convivência21, que costuma acontecer nas redes escolares quando se insere a prevenção da 

violência no âmbito do currículo, não deixa de ser um falso dilema. Todos esses aspectos devem 

estar integrados, uma vez que se alimentam e reforçam, mutuamente em vários níveis e 

relações. 

Para implementar a participação e a democracia na escola, então, deve ser destacada, 

como pré-condição, ter vontade política por parte do poder público responsável pela 

implementação das políticas educacionais. Essa vontade de participação deve estender-se por 

todas as estruturas da rede escolar e da escola. Suposta ela, a primeira exigência - ao mesmo 

                                       
21 Durante muito tempo, os professores e investigadores educativos estávamos preocupados pelas 
deficientes qualificações dos escolares, fracasso escolar, mas agora estamos começando a nos dar conta 
de que existe uma carência muito mais premente: o analfabetismo emocional e social. Embora, continue 
se fazendo notáveis esforços (políticos, pedagógicos, didáticos, psicológicos...) para melhorar o 
rendimento acadêmico dos estudantes não parece que se faça grande coisa para enfrentar esta nova e 
alarmante deficiência escolar. Em palavras de um professor do Brooklin (1996): “Parece como se nos 
interessasse mais seu rendimento escolar em leitura, escrita, matemáticas,... do que se seguirão com vida a 
próxima semana”. (GARCÍA CORREA, Antonio, 1998). 
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tempo ética e pedagógica- consiste em que as escolas pratiquem a participação democrática no 

seu interior: 

Então, se se quer que as escolas eduquem para a democracia, estas devem pôr 
em prática aquilo que pregam organizando-se de tal modo que fomentem as 
atitudes e os valores democráticos mediante a experiência. Desse modo, o 
poder e a autoridade se deslocam do professorado até o alunado, no que se 
refere às decisões sobre a gestão da instituição, ao conteúdo do ensino e à 
maneira em que esse se realiza.( HARBER, 1997: 2)  

Assim, se apareceu como fundamental para prevenção da violência escolar a implicação 

democrática de todos os que compõem a relação ensino-aprendizagem, surge de forma especial 

a participação dos alunos: 

Há de se incluir aos escolares nas políticas preventivas, já que os melhores 
programas foram os que têm incluído aos escolares. As políticas de centro 
baseadas na busca de bem-estar, e aquelas nas que se estimula e se aproveita 
o entusiasmo dos próprios escolares trabalhando em cooperação com os 
docentes são as mais adequadas. (ORTEGA, 2008a: 36) 

 

3.5.5. Educação em valores como modo de educação na prevenção da 

violência. 

Os estudos dos projetos de prevenção da violência costumam enfatizar que a educação 

democrática, a educação da convivência, da paz, da tolerância, do diálogo, dos direitos 

humanos, etc., constituem algo muito diferente dos conhecimentos intelectuais e que, para 

prevenir a violência, deve-se incluir uma dimensão de tipo ético e moral tendo que educar as 

emoções, os sentimentos e os valores, o que implica em adotar os processos de ensino-

aprendizagem adequados, muito diferentes da educação em conteúdos intelectuais. 

O ensino-aprendizagem dos valores não se identifica em modo algum com a 
transmissão de idéias, conceitos ou saberes, algo ao que a escola, desde faz 
muito tempo, vem acostumada. É outra coisa. (...) Por exemplo, a tolerância 
não se ensina porque se transmita a idéia ou o conceito de tolerância, mas 
porque, se percebam e ofertem comportamentos de pessoas tolerantes. (...) Se 
não pudermos acompanhar com a experiência o ensino dos valores, nossa 
atuação não sairá do discurso vazio e inoperante.” (Ortega, Mínguez e Gil, 
1966: 18). 

A educação em valores constitui uma modalidade educativa, uma forma de entender a 

educação que tenta superar, contemplando e integrando, a visão de que a educação consiste 

exclusivamente no aprendizado de conhecimentos, assim como a concepção predominante do 

ser humano como animal racional :  

Também é um ser que sofre e goza; é afeto e emoção e não apenas 
inteligência. Contemplar, então, o mundo dos valores como componentes 
essenciais da ação educativa não significa nenhuma condescendência ou 
moda passageira, senão reivindicar uma educação da totalidade da pessoa. A 
aprendizagem do que chamamos conhecimentos aparece assim vinculada 
necessariamente aos valores. Estes são como as enzimas no processo 
educativo. (ORTEGA, MÍNGUEZ e GIL, 1966: 12). 
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A relevância dos valores no processo educativo, segundo os autores citados, não deve 

entender-se no sentido de constituir uma linha ou uma corrente dentre outras em educação. A 

questão é mais forte. Acontece que os valores constituem conteúdos fundamentais da educação. 

A rigor, sem eles, não se completa o processo educativo22.  

Por valor, pode entender-se: 

Um modelo ideal de realização pessoal que tentamos, ao longo de nossa vida, 
plasmar em nossa conduta, sem chegar a esgotar nunca a realização do valor. 
Concebemos o valor como uma crença básica através da qual interpretamos o 
mundo, damos significado aos acontecimentos e à nossa própria existência. 
Obviamente, falamos dos valores mais radicais, aqueles que estão mais 
diretamente vinculados com o homem e contemplados na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. (ORTEGA, MÍNGUEZ e GIL, 1966: 12). 

Para realizar um esboço descritivo das características dos valores, pode-se, 

resumidamente, concebê-los como realidades23, que são ao mesmo tempo: a) históricas ou 

dinâmicas, isto é, permanentes e mutáveis; b) universais e relativas; c) objetivas e subjetivas; d) 

inevitáveis; e) integradores de conceitos, sentimentos, juízos de valor, decisões da vontade e 

ações; f) vivenciadas no cotidiano.  

Uma das características fundantes da educação em valores é a importância dada à 

experiência como meio no qual ela nasce, se desenvolve e se realiza:  

a experiência cotidiana do valor se faz totalmente indispensável para a 
apropriação do mesmo. Não posso ter uma idéia (e portanto amá-la) da 
justiça, da tolerância, da solidariedade, se não tenho experiência delas. 
(Ortega, Mínguez e Gil, 1966: 18). 

É necessário, então, experimentar o valor para aprendê-lo. Mas isso é ainda insuficiente 

ou incompleto para a aprendizagem dos valores. Eles não só vêm da experiência como voltam 

para ela. Quer dizer, aprendem-se para praticarem-se. E só se aprendem, só existe apropriação 

verdadeira dos valores quando os mesmos são praticados: 

A educação é e se resolve na práxis. E na educação em valores, 
concretamente, na experiência e realização do valor. Do contrário se terá feito 
um belo exercício intelectual sem incidência na vida pessoal dos educandos. 
O destino do homem é primariamente ‘ação’. Se vê destinado a atuar. (...) Na 
educação pode-se dizer o mesmo: não se dá o que chamamos educação 
separada da ação, da práxis; e este princípio, na educação de valores, se faz 
ainda mais evidente. A apropriação do valor passa necessariamente por seu 

                                       
22“Se não for a partir dos valores, não há possibilidade alguma de levar à cabo um processo educativo. 
Não existe o homem biológico desprovido de cultura, de valores desde os quais exige ser interpretado. 
Acercar-se ao homem, conhecê-lo, entendê-lo, significa interpretar o mundo de significados ou valores 
através dos quais todo homem se expressa, sente e vive..., significa contemplar ao homem em sua 
história, em seu próprio habitat, fora do qual seria totalmente irreconhecível. Por isso, os valores são 
conteúdos, explícitos ou implícitos, inevitáveis na educação” (Ortega, Mínguez e Gil, 1966: 12). 
23 Deve ficar claro que os valores não são ficções, objetos da imaginação, pertencentes portanto ao mundo 
do fantástico. Pertencem, pelo contrário, ao mundo do real. São realidades enraizadas na nossa cultura. A 
partir deles pensamos e atuamos. E são os que decidem e dão explicação e coerência à nossa vida. Os 
valores não estão fora de nós; são como o ar que respiramos; vivemos neles. Se encarnam em realidades 
concretas e se expressam através delas, mas, por sua vez, extrapolam o lugar de sua encarnação como 
expressão do valor (Ortega, Mínguez e Gil, 1966: 16). 
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descobrimento, através da experiência, na realidade imediata e significativa 
do educando. Mas só quando o valor é posto em prática pelo próprio sujeito, 
quando tem experiência da sua realização pessoal pode-se dizer que se dá 
uma apropriação do valor. Nesse sentido podemos dizer que os valores só 
serão aprendidos se forem praticados. (Ortega, Mínguez e Gil, 1966: 20). 

É imprescindível, ademais, que os valores sejam não apenas conhecidos e captados 

conceitualmente, mas, também, valorizados, estimados, desejados, amados... Eis aqui, porque a 

simples apreensão intelectual não dá conta da motivação e da “força emotiva” que se requer 

para que os valores sejam praticados. Eles exigem, então, uma dimensão valorativa, emotiva, 

afetiva que os conceitos não possuem:  

A proposta artificial, descontextualizada do valor, freqüente na pedagogia 
tradicional, dificilmente supera o âmbito da noção do conceito, carecendo, 
portanto, da força emotiva necessária para mover ao sujeito à apropriação do 
valor. Os valores não só devem-se “entender”, senão, também, ‘amar e 
querer’, se quisermos que cheguem a constituir uma força orientadora da vida 
pessoal. (ORTEGA, MÍNGUEZ e GIL, 1966: 20).  

A experiência do entorno, não é suficiente para a aprendizagem dos valores. Estes 

exigem serem interiorizados, serem objeto de opção, de escolha, de reflexão, de preferência 

numa escala de valores. Eles devem descobrir-se: 

em ‘si mesmo’, tomar consciência deles, e ver até que ponto eles orientam a 
vida própria. ‘Olhar para dentro’, descobrir o que há em cada um que é mais 
valorizado e que pode ser útil para a própria vida e para os demais. (Ortega, 
Mínguez e Gil, 1966: 19). 

Dessa forma, a prevenção da violência exige a implementação de formas pedagógicas 

adequadas, para o aprendizado dos valores, mas deve ser ressaltado que o principal processo de 

aprendizagem dos valores, como mencionado, consiste na vivência, experimentação e prática 

dos mesmos, em situações reais da vida.  

 

3.5.6. Os modelos de estudo cooperativo e grupos heterogêneos. 

Por outro lado, as práticas pedagógicas mais individualistas, ou de estímulo à 

concorrência entre os alunos, podem possuir um componente que induza o surgimento de 

fenômenos violentos. Ao mesmo tempo, essas formas de aprendizagem não colaboram para a 

prevenção e redução da violência nas escolas: 

Em muitas escolas prevalece um clima de concorrência entre os alunos que 
pode ser pouco condizente com o exercício de práticas agressivas de 
negociação de conflitos, práticas que se pretende implantar a partir de 
programas de prevenção da violência. Este clima de concorrência tende a ser 
mais grave nas escolas nas quais os professores estão mais estressados e têm 
menos condições de administrar o clima dentro das aulas. Nas escolas onde 
predomina um clima de concorrência há mais bullying, enfrentamento físico 
e violência. Este não é um ambiente propício para o desenvolvimento entre 
os jovens. (CARDIA, 2006: 68) 
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Bem ao contrário dessa perspectiva individualista e concorrencial, foi constatado que a 

utilização de formas de cooperação entre os alunos, como procedimento para a aprendizagem, 

possui, dentre outras virtudes, efeitos significativos de prevenção da violência. Diaz-Aguado 

(2004), a partir de referencial teórico baseado no “enfoque sócio-histórico da psicologia da 

atividade (Bruner, 1999; Newman, Griffin y Cole, 1989; Vygostky, 1978)”24 tem utilizado o 

modelo da “aprendizagem cooperativa em equipes heterogêneas”. Esse modelo, segundo a 

autora, é mais adequado para salas de aula nas quais convivem alunos com diversidades étnicas, 

multiculturais, sociais etc., do que o modelo tradicional de aprendizagem: 

Os procedimentos educativos tradicionais, desenhados para um aluno médio 
e um contexto homogêneo, não permitem adaptar o ensino às características 
dos alunos em contexto heterogêneos. Com esses procedimentos as 
oportunidades educativas são distribuídas de forma muito desigual, dando 
origem a principal fonte de discriminação e exclusão que se produz na escola. 
A aplicação da aprendizagem cooperativa cria um contexto que favorece a 
superação de ditos problemas, especialmente quando se realiza de forma 
cooperativa entre vários professores. (Diaz-Aguado, 2004: 82).  

Além do mais, segundo a citada autora, o modelo de aprendizagem cooperativa em 

grupos heterogêneos favorece a integração dos alunos, possibilita a superação da lógica 

concorrencial segundo a qual necessita-se do fracasso do outro para conseguir o êxito de cada 

um. No estudo cooperativo em grupos heterogêneos, ao contrário, o sucesso da equipe e o 

individual caminham juntos, facilitando o exercício da tolerância e o reconhecimento dos 

valores e das diferenças dos outros, favorecendo a integração e o exercício da solidariedade, 

permite praticar o diálogo e a negociação, e - do ponto de vista pedagógico-, proporcionando a 

interação necessária para a criação das “zonas de desenvolvimento próximal” descritas por 

Vygostky (Diaz-Aguado, 2004: 82-86). 

 

3.5.7. A necessidade de implementar uma mudança na cultura escolar 

Depreende-se das conclusões apresentadas que para as escolas, a implementação dessas 

lições implica em mudanças profundas da escola tradicional. Alguns estudos, como o Informe 

do Conselho de Europa, por exemplo, tem destacado a importância desta conclusão. Essas 

mudanças incluem uma nova visão da educação escolar, que incorpora a formação integral dos 

alunos e a convivência, passam pela gestão democrática e participativa, pela elaboração de um 

currículo condizente com os novos objetivos e procedimentos, pela capacitação adequada dos 

professores, pela adoção de inovações educativas pertinentes e pela abertura do espaço educador 

da escola que, traspassando os muros da escola se abre para participar de contextos mais 

amplos.  

                                       
24 A citação da autora refere-se a: BRUNER, J. (1999) La educación, puerta de la cultura, Madrid, 
Visor; NEWMAN, D.; GRIFFIN, P., y COLE, M. (1989) The Construction zone: Working for 
Cognitive Change in School, Cambridge, Cambridge University Press; e VYGOTSKY, L. (1978) Mind 
in Society. M. Cole; V. John Steiner; S. Scribner, e E. Soubermen (eds.), Cambridge, Harvard University 
Press.(Diaz-Aguado, 2003) 
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Uma exigência especial dessa mudança implica em adotar o recursos necessários para 

que o professorado possa responder adequadamente aos desafios que a prevenção e a 

intervenção demandam: 

Um dos fatores mais importantes do sucesso de um programa é o esforço da 
escola e os docentes no desenvolvimento deste. (ORTEGA, 2008a: 146-148) 

Esse aspecto também foi ressaltado por Krauskopf, que destacou, ademais, a 

importância de estruturar um corpo técnico coordenador dos programas. 

Os docentes são os agentes chave dos programas de prevenção e são, ao 
mesmo tempo, aqueles que sofrem as mais diversas pressões e dificuldades 
durante sua atuação profissional. Por isso, são relevantes as estratégias que 
contemplam proporcionar-lhes assessoria e apoio contínuo. Contar com 
coordenadores de programas claramente estabelecidos é fundamental. 
(KRAUSKOPF, 2006: 117) 

Muito conveniente, é, também, começar o mais cedo possível a implementar os projetos 

de prevenção da violência, pois os estudos longitudinais, elaborados por Olweus e outros (Diaz-

Aguado, 2006) mostraram que a maioria dos jovens envolvidos em situações de criminalidade e 

delinqüência, após sua passagem pela escola, tiveram quando crianças e adolescentes problemas 

de violência escolar e/ou bullying.  

Mas, levando em consideração esta exigência, deve-se, prever ademais na hora de 

desenhar e implementar projetos de prevenção da violência escolar que, freqüentemente, essas 

mudanças poderão ocasionar concomitantemente, diversas resistências no interior da escola. Por 

exemplo, Cardia relata no seu estudo não ser raro encontrar resistências nas escolas à 

implantação de programas eficazes tanto pelos responsáveis pelas políticas públicas de 

educação, como pelo próprio corpo docente ou de direção da escola, assim como de 

divergências de caráter político: 

Parte da resistência à adoção de programas eficazes vem dos professores e 
diretores de escolas, parte origina-se de disputas entre governos locais e 
estaduais sobre quem arca com os custos, parte resulta do poder político que 
os programas existentes possuem. (CARDIA, 2006: 41).  

Foi observado, também, que há uma proporcionalidade na intensidade das resistências 

proveniente de professores ou diretores, sendo esta maior quanto mais implica em mudança no 

quotidiano da escola e nas práticas docentes enraizadas na cultura e no clima da escola. “A 

resistência é ainda maior quando o programa de prevenção implica em mudanças de cultura ou 

do clima da escola” (CARDIA, 2006: 73) 

 

3.5.8. Recomendações 

Os estudos descritivos, comparativos ou avaliativos sobre projetos de prevenção da 

violência - geralmente organizados por especialistas, instituições multilaterais ou nacionais com 

responsabilidades de orientação na prevenção da violência, e abrangendo número amplo de 

casos - costumam terminar o trabalho de investigação elaborando conclusões ou 
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recomendações, com o objetivo serem referência para as práticas de prevenção. Trata-se, na 

maioria das vezes, de extrair da experiência acumulada lições de ‘boas práticas’. Por esse 

motivo, podem gozar de uma relevância especial quando se trata de aferir características ou 

propriedades relevantes dos projetos estudados. 

Aqui recolhemos lições, recomendações ou conclusões em dois âmbitos: relacionadas à 

prevenção da violência em geral em crianças, adolescentes e jovens; e - com particular 

interesse-, aquelas que se referem à prevenção da violência escolar em âmbitos e contextos 

educativos. Ambos os tipos ou níveis de recomendações estão mutuamente referidos, uma vez 

que há considerável consenso entre os especialistas sobre o fato de que devem ser feitos 

esforços integrados em vários contextos para maior sucesso das atividades de prevenção. Ao 

pensar na prevenção da violência escolar deve-se levar em conta a prevenção da violência em 

outros níveis e contextos, em outros âmbitos setoriais ou gerais, e vice-versa. 

As recomendações foram organizadas em forma de quadros porque, em vários casos, já 

são apresentadas assim por seus autores. Seguindo esse formato de apresentação panorâmica, 

procedeu-se a apresentá-las dessa maneira nos casos restantes. Ademais, a apresentação em 

quadros permite não apenas ter uma visão geral das recomendações, como possibilita ao leitor 

realizar com maior facilidade comparações e apreciar semelhanças, diferenças e matizes, o que 

extrapola nossos objetivos neste momento.  

A apresentação de cada um dos quadros de recomendações segue uma ordem 

decrescente, setorial e geográfica. Em primeiro lugar, são apresentadas as recomendações gerais 

de prevenção da violência em crianças, adolescentes e jovens, e depois as recomendações de 

prevenção da violência escolar, começando pelas recomendações em âmbitos mais gerais, até 

terminar nas características de projetos concretos de prevenção da violência escolar. 

A pesquisadora Nancy Cardia, Coordenadora-adjunta do Núcleo de Estudos da 

Violência, da Universidade de São Paulo (NEV-USP) e colaboradora da Organização Mundial 

da Saúde (OMS), realizou um significativo estudo, do tipo “estado da arte”, já citado, sobre 

projetos de prevenção da violência em adolescentes e jovens nos Estados Unidos. Seguem as 

recomendações de prevenção da violência recolhidas pela citada autora, que refletem os 

consensos entre os investigadores. 
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Programas de prevenção da violência:  
Consensos entre os investigadores 

Embora o estado da arte nesse campo, existem alguns consensos entre os investigadores 

(Nation et al 2003) sobre o que funciona na prevenção da violência e na promoção do 

desenvolvimento; são os programas: 

 

1 baseados em referências teóricas que considerem tanto os fatores de risco como de proteção, 
combinando informações sobre o desenvolvimento infantil com as que abordam o risco e a 
proteção da violência: 

2 cientificamente avaliados, fundamentados; 

3 que buscam múltiplos resultados com todos os envolvidos: família, escola, comunidade, 
grupos de pares; 

4 de maior duração, adequados para a idade e a cultura; 

5 que promovem o desenvolvimento da criança e do jovem mediante a promoção de 
habilidades sociais, emocionais e de valores éticos aplicados à vida quotidiana; 

6 que envolvem políticas públicas, práticas institucionais que alentam o desenvolvimento 
ótimo em escolas e bairros; 

7 que selecionam, treinam e dão apoio a uma equipe, qualificada para implementar o 
programa com eficácia; 

8 que incorporam e adaptam intervenções cientificamente fundamentadas para prover as 
necessidades das comunidades locais através do planejamento estratégico, de avaliação e de 
melhoras contínuas 

 

Fonte: CÁRDIA, 2006: 79.  

 

Ernesto Rodriguez realizou um estudo, também estado da arte, sobre políticas públicas 

de prevenção da violência em América Latina,  para a Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPS) e para a Cooperação Técnica Alemã (GTZ), dentro do marco do Projeto Fomento do 

Desenvolvimento Juvenil e Prevenção da Violência. Das suas dez conclusões temos excluído 

agora a quarta, relativa a escola, que será apresentada posteriormente.  

Dez conclusões para elaboração de respostas à violência 

Uma: Apesar de a opinião pública estar centrada no fenômeno das gangues (os jovens como 
atores de violência), a realidade mostra, claramente, que o realmente preocupante é a violência doméstica 
e a violência institucional (os jovens como vítimas). 

Duas: Mesmo que circunscritos à violência juvenil, é evidente que as condições do entorno, são 
determinantes de sua vigência e seu desenvolvimento, motivo pelo qual resulta imperioso atuar sobre dito 
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entorno resolutamente.  

Três: As respostas devem ser –antes de tudo- integrais e devem se apoiar fortemente no 
denominado “capital social”, combinando os quatro tipos de enfoque mais utilizados ao respeito: a 
perspectiva comunitária, a perspectiva de redes, o enfoque institucional e o enfoque da sinergia. 

Quatro: as instituições básicas de nossas sociedades são chaves para desenhar estratégias 
alternativas. Um exemplo concreto é a escola. 

Cinco: Outro espaço institucional chave –desde todo ponto de vista- é o município. [...] Os 
programas mais relevantes [...] incluem (i) programas de prevenção da violência familiar, (ii) defensorias 
da criança e a adolescência; (iii) programas de atenção à vítimas de maus-tratos e violência doméstica; 
(iv) programas de apoio ao acesso à justiça para populações excluídas, (v) programas de melhoramento da 
infra-estrutura comunitária; (vi) instalação de delegacias da criança e da mulher; (vii) programas de 
intercâmbio de armas por melhores condições de vida; (viii) aprovação e difusão de códigos de ordem 
pública; (ix) programas de aproximação entre a comunidade e a polícia (no marco de reformas que 
fomentam a polícia comunitária); e (x) serviços telefônicos de consulta e apoio diante de problemas 
relacionados com a violência”  

Seis: É imprescindível evitar o isolamento social das e dos jovens, incorporando-os à dinâmicas 
mais amplas e abrangedoras, sobre tudo em termos de participação e exercício de direitos, desde uma 
perspectiva cidadã.  

Sete: As respostas mais “simples” são as mais relevantes e na região já contamos com “boas 
práticas” que têm provado sua efetividade e pertinência nestes domínios.  

Oito: Este amplo e complexo conjunto de desafios obriga a trabalhar intensamente no 
fortalecimento e na modernização da gestão das principais instituições envolvidas, em particular com a 
polícia, a justiça e as instituições de proteção à infância e a adolescência.  

Nove: É imprescindível trabalhar no domínio dos meios massivos de comunicação, pois nem o 
melhor dos programas promocionais conseguirá os impactos massivos que têm esses meios.  

Dez: As novas dinâmicas políticas na região permitem otimismo a respeito das condições do 
contexto necessárias para operar desde uma ótica diferente, tendo em conta que vai-se ampliando o acesso 
ao governo por parte de partidos políticos progressistas e de esquerda, muito diversos entre si, mas com 
certos atributos comuns.  

Fonte: RODRÍGUEZ, 2006: 125-129. 

 

 

Saindo do âmbito da prevenção da violência em geral e entrando no campo educacional, 

começamos a apresentação de recomendações por Antoni Petrus, que aborda o tema desde a 

perspectiva da “educação social”, âmbito de maior amplitude em relação à educação formal.  

Medidas Preventivas em Relação ao Conflito e à Violência: 

A partir da perspectiva da Educação Social 

1. Levando em conta o papel da influência dos meios de comunicação na configuração dos 
modelos violentos, como primeira norma de prevenção, é importante solicitar o cumprimento 
dos códigos éticos que regulam os programas televisivos. 

2. Toda proposta educativa e socializadora deve priorizar a prevenção sobre o tratamento. Assim, 
pois, a prevenção da violência deveria ser inicial e anterior à manifestação das condutas 
agressivas. É importante fazer uma detecção dos casos e dos grupos de risco e agir de forma 
preventiva e educativa. 

3. Como primeira estratégia preventiva da violência é importante desenvolver políticas de 
prevenção à família que garantam a adequada atenção à infância. Uma destas estratégias 
preventivas, e também de tratamento, é a educação social entendida em seu sentido mais amplo. 
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Medidas Preventivas em Relação ao Conflito e à Violência: 

A partir da perspectiva da Educação Social 

4. Os profissionais em contato com a infância e a juventude, agentes da ordem, assitentes sociais, 
educadores sociais, professores, animadores socioculturais, monitores esportivos...devem estar 
de posse de uma boa formação a fim de participar nas estratégias de prevenção e de tratamento 
da violência. É importante que esses profissionais saibam como enfrentar a violência a partir de 
propostas educativas e não de controle. 

5. É preciso coordenar as diferentes redes de serviço de atenção social à infância que atuam em um 
território. Somente assim aumentará a eficácia dos circuitos de atenção como fatores 
preventivos. 

6. Sendo a escola uma instituição da comunidade, parece oportuno abrir os espaços escolares, fora 
do horário escolar, e pô-los à disposição dos municípios a fim de que se possam organizar 
atividades esportivas e de tempo livre de maneira autônoma. Qualquer dessas atividades, se for 
educativamente bem planejada, pode ser uma estratégia eficaz de prevenção do conflito e da 
violência. 

7. Proporcionar oportunidade de associação, favorecendo sua auto-organização, é outra estratégia 
de prevenção e tratamento da violência infantil e juvenil. Criar espaços de intercambio e de 
participação social entre a população jovem é sempre positivo. 

8. Planejar programas educativos e socializadores que favoreçam o respeito, a convivência, a 
aquisição de competências sociais, a alfabetização emotiva, a relação entre educandos e 
educadores, entre pais e filhos, entre alunos e professores é uma maneira eficaz de prevenir a 
violência.  

9. É importante planejar e aplicar estratégias de participação e respeito aos direitos humanos no 
seio do funcionamento dos centros educativos, estabelecendo normas de relação institucional 
claras e respeitosas para com a variedade social e pessoal dos educandos.  

10. Solicitar às autoridades competentes que a problemática da violência seja incluída nos projetos 
educativos das escolas como um conteúdo curricular transversal. A instituição escolar presta sua 
atenção, naturalmente, à instrução, à alfabetização em conteúdos instrutivos, mas isso não a 
exime dos compromissos com a alfabetização emotiva, com a aquisição das competências 
necessárias para que os meninos e as meninas possam viver e se beneficiar da convivência 
social. Não esqueçamos que as frustrações estão na base de muitas das atitudes violentas.  

11. Parece mais positiva uma instituição escolar que assuma a “teoria do conflito social” que uma 
escola que reduza sua resposabilidade à instrução. Pensamos que um recurso de tanta 
importância social como a escola deve assumir também a competência de resolver e intervir ante 
os conflitos e problemas que os jovens vivem e vêem ao seu redor. 

12. Deve-se garantir que os professores tenham o suporte de outros profissionais que possam 
colaborar com o centro escolar a fim de intervir, com eficácia, frente ao conflito e à violência 
que são geradas na própria ou em contexto imediato. Uma boa função tutorial individualizada, 
assim como o envolvimento da escola no processo de socialização dos escolares, é sempre 
medida preventiva eficaz. 

13. O esporte escolar, como fator educativo e socializador de primeira ordem, deve fazer parte do 
Projeto Educativo da Escola. A atividade física e o esporte devem estar incluídos no projeto 
curricular, e os regulamentos incluirão normas integradoras que proíbam a discriminação e 
impeçam todo comportamento ou atitude que possa estimular a violência. 

14. Deve-se assegurar a formação pedagógica e esportiva dos monitores e treinadores. Esses 
profissionais devem compreender que sua função é primordialmente educativa, não-competitiva 
nem estimuladora de comportamentos e atitudes violentas.  

 

Fonte: Petrus, 2003: 77-79 
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Paulo Sérgio Pinheiro, um dos mais reconhecidos especialistas em violência e direitos 

humanos, colaborador de uma grande parte de organismos multilaterais e laterais, e professor 

em várias das mais prestigiosas universidades do mundo25, foi relator especialista independente 

para o Estudo das Nações Unidas sobre Violência contra Crianças. Desse estudo, selecionamos 

as recomendações aos países relativas à escola. 

                                       

25 http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4783968Y6 
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Recomendações aos países. 

Nas escolas e em outros ambientes educacionais. 

Levando em consideração que todas as crianças devem ter a possibilidade de aprender 

num ambiente isento de violência, que as escolas devem ser locais seguros e amigos da criança 

e que seus currículos devem ser baseados em direitos, e também que as escolas constituem um 

ambiente no qual atitudes que toleram a violência podem ser mudadas e valores e 

comportamentos não violentos podem ser aprendidos, recomendo que os Estados: 

(a) Estimulem as escolas a adotar e implementar códigos de conduta aplicáveis a serem 

observados por todos os funcionários e estudantes que abranjam todas as formas de violência e 

levem em consideração estereótipos e comportamentos baseados no gênero e outras formas de 

discriminação; 

(b) Garantam que diretores e professores de escolas usem estratégias não violentas de 

ensino e aprendizagem e administrem e disciplinem, suas turmas usando métodos que não sejam 

baseados no medo, em ameaças, na humilhação ou na força física; 

(c) Impeçam e reduzam a violência nas escolas por meio de programas específicos que 

envolvam todo o ambiente escolar e incluam medidas para desenvolver habilidades como a 

capacidade de resolver conflitos sem violência, a implementação de políticas contra a 

intimidação e a promoção do respeito por todos os membros da comunidade escolar; 

(d) Tomem as medidas necessárias para garantir que os currículos, processos didáticos 

e outras práticas estejam plenamente de acordo com as disposições e princípios da Convenção 

sobre os Direitos da Criança e não façam referências que, ativa ou passivamente, promovam a 

violência e a discriminação em qualquer de suas manifestações. 

Fonte: PINHEIRO, 2006: 34. 

 

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

realizou na sua sede, em Paris, em 2007, uma reunião de especialistas para debater sobre o tema 

Pôr Fim à Violência na Escola: Quais Soluções? Do informe dos trabalhos recolhemos suas 

recomendações. 
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Pôr fim à violência na escola: Que soluções? 

A função vital do docente 

1 Há de se proporcionar formação de docentes sobre a participação dos alunos e os enfoques baseados 
no aluno 

2 Uma formação de docentes eficaz deveria transmitir competências para abordar os assuntos 
polêmicos 

A educação para os direitos humanos e a paz 

1 A educação para os direitos humanos deveria ser um aspecto central das reflexões e das práticas. 
2 O movimento da educação para a paz tem elaborado programas práticos que podem oferecer 

indicações sobre o caminho a seguir 

A investigação e a avaliação 

1 Deve-se dispor de meios apropriados para enfrentar determinadas formas de violência e convêm 
avaliar as repercussões desses métodos. 

2 É essencial somar esforços de investigação para aproveitar ao máximo os escassos recursos, a fim de 
formular um enfoque internacional comum. 

A consideração das opiniões dos alunos 

1 Os alunos são aqueles que podem transmitir de modo mais eloqüente e convincente a mensagem da 
não violência. 

2 Deve-se respeitar os alunos, concedendo importância a suas opiniões sobre as decisões que afetam a 
sua vida. 

3 Deve-se oferecer aos alunos a possibilidade de participação nos âmbitos que vão desde o 
comunitário ao governamental para encontrar solução à violência nas escolas 

A violência escolar é um desafio e uma possibilidade de mudança 

1 As causas e repercussões da violência nas escolas são pluri-dimensionais e estão inter-relacionadas 
2 Os avanços positivos que se produzem no âmbito mundial, nacional, estadual, regional, escolar e 

pessoal brindam estratégias para a mudança 

Requerem-se vários níveis de ação 

1 Haverá de destacar as soluções que apresentam várias faces, que funcionam em todos os níveis e que 
fazem participar tanto aos alunos como aos adultos de diferentes meios 

2 A formação dos docentes, os programas de investigação, os projetos de redução da pobreza e o 
financiamento para respaldar esses programas são elementos necessários para por fim à violência 
escolar. 

Os programas de intervenção inovadores 

1 Os programas devem ser universais, suscitar a tomada de consciência e render conta dos seus 
resultados 

2 São necessárias mais pesquisas para determinar se os objetivos dos programas deveriam ser os 
mesmos para todos os países ou se cada pais deve ter seu próprio ponto de partida 

3 Deve-se encontrar um equilíbrio entre um enfoque global e as iniciativas específicas e orientadas 
para fins concretos 

4 Para que a política e a legislação sejam eficazes, estas deverão plasmar-se em métodos práticos nas 
aulas 

5 Para por fim à violência escolar necessitam-se soluções culturais concretas que se ajustem a um 
marco de direitos humanos 

O meio escolar 

1 Trata-se de que as escolas criem a base para a aprendizagem ao longo da vida toda e não somente de 
obter o progresso acadêmico. 

2 Deverão introduzir-se mudanças positivas na arquitetura e o ambiente das escolas. 
3 A disciplina escolar não será violenta, motivará positivamente aos alunos e compreenderá um 
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Pôr fim à violência na escola: Que soluções? 

sistema de recompensas. 
4 As escolas são o reflexo da cultura de violência que as rodeia, mas também são lugares podem 

aprender a fazer frente aos atos violentos. 

Fonte: UNESCO, 2007: 20-21 e 34-35 

 

 

Dina Krauskopf, elaborou um estudo da arte dos programas de prevenção da violência 

escolar em América Latina para a Organização Pan-Americana da Saúde (OPS) e para a 

Cooperação Técnica Alemã (GTZ), dentro do marco do Projeto Fomento do Desenvolvimento 

Juvenil e Prevenção da Violência. Dentre as conclusões e recomendações enfatizadas pela 

autora selecionamos as relativas aos aspectos básicos da orientação do sistema educativo.  
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Aspectos básicos da orientação no sistema educativo 

Aspectos básicos da orientação no sistema educativo são: 

• A instituição educativa deve conhecer e reconhecer os adolescentes e jovens como 
sujeitos de direitos humanos gerais por sua condição de pessoas, e de direitos 
especiais como seres em processo de desenvolvimento. 

• A instituição educativa deve velar pela proteção dos direitos dos seus estudantes, 
realizando ações oportunas e eficazes de prevenção, detecção e seguimento de toda 
situação que violente esses direitos. 

• A instituição educativa, como entidade fundamental de socialização, deve convocar a 
mudança social através da modificação paulatina de conhecimentos, crenças, atitudes 
e padrões de comportamento que historicamente tem legitimado e tornado invisível o 
problema da violência. 

• A prevenção e promoção desde o sistema educativo deve consistir no aproveitamento 
máximo das oportunidades em relação inter-geracional , com reconhecimento do 
poder positivo da população estudantil, acompanhando-as, protegendo-as, 
empoderando-as e orientando-as.  

• O sistema educativo deve respaldar suas ações num ordenamento jurídico atualizado, 
cujos procedimentos e normas respondam de forma oportuna e efetiva às 
necessidades da população afetada. 

• Deve ser gerado, a partir do sistema educativo [ ], a construção paulatina de uma 
cultura de não-violência mediante a proteção e promoção dos direitos humanos, assim 
como o desenvolvimento de habilidades para o exercício do poder positivo, as 
relações e a solução alternativa de conflitos desde um marco de ação integral, 
democrático e permanente. 

Fonte: KRAUSKOPF, 2006: 132. 

 

 

O Conselho de Europa, que já tinha abordado a questão da violência escolar em 1989, 

volta dez anos depois a examinar o tema, elaborando um simpósio, que produziu um informe 

conhecido como Informe Vettenburg, em razão de ter sido a professora Nicole Vettenburg a 

encarregada da redação. Suas recomendações são as seguintes: 
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Recomendações do Informe do Conselho de Europa, 1999 

1. Necessidade de uma definição explícita de violência escolar. O simpósio recomenda que a elaboração de 
uma definição, incluindo causas e conseqüências, seja objeto de pesquisas. Essa definição deve incluir a 
diversidade de fatores, valores e chaves, que nela incidem, desde aqueles que se referem a sociedade como 
um todo, políticos, econômicos e culturais, até os individuais, particularmente, os afetados por ela e os que 
a provocam. 

2. A escola democrática é uma resposta apropriada26. Além de participativa e democrática, incorporando 
famílias e comunidades ação educativa, a escola deve assumir o ensino de capacidades e valores sociais, 
morais e emocionais, favorecendo processos preventivos. Isto significa uma mudança na concepção da 
escola. O poder político deve ajudar para que a escola assuma essa complexidade crescente das suas 
tarefas.  

3. A escola deve repartir responsabilidades como exterior a ela. Houve unanimidade em recomendar que 
a escola não fique isolada nessa tarefa e que deva estar articulada com os atores e instituições públicas e da 
sociedade civil. 

4. Ajuda e suporte permanente das autoridades. A integração com as políticas setoriais (saúde, trabalho, 
serviços sociais...) deve ser a médio e longo prazo, de alto alcance e de alta abrangência (local, regional e 
nacional). Precisa-se de mais recursos materiais e humanos e, ligados a boas práticas, evitando o 
alarmismo da mídia. 

5. Finalmente: o caminho do progresso, que descreve de que forma deve-se progredir na prevenção 
educativa da violência, para que pense o aluno como um ser integral e não buscar apenas seu 
desenvolvimento cognitivo. A escola deve ser vista como um sistema social aberto a à colaboração de 
todos os agentes da mudança. Para tanto são necessárias as seguintes condições para uma escola de novo 
tipo: 
a. Uma mudança de visão sobre a educação. Desmontar a crença de que o trabalho docente apenas se 

destina ao ensino das matérias tradicionais. Há a demanda de uma mudança radical nas atitudes dos 
docentes diretores, pais, empresas e sociedade para a finalidade da formação integral da 
personalidade. As mudanças de perspectiva dos responsáveis pelo desenho e execução de políticas são 
fundamentais. 

b. Formação inicial e permanente do professorado. É imprescindível realizar investimentos de todo 
tipo na formação do professorado. As escolas serão mais sadias e seguras se forem alocados recursos 
para preparar os professores a intervir com estratégias adequadas. São necessários planejamentos a 
curto, médio e longo prazo, uma vez que a formação não se improvisa. 

c. A implementação da mudança. Houve unanimidade em que a prevenção deve abranger a 
globalidade de fenômenos da violência e não apenas aquela ocasionada pelos alunos. Os projetos 
devem ser endógenos a escola e não implementados desde fora dela. Deve-se incluir nos programas a 
participação de todos: docentes, alunos e famílias. Incluir formas de avaliação. Implementar a médio e 
longo prazo. Dotar os programas de recursos permanentes. 

d. Importância da gestão. A estrutura e gestão dos projetos de prevenção não podem ser subestimadas. 
Devem ser incluídos todos os agentes possíveis afinados com o desejo de mudança. Uma direção 
democrática é o melhor instrumento para a mudança. Nada deve ser feito sem a participação dos 
alunos. 

Fonte: Vettenburg, apud ORTEGA, ROMERA e DEL REY, 2008: 33-36 

                                       
26 Tomamos a liberdade de suprimir a interrogação que acompanha este tópico, que aparece, 

segundo Ortega, surpreendentemente, uma vez que  no documento sua resposta seja claramente 
afirmativa, para maior clareza do conteúdo.  
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Na Espanha, o Defensor do Povo27, ouvidor ou ombudsman nacional, elaborou um 

primeiro estudo sobre a situação da violência escolar, destacando recomendações em vários 

níveis em 1999. Em 2007, publicou um segundo estudo, que analisou a situação do período de 

1999 a 2006. Em relação às recomendações, avaliou-se que houve avanços nesses anos, em 

virtude de terem sido seguidas essas recomendações em diferentes âmbitos. Porém, mesmo 

assim essas sugestões continuam válidas. Recolhemos as recomendações a seguir.  

Recomendações do Defensor do Povo (Espanha) 

1. Tomada de consciência e acompanhamento do problema da violência escolar. 
Realização de estudos epidemiológicos periódicos e criação de um observatório sobre 
violência escolar. 

2. Coordenação de políticas em diferentes âmbitos de atuação.  

3. Atuações de formação, tanto inicial como permanente, incluindo todo o pessoal dos 
centros educativos, a inspeção e as famílias. 

4. Dotação de recursos pessoais (incluindo os departamentos de orientação e a 
incorporação de trabalhadores sociais e pessoal de vigilância). 

5. Implantação de programas globais de intervenção (incluindo medidas preventivas nos 
projetos educativos e a participação dos alunos nestas decisões).  

6. Colaboração com as famílias no conhecimento da origem dos maus-tratos e das medidas 
que devam ser tomadas. 

7. Utilização de metodologias mais participativas e de cooperação, incluindo a ênfase na 
tutoria e na educação em valores de convivência positiva desde o exemplo.  

8. Atuações nos centros, favorecedoras da inclusão, da reflexão conjunta e a participação 
dos estudantes, como, por exemplo, “comitês de convivência” e “alunos mediadores”. 

9. Adoção de programas específicos para agressores e vítimas, destinados para a obtenção 
de habilidades sociais.  

10. Adoção de medidas para a erradicação nas escolas da exclusão social e do acosso 
sexual. 

11. Medidas para que a prevenção da violência escolar se estenda para todos os espaços do 
centro educativo. 

Fonte: Defensor do Povo, 2000: 336-355 

                                       
27 http://www.defensordelpueblo.es/ 
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A central sindical Comissões Operárias (CC OO), preocupada com a situação de 

violência escolar, que afeta tanto aos professores filiados como aos alunos, elaborou um estudo, 

com uma perspectiva de “enfoque prático”, analisando uma grande parte dos numerosos 

projetos de prevenção da violência na Espanha. Selecionou as propostas para as administrações 

educativas, que reproduzimos a seguir. 

Propostas para as Administrações Educativas 

É necessário que em breve prazo as Administrações E,ducativas adotem aquelas 
medidas que permitam enfrentar com expectativas de êxito, a problemática trazida pela 
convivência escolar. Para isso CC.OO. propõe:  

• Realização de estudos e diagnósticos que ajudem a conhecer o estado atual das relações de 
convivência na comunidade escolar dos Estados 

• Promoção de campanhas de sensibilização para professores, pais e alunos. 

• Adequação da formação permanente para conseguir que seja útil ao professor com a 
finalidade de alcançar competência nas habilidades necessárias para trabalhar a favor da 
convivência. 

•  Dotação dos centros educativos que o requeiram a ajuda necessária em recursos humanos, 
pedagógicos e materiais, para que estabeleçam seus próprios planes de convivência. 

• Desenvolvimento daa autonomia pedagógica e organizativa dos centros para que estes 
possam tomar as mediadas necessárias na melhora da convivência. 

• Reforma da formação inicial do professorado de Educação Infantil, Primaria e Secundária 
para incorporar aspectos específicos de estratégias em defesa da convivência. 

• Dotação da Inspeção educativa dos meios necessários para que possam colaborar com os 
centros escolares nestas tarefas. 

• Elaboração de Planos Integrais de atenção à diversidade, com a participação dos setores da 
comunidade educativa. 

• Dotação de serviço psico-pedagógico aos centros de Educação Infantil e primária para, 
dentre outras responsabilidades, colaborar na detecção precoce de condutas de risco e 
patologia psíquica.  

• Potencialização das atividades complementares e extra-escolares como meio, dentre outros, 
de favorecer a convivência e facilitar a integração escolar. 

• Definição de áreas prioritárias para a apoiar a convivência escolar e que se correspondam 
com bairros ou comunidades socioeconomicamente deprimidas ou com elevada população 
imigrante. 

• Negociação do pessoal com a necessária estabilidade para poder abordar projetos de 
convivência. 

Fonte: FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CC.OO, 2001: 170-171. 
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Em relação às escolas, Cardia recolhe no seu estudo as características das intervenções 

mais eficazes:  

 

Intervenções mais eficazes nas escolas: Características 

Para Webster-Stratton y Taylor (2001), as intervenções mais eficazes nas escolas no 

sentido de melhorar a competência social e promover um clima condizente com o processo 

educacional são aquelas que: 

1 utilizam técnicas comportamentais cognitivas; 

2 priorizam a aquisição de habilidades por parte dos alunos; 

3 trabalham com um currículo amplo com componentes cognitivos, de comportamento e 
afetivos; 

4 intervêm  sobre fatores de risco claramente identificados;  

5 estão adequados à idade-alvo da intervenção; 

6 educam os participantes nas estratégias de negociação de conflitos, mas também, os 
informam sobre os princípios de desenvolvimento e de comportamento que geram as 
estratégias; 

7 buscam que pais e professores trabalhem em conjunto; 

8 são sensíveis às barreiras econômicas e culturais das famílias; 

9 utilizam recursos como fitas de vídeo, jogo de representação, modelados de comportamento 
e exercícios. 

 

Fonte: Cárdia, 2006: 75.  

 

Do estudo de Rodriguez, já comentado, recolhemos dentre as recomendações de 

prevenção da violência por ele elencadas, aquelas relativas ao âmbito escolar, a seguir:  
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Fatores-chave e caminhos convergentes  

da prevenção da violência escolar 

Alguns dos fatores-chave, identificados como variáveis fundamentais para obter 

impactos relevantes e efetivos neste marco, são: 

(i) medidas de democratização da gestão ao interior das escolas; 

(ii) estabelecimento de relações positivas entre alunos e professores; 

(iii) preparação do professorado e dos alunos para enfrentar situações de conflito; 

(iv) processamento sistemático e proativo dos problemas identificados, evitando a 
‘impunidade’ e a não resolução de conflitos; 

(v) envolvimento ativo da família e da comunidade no tratamento dos conflitos 
escolares.  

Na mesma linha, tem-se constatado a existência de caminhos convergentes que – em 

seu conjunto – brindam bases sólidas para operar: 

(i) o caminho cognoscitivo que incorpora no currículo temas sobre valores, civismo, 
democracia e direitos humanos, geralmente transversais; 

(ii) o caminho dos currículos ocultos que se percebem na gestão pedagógica e escolar, 
em linha com os conteúdos curriculares explícitos; 

(iii) o caminho da qualificação no âmbito das relações sociais e humanas, sustentadas na 
tolerância e respeito mútuo; 

(iv) o caminho da aprendizagem de técnicas adequadas de resolução de conflitos 
interpessoais; e 

(v) o caminho das iniciativas escolares de paz e convivência, fazendo um uso positivo e 
intensivo de meios de comunicação de massa. 

 

Fonte: Rodriguez, 2006: 126-127. 
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A professora Maria José Diaz-Aguada, com longa e ampla trajetória de estudos e 

elaboração de projetos de prevenção da violência, como o Prevenir em Madri, tem elaborado 

várias recomendações segundo diferentes temas. Recolhemos, aqui, as “condições” para 

prevenir a violência desde a educação.  

 

Condições para prevenir a violência a partir da educação28 

1. Adaptar a educação às atuais mudanças sociais, desenvolvendo a colaboração a distintos 
níveis. 

2. Reconhecer as múltiplas condições de risco da violência. 

3. Melhorar o vínculo educativo, erradicar situações de exclusão e desenvolver o 
empoderamento. 

4. Desenvolver alternativas à violência e romper a conspiração do silêncio. 

5. Favorecer uma representação da violência que ajude a combatê-la, ao ser reconhecida 
como antítese da violência. 

6. Romper com a tendência à reprodução inter-generacional da violência e do modelo 
domínio-submissão no qual se baseia. 

7. Educar para a tolerância e prevenir o racismo e a xenofobia 

8. Prevenir o sexismo construindo a igualdade 

9. Implementar a eficácia educativa das normas e a disciplina, educando com valores de 
cidadania democrática. 

10. A colaboração entre a escola, a família e o resto da sociedade 

11. Colocar a disposição do professorado os meios que permitam adaptar a escola a uma nova 
situação. 

12. Aprendizagem cooperativa em grupos heterogêneos. 

13. A adoção de um currículo da não-violência. 

14. Implantar intervenção precoce 

15. Adotar a perspectiva evolutiva. 

16. Adotar a perspectiva ecológica. 

17. Adotar formas de pesquisa-ação e de avaliação. 

Fonte: DIAZ-AGUADO, Vários Anos. 

                                       
28 Os itens numerados de 12 a 17, embora não constem nas listas resumo da Autora, foram incluídos por 
iniciativa nossa, para melhor recolher suas contribuições. A rigor, mais do que “condições”, para ser mais 
exatos com seu pensamento, seriam recomendações, o que se adéqua  com a questão em foco, neste 
momento. 
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A professora Miriam Abramovay, que possui ampla trajetória de pesquisadora da 

violência escolar, tendo coordenado o Observatório de Violência nas Escolas – Brasil e 

consultora da UNESCO e da UNICEF, dentre outras participações, publicou em diversas 

ocasiões, recomendações para prevenção da violência escolar. Escolhemos para se recolhido 

aqui sua última e mais completa lista de recomendações, gerais e específicas por tema. 

 

Recomendações gerais e específicas por tema 

Recomendações gerais 

1- Toda política pública deveria ser embasada em conhecimentos concretos sobre a realidade, advindos de 
instrumentos como pesquisas e diagnósticos. 

2- Todos os atores sociais, alunos, funcionários, professores e diretores deveriam ser envolvidos no processo de 
transformação da realidade escolar. 

3- As políticas públicas, tanto as implementadas como as que serão executadas, a partir deste estudo, deverão ser 
acompanhadas e avaliadas a fim de poderem apresentar modelos para uma política mais ampla. 

Recomendações específicas por tema 

As recomendações que se seguem surgiram de reflexões que partiram das palavras dos próprios sujeitos da 
comunidade escolar. Elas podem colaborar com as políticas públicas possibilitando um ambiente de maior segurança 
e prazer dentro das escolas. 

1. Escola 

• Fortalecer as redes de proteção social entre as escolas e outras instituições. 

1.1. Infraestrutura 

• Atentar para a conservação do ambiente físico (banheiros, salas, cadeiras e carteiras, bebedouros, cantinas, 
lanchonetes, etc.). 

• Construir e/ou reformar as quadras de esportes, de preferência cobrindo-as com proteção contra o sol e a chuva. 

• Manter as bibliotecas, laboratórios de ciências e informática e salas para atividades artísticas, ambientalmente 
preparados, de modo que permaneçam abertos, limpos e equipados, para que os alunos e professores aproveitem ao 
máximo a possibilidade de construção do conhecimento. 

1.2. Alunos 

• Garantir a participação dos alunos buscando reforçar sua autonomia, levando em conta a cultura juvenil e 
principalmente dialogando com eles. 

• Discutir abertamente os casos de violência dura, microviolências e violência simbólica mostrando a possibilidade de 
resolução de conflitos através não somente da palavra, mas com técnicas específicas. 

• Incentivar cursos de grafite e restauração estimulando sentimento de pertencimento às escolas 

• Promover atividades que envolvam os alunos, os jovens e a comunidade e, em especial, a família, em uma 
linguagem juvenil. 

• Estimular a criação de Grêmios ou entidades estudantis de formato próprio aproveitando as experiências históricas 
sobre Grêmios e também ampliando o leque de conhecimento sobre o tema. 

• Criar, em conjunto com os estudantes, atividades que propiciem a interação e a socialização. 

• Propiciar, com isso, o interesse mútuo e a confiança no outro, para que se tenha a diminuição do conflito e para que 
a escola seja percebida como um espaço prazeroso. 

• Criar oficinas de debates, sobre temas de interesse dos próprios alunos, que os estimulem a se pensar como um 
grupo digno de ter suas opiniões respeitadas e levadas em consideração. 

• Aproveitar o resultado do diagnóstico para a mobilização dos jovens, para que tenham oportunidade de discutir e 
construir novas estratégias de trabalho sobre o tema convivência na escola. 

• Criar atividades extraclasse, tais como passeios, filmes, danças, gincanas e eventos variados, porque elas 
proporcionam a vivência e o diálogo em grupo, podendo transformar relações conflituosas em amistosas. 

• Promover a interação entre os diversos grupos formados nas escolas, além de criar canais de diálogo entre estes e os 
alunos que não fazem parte deles, como festas, gincanas, brincadeiras em grupo. 

• Criar espaços onde o diálogo – programas de mediação – para que os próprios estudantes possam solucionar seus 
conflitos. 

• Promover atividades culturais e artísticas e esportivas, pois são ações que podem ensinar a convivência em grupo e 
o trabalho em equipe. 

• Descriminalizar a visão que se tem dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. A questão é treinar e 
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conscientizar profissionais para que possam executar essas medidas respeitando o ECA e os seres humanos com 
quem lidam. 

• Discutir nas escolas sobre Liberdade Assistida para que se possam re-socializar e reintegrar jovens e adolescentes 
infratores. Isso pode evitar a percepção de que um jovem, uma vez tendo cometido um delito, se transforma no 
bandido violento, agressivo, desrespeitoso e essencialmente mau, maculando o ambiente escolar. Esse tipo de 
concepção, além de tolher as possibilidades desses jovens, nutre preconceitos arraigados sobre marginalidade. 
Rompê-los é o caminho para que estes alunos possam vivenciar a liberdade assistida com o aprendizado adquirido. 

• Estabelecer, junto aos órgãos competentes, um sistema eficaz de segunda chance aos jovens em liberdade assistida, 
para que freqüentem programas compensatórios que concedam esperança e incentivos aos jovens. 

1.3. Professores e equipe da direção 

• Oferecer diversos cursos de formação para os professores, principalmente sobre os temas relacionados à 
convivência escolar 

• Criar mecanismos de ampliação da participação dos professores nas decisões das escolas, de forma a diminuir o 
sentimento de desvalorização profissional. 

• Possibilitar que os professores da rede pública não só discutam os resultados do  

diagnóstico de forma ampla e aprofundada, com a possibilidade de propor trabalhos específicos em cada uma das 
escolas, e também estratégias gerais que possam compor uma política pública mais ampla. 

• Democratizar as relações entre os docentes, equipe de direção e alunos. Para isso, devem ser reforçados espaços 
(fóruns, conselhos de classe, etc.) que promovam o diálogo entre estes atores. 

• Pensar novas estratégias de trabalho para com os alunos considerados “problemáticos”, 

principalmente os adolescentes em conflito com a lei, podendo ser traçado um plano pedagógico apropriado a cada 
um deles. 

• Criar espaços em que os estudantes sejam escutados sobre suas idéias para a escola, para o ensino e suas opiniões 
em geral. Os alunos esperam reciprocidade no tratamento e maior igualdade de poder de fala. 

• Criar estratégias de diálogo para tornar as relações menos desgastantes. Algumas estratégias, como Conselho de 
Classe participativo, foram apontadas como forma de estimular esta comunicação. 

1.4. Relações entre famílias e escola 

• Criar mecanismos de diálogo mais fluidos entre as duas principais instituições sociais mais próximas aos alunos. 

• Aproximar a escola da família e entender suas vulnerabilidades, limites e potencialidades, para que ambas as 
agências possam colaborar na ação contra os problemas de convivência e violência nas escolas. É fundamental, por 
outro lado, que também as famílias se aproximem mais das escolas. 

• Promover a sensibilização das famílias e da comunidade onde se localiza a escola, com relação ao problema da 
violência e à premência da sua redução. 

• Adaptar a escola e as famílias às mudanças sociais, como as vinculadas às modificações dos padrões hierárquicos, 
transformações de valores ligados à constituição familiar e relações entre os gêneros. 

• Reconhecer as responsabilidades diferenciadas da família e da escola na (re)produção de violências. 

• Permitir a possibilidade de que as famílias se interessem mais pela vida escolar dos alunos, para que estes se sintam 
apoiados e compreendidos: dois sentimentos fundamentais no processo educacional. 

• Adotar estratégias variadas de atrair a família, devendo ser considerada, por exemplo, a ampliação do leque de 
atividades desenvolvidas na escola também como forma de evitar que os pais ou responsáveis sejam conclamados 
somente em situações negativas ou constrangedoras. 

• Conhecer melhor o público com quem se trabalha estabelecendo uma postura capaz de adentrar o universo do outro 
e, em última instância, também de lidar com a diversidade e a alteridade, pois muitos arranjos familiares divergem do 
modelo tradicional de família nuclear. 

• Desenhar estratégias de aproximação com as famílias, além de assembléias entre famílias, docentes e dirigentes da 
escola. Pode haver tipos de comunicação em que as famílias participem de decisões, mas sem necessidade de 
deslocamentos: enquetes, por exemplo, são um instrumento rápido e prático de diagnosticar as opiniões sobre 
determinados assuntos. 

1.5. Relação entre polícia e escola 

• Acionar a polícia em casos de violência dura e não para resolver os conflitos que ocorrem dentro dos muros da 
escola. A instituição educacional precisa aprender a criar estratégias que evitem e solucionem situações de violência 
sem acionar a força policial.  

• Solucionar, através de estratégias da própria escola, as brigas, agressões, insultos entre alunos e entre estes e 
adultos. 

• Reforçar atividades de prevenção, fazendo com que temas como violência, álcool e drogas entrem para o currículo, 
sendo algo permanente em seus espaços. 

• Exigir a observância dos direitos humanos dos policiais, na abordagem dos estudantes, para que um dos principais 
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responsáveis por prevenir violências não acabe participando delas. 

• Contar com um eficiente policiamento que iniba a violência nos arredores das escolas. 

2. Discriminação 

• Inserir, como discussão curricular, a questão das diferentes discriminações (racismo, homofobia, religião, 
características físicas, pobreza e gênero). 

• Iniciar as discussões sobre os temas da discriminação no Ensino Fundamental. 

• Travar discussões sobre múltiplas possibilidades do exercício da sexualidade, sobre a discriminação contra 
homossexuais e os direitos humanos das minorias sexuais. 

• Concentrar as discussões sobre os temas de discriminação, principalmente no ensino fundamental, afim de 
desnaturalizar os estigmas. 

• Criar mecanismos que amparem as queixas e denúncias dos alunos sobre discriminação. 

• Apoiar os alunos homossexuais que sofrem violência familiar. 

• Implementar a lei 10.639/03, no que tange ao ensino das tradições e culturas africanas e afro-brasileiras. 

• Incentivar a auto-estima de jovens negros. 

• Propiciar atitudes antirracistas entre os jovens e adultos. 

• Promover a inclusão, nas aulas, de debates sobre a diversidade religiosa do país demonstrando as diferentes crenças 
e formas de interpretar o mundo 

• Respeitar as diversas filiações religiosas, e, ainda, respeitar pessoas que porventura não possuam vinculação a 
qualquer religião. 

• Apoiar o caráter ecumênico das aulas de ensino religioso. 

• Incentivar debates sobre a ampliação dos conceitos e padrões de beleza nas escolas. 

• Orientar os alunos para a aceitação das deficiências físicas, mentais, sensoriais e 

múltiplas. 

• Integrar os estudantes com deficiência em atividades de socialização. 

• Formar os profissionais das escolas para que elas se tornem, de fato, cada vez mais 

inclusivas. 

3. Gênero e violência sexual 

• Desconstruir estereótipos tradicionais relacionados ao feminino e ao masculino trabalhando as potencialidades 
individuais dos alunos sem que modelos arcaicos de gênero restrinjam o leque de possibilidades dos meninos e 
meninas. 

• Comprometer-se com a desconstrução de um imaginário social que associa diversas violências às noções de 
virilidade e masculinidade evitando que essa simbologia viril imprima às agressões o caráter de afirmação identitária. 

• Oferecer formas alternativas de reconhecimento social, entre os homens, e entre as mulheres, já que ambos têm 
visto na violência uma forma de adquirir prestígio. Em síntese, reconhecer as intricadas relações entre as disposições 
de gênero e as manifestações de violência. 

• Tornar as violências sexuais um tema primordial de discussões nas salas de aula e no diálogo com as famílias. 

• Preparar os profissionais das escolas para lidar com casos de violência sexual, a fim de construir um ambiente de 
apoio às vítimas dessas agressões e estabelecer um espaço de escuta e de auxílio no encaminhamento dos casos. 

4. Violência dura 

• Fortalecer o sentimento de respeito ao outro nas escolas para que as violências sejam evitadas. 

• Integrar as medidas contra a violência em programas envolvendo os pais, os jovens, os membros das equipes de 
direção, a mídia e a polícia. 

• Promover a resolução dos conflitos por meio do entendimento entre os alunos, 

estimulando o diálogo entre eles desde o início do conflito para que não desemboque em situações mais graves. 

• Romper com a dinâmica silenciadora que muitas vezes acontece nas escolas (lei do silêncio). 

• Aprofundar a discussão sobre a presença e o uso de armas no contexto escolar. 

5. Internet 

• Prevenir a ocorrência de agressões online ensinando aos jovens como usar a internet de maneira segura, tanto para 
objetivos de diversão e relacionamento como incentivo aos usos acadêmicos que se podem fazer dela. 

• Melhorar as políticas para se democratizar o acesso dos jovens e professores à internet. 

6. Regras e sanções 

• Discutir as regras nas escolas de forma mais ampla com todos os membros da comunidade escolar. 
ABRAMOVAY, CUNHA e CALAF, 2009: 435-441. 
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Para finalizar as recomendações no formato de quadros, reduzindo o foco do olhar, 

passamos a nos concentrar sobre aquelas recomendações que se debruçam sobre os projetos 

concretos de prevenção da violência escolar. Temos selecionado duas contribuições. A primeira 

recolhe as recomendações elaboradas por Comissões Operárias, que oferece uma síntese das 

características dos projetos de prevenção da violência escolar na Espanha.  

 

Síntese dos Programas de Prevenção da Violência Escolar 

Nossa intenção limita-se a fazer um esforço didático apresentando o essencial das práticas mais 
comumente estendidas. 

1. Revisão da situação do centro em relação à convivência 

Definição de questionários para os diferentes setores da comunidade. Identificação dos principias 
problemas de convivência. Análises das suas origens. Freqüência. Locais onde ocorre. Resposta dada a 
essas situações. Repercussão dos conflitos nos diferentes setores da comunidade educativa. Clima 
relacional do centro. Papel que jogam as normas de convivência e as sanções. 

2. Conscientização da comunidade educativa ante a necessidade de uma atuação educativa 
e uma preparação ante as mudanças. 

Gerar motivação para iniciar o trabalho. Clarificação inicial do tema desde o ponto de vista 
prático, partindo da situação do centro em particular. Visão estratégica: Metodologia de processos e 
procedimentos de colaboração: vantagens e limitações de trabalhar com este enfoque, de onde surge, que 
outras experiências existem. Criação do “Grupo Interno” de apoio ao trabalho de grupo. Assunção de 
compromissos quanto a espaços e tempos que serão dedicados. Definição do papel dos assessores, se 
houver, no processo de desenvolvimento do centro. Abordar as resistências e dúvidas que possam ser 
suscitadas no grupo. 

3. Adotar medidas para a efetiva democratização da vida no centro. 

Participação ativa do alunado 

a) Participação da vida no centro: Delegados de aula, câmara de delegados, conselho escolar, 
comissão de convivência, grupos de trabalho, assembléias de nível e ciclo, outras formas. 

b) Democratização da vida na aula: Assembléias de grupo, utilização de metodologias 
participativas, negociação para a gestão de alguns aspectos da vida escolar (provas, saídas do centro, 
critérios de qualificação, normas…) 

4. Regulação democrática de conflitos. 

Elaboração consensual e ativa do Regulamento de Regime Interior. Constituição de Comissão de 
Convivência. Mediação. Procedimentos de negociação e diálogo. Técnicas de resolução pacífica de 
conflitos. 

5. Favorecendo a integração de todas e todos. 

Utilizar a aprendizagem cooperativa em grupos heterogêneos. Trabalhando a auto-estima. 
Favorecendo a aprendizagem (grupos cooperativos, atenção à diversidade). Utilizar a aprendizagem 
cooperativa em grupos heterogêneos. Distribuindo equitativamente as oportunidades de protagonismo. 
Eliminando rigidez do currículo. Promovendo atividades extra-escolares e complementares com métodos 
cooperativos. Trabalhando com as famílias no apoio escolar as seus filhos/as. 

6. Participação de pais e mães na educação de seus filhos. 

Ajudando-os a conhecer as características dos seus filhos e filhas desde uma perspectiva 
evolutiva. Colaborando com eles na resolução positiva de conflitos que possa gerar ambientes familiares 
violentos. Ajudando-os a que tomem consciência de como algumas atitudes podem influir positiva ou 
negativamente na educação dos seus filhos (comportamentos autoritários, expectativas, reforços 
positivos…). Fazendo-os conscientes das formas em que podem colaborar em criar condições que 
favoreçam a aprendizagem dos seus filhos. Convertendo-os em colaboradores ativos das atuações do 
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centro a favor da convivência.  

7. Intervenções no currículo transmitidas com metodologias participativas 

• Educação em valores e temas transversais […] incorporados às programações de área, ao Plano de 
Ação Tutoria e ao Plano de formação do professorado, além de impregnar o Regulamento de Regime 
Interior. Para o tema que nos ocupa os eixos transversais afetados poderiam ser: Educação para a Paz. 
Educação Moral e Cívica. Educação para a Vida em Sociedade e para a Convivência. Educação 
Intercultural. Co-educação. Educação Ambiental. Técnicas para o desenvolvimento de capacidades 
sócio-pessoais: a) De comunicação: escutar, fomentar a empatia, ser positivo... b) Habilidades 
sociais: tomada de perspectiva, negociação, assertividade, solução de problemas interpessoais, 
cooperação e ajuda entre companheiros... c) Tomada de decisões.  

• Estratégias para prevenir o racismo e a xenofobia. 

• Estratégias para prevenir a violência de gênero. 

8. Medidas de coordenação com Estados, Prefeituras, ONGs e outras entidades de caráter 
social e/ou educativo.  

Fonte: FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CC.OO, 2001: 33-40. 

 

 

A segunda contribuição de características, que encerra o formato de apresentação em 

quadros, procede do Programa de Prevenção à Violência nas Escolas da Rede Municipal de 

Porto Alegre, que reproduzimos a continuação:  
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10 pontos para a prevenção da violência no meio escolar 

1 - Refletir sistematicamente a problemática da violência no meio escolar. 
[...] - instalando o Fórum Municipal de Prevenção à Violência nas Escolas, com a participação de representantes das 
secretarias municipais, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de 
Educação, Conselho Municipal de Entorpecentes, Ministério Público, Juizado de Infância e Adolescência, Conselho 
Tutelar, Ordem dos Advogados do Brasil;  

- implementando as Comissões Regionais de Prevenção à Violência nas oito regiões da SMED;  

- constituindo o grupo de estudos sobre políticas públicas em relação a violência no meio escolar;  

- organizando seminário sobre a violência em meio escolar; - estudando a base de dados da pesquisa realizada sobre a 
temática;  

- oportunizando contato com textos sobre a temática, através de bibliotecas e grupos de leitura; publicando textos;  

- socializando a bibliografia sobre a temática;  

- avaliando sistematicamente as políticas e ações realizadas.  

2 - Assumir a não-violência como referencial de toda ação de prevenção à violência 
[..] - disponibilizando dados e informações sobre práticas não-violentas realizadas em escolas, movimentos populares 
e sociais, comunidades; 

- assumindo práticas e campanhas não-violentas e por uma pedagogia não-violenta; 

- destacando elementos e atitudes de não-violência; 

- incluindo datas com referenciais não-violentos no calendário da SMED; 

- criando uma home-page e um boletim virtual da não-violência na escola; 

- criticando a violência presente nas vivências escolares. 

3 - Desenvolver a educação para a paz como caminho de superação da violência no meio escolar 
[...] - organizando cursos de educação para a paz para professores; 

- desenvolvendo projeto piloto das Oficinas da Paz como espaço de aprendizado e do exercício do protagonismo 
juvenil em torno de ações pela paz e pela não-violência; 

- incluindo conteúdos sobre a paz, não-violência e direitos humanos no projeto pedagógico das escolas. 

4 - Capacitar a escola para constituir-se em núcleo e centro promotor da paz e da cultura de paz 
[...] - desenvolvendo uma campanha propositiva: Escola, aqui se aprende a não-violência; 

- inventariando as ações pela paz já realizadas e em curso na escola e em outros espaços da comunidade; 

- constituindo Conselhos pela Paz em todas as escolas da rede municipal de ensino de Porto Alegre; 

- organizando espaços de discussão com a comunidade escolar sobre a temática; 

- organizando, nas escolas, bibliotecas e arquivos sobre violência e paz no meio escolar; 

- divulgando, através da internet, experiências realizadas nas escolas para a construção de uma cultura de paz. 

5 - Aprimorar as relações humanas na comunidade escolar 
[...] - organizando cursos de resolução não-violenta de conflitos para a comunidade escolar; 

- valorizando e retomando os princípios de convivências estabelecidos na constituinte escolar de 1995 e referendados 
em 2000; 

- desenvolvendo projeto de recreios auto-gestionados por alunos e pais; 

- valorizando as pessoas (alunos, professores, funcionários, pais, etc.) como sujeitos. 

6 - Fortalecer espaços democráticos no sistema escolar 
[...] - garantindo o conselho escolar como espaço coletivo de discussão; 

- garantindo aos alunos espaços de reivindicação e expressão de suas necessidades; 

- favorecendo a participação dos alunos e professores no OP da escola. 

7 - Fortalecer a cidadania, o protagonismo juvenil e a mobilização social na linha da paz, não-
violência e direitos humanos 
[...] - apoiando grupos de não-violência: hip-hop, capoeira, tai-chi-chuan, grafitagem, etc.; 

- participando nos movimentos sociais, de direitos humanos e pacifistas; 

- participando de debates e eventos propostos por outras instituições sobre violência em meio escolar; 

- desenvolvendo campanha contra brinquedos de guerra; 

- capacitando multiplicadores de ações não-violentas junto à juventude; 
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10 pontos para a prevenção da violência no meio escolar 

- integrando os grupos organizados (gangues) no trabalho de prevenção. 

8 - Incentivar projetos de integração escola e comunidade 
[...] - retomando o vínculo da escola com o orçamento participativo; 

- realizando oficinas culturais e artísticas, esporte e lazer, nos finais de semana; 

- participando das reuniões da associação dos moradores, clubes de mães, escolas de samba, etc. 

- desenvolvendo parcerias com organizações não-governamentais para operacionalizar ações de combate à violência; 

- fortalecendo a escola como pólo articulador da rede de atendimento às crianças e adolescentes. 

9 - Construir estratégias cidadãs de segurança 
[...] - formando e capacitando a guarda municipal como educador social; 

- discutindo o papel do policiamento comunitário visando a construção de uma nova relação entre a escola e a polícia; 

- divulgando e realizando debates sobre o ECA; 

- realizando ações que atendam situações de risco; 

- elaborando coletivamente uma cartilha para a guarda municipal; 

- procurando caminhos de superação da problemática da droga na escola; 

- debatendo com os agentes e instâncias de segurança pública estratégias cidadãs de segurança. 

10 - Criar espaços de apoio às vítimas da violência 
[...] - organizando comitês de atendimento às vítimas da violência nas regiões; 

- articulando com outros serviços de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência; 

- encaminhando para atendimento as famílias e/ou responsáveis pelas crianças vítimas de violência; 

- realizando o acompanhamento pelo serviço de orientação das crianças e adolescentes desencadeadores de atos 
violentos; 

- acompanhando cada criança vitimizada pela droga e sua família. 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre/Programa de Prevenção à Violência 

nas Escolas da Rede Municipal29 

 

A finalidade do presente capítulo, como anunciado, foi trazer contribuições para que a 

pergunta pelas implicações para o currículo que se derivam dos projetos de prevenção da 

violência escolar, e concretamente, do Projeto Pela Vida, Não a Violência, possa ser respondida 

com a devida fundamentação teórica e empírica. Nessa perspectiva, após o seguinte capítulo, 

que se debruça sobre o currículo, sua natureza e concepção, será realizada, com base nas lições 

e recomendações aqui trazidas, uma seleção de temas, principais implicações para o currículo, 

sobre os quais incidirá o foco da presente pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
29 http://www.educapaz.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=2 
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CAPÍTULO IV 

PROJETO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA ESCOLAR: 

PELA VIDA, NÃO À VIOLÊNCIA. 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar o principal objeto de estudo da pesquisa: o 

Projeto Pela Vida, Não à Violência (PVNV) onde serão descritos aspectos importantes sobre 

sua origem, concepção, estrutura e funcionamento. Em uma tentativa de reconstituir um pouco 

de sua história. 

Ao se propor levantar o histórico do Projeto Pela Vida, Não à Violência, buscou-se 

recorrer às fontes primárias e secundárias disponíveis. Assim, quando se fez necessário, 

recorreu-se às entrevistas realizadas com as pessoas que estiveram mais diretamente envolvidas 

com o respectivo Projeto. A expectativa foi de que as mesmas, pelo grau de envolvimento, ora a 

Secretária de Educação, ora uma das principais assessoras do Projeto, possuíssem autoridade 

para contribuir significativamente com o trabalho da reconstituição histórica1.  

 

4.1 O Projeto Pela Vida, Não à Violência: a experiência de Santo André 

A presente exposição está dividida em subtítulos que expressam os aspectos 

constitutivos relevantes do Projeto Pela Vida, Não à Violência e que trazem uma clara 

compreensão do significado do mesmo para aquele determinado contexto. 

Assim, ressaltaremos os antecedentes históricos, o Plano de Governo, o contexto da 

política pública e a política educacional em vigor, o problema inicial que demarcou a 

necessidade de se criar o Projeto Pela Vida, Não à Violência na Rede de Educação Municipal de 

Santo André, as principais demandas, a estrutura do Projeto, sua dinâmica e as suas duas fases. 

O trabalho de formação em torno do ECA, a busca de parcerias/necessidade de constituição de 

uma rede articulada de atuação na prevenção da violência, a evolução/limites e uma tentativa de 

avaliação do PVNV serão mais detalhadas no capítulo que corresponde às análises do Projeto 

propriamente ditas. 

4.1.1. Antecedentes do Projeto 

O Projeto Pela Vida, Não à Violência não surge em Santo André. Com essa mesma 

denominação, nasceu na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, na Gestão 1989-1992, 

“governo Erundina”, em que o Professor Paulo Freire assumiu, por quase dois anos a pasta da 

Secretaria de Educação. 

Segundo relato2 de Sonia Regina Teixeira de Almeida, uma das técnicas que 

acompanharam a implantação do PVNV em São Paulo e que passa a assessorar e a coordenar o 

                                                 
1 A uma das entrevistadas foi possível a leitura do presente texto de reconstituição histórica do PVNV e o 
seu retorno foi de aprovação desta versão.  
2 Relato de Sonia Regina Teixeira de Almeida, importante assessora por sua experiência acumulada na 
área da saúde e da educação, que integrou a equipe de coordenação no PVNV, tanto na cidade de São 
Paulo, no governo municipal de 1989 a 1992, quanto em Santo André, no período de 1998 a 2000. Seu 
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processo de criação e implementação do mesmo em Santo André no ano de 1998, as raízes do 

PVNV encontram-se na área da Saúde: 

 
A origem e concepção do Projeto Pela Vida, Não à Violência, não se 
localizam exatamente na área da educação e sim na saúde. Na década de 80, 
com as lutas democráticas e os movimentos populares organizados, foi 
implantado um Programa de Saúde Mental no Estado de São Paulo que teve 
como uma de suas metas a criação de Equipes Mínimas de Saúde Mental nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS). A equipe era composta por psiquiatras, 
psicólogos, assistentes sociais e tinha por objetivo trabalhar a prevenção na 
perspectiva do atendimento primário. 
Foi o período em que a sociedade  entrou na discussão e luta da cultura 
antimanicomial, momento de efervescência das lutas democráticas, um 
processo de transição em que os movimentos populares organizados e 
movimento sindical estavam em ascensão e havia o surgimento dos primeiros 
conselhos de políticas públicas, como foi o caso da saúde e educação. 
(Prefeitura de Santo André, 2001) 
 

Almeida ainda revelará que, nesse mesmo período a Educação, frente aos problemas ou 

casos que fugiam à rotina e possibilidades da escola, acabava transferindo para a saúde a busca 

de uma solução: 

 
[...]era comum o procedimento corriqueiro de se encaminhar para a equipe de 
Saúde Mental, os casos de alunos considerados e rotulados como “problema”. 
Buscava-se, na verdade, laudos técnicos, psiquiátricos ou psicológicos que 
justificassem ou legitimassem a condição de aluno “desajustado”. Em 
conseqüência, não caberia à Escola se responsabilizar por esses casos e sim 
ao profissional competente, psiquiatra ou psicólogo, através de diagnósticos 
que confirmassem a “patologia” do aluno(a). (Prefeitura de Santo André, 
2001). 
 

Esse procedimento sistemático das escolas acabou por revelar um aspecto das suas 

fragilidades frente ao “diferente”, frente às suas dificuldades em lidar com esses problemas. Em 

uma determinada ocasião, 

 
[...] a Escola, terminou encaminhando à Unidade Básica de Saúde (UBS) um 
número grande de alunos sem distúrbios ou patologias. Desta forma a escola 
denunciava às equipes de Saúde Mental que o desajuste estava na própria 
Escola, através do modo com que tratava os diferentes, os rebeldes, os que 
não usavam a mesma linguagem, os negros, os órfãos, os “piolhentos”, os 
homossexuais, os filhos dos alcoolistas, os filhos das prostitutas, os filhos dos 
egressos de cadeias e manicômios, os pobres os que demoravam mais em 
aprender... (Prefeitura de Santo André, 2001) 
 

Ficava evidente para aqueles que buscavam trabalhar de forma mais próxima, 

articulada, somando os esforços das redes públicas de Saúde e Educação, que a própria Escola 

produzia certa “violência” com suas práticas pouco discutidas com profissionais de outras áreas 

ou entre os próprios colegas de profissão. “O resultado, como a prática, de rotular o aluno, 

                                                                                                                                               
relato serviu de suporte para a construção da Revista do PVNV publicada no ano de 2001 pela Secretaria 
de Educação e Formação Profissional, Prefeitura de Santo André. Nela foram registradas histórias e 
experiências diversas sobre a trajetória do PVNV.  
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colocando-o sob a responsabilidade de outro profissional que não o professor, é a exclusão.” 

(Prefeitura de Santo André, 2001). 

Pouco a pouco foi sendo detectado que, além dos alunos, outras pessoas sofriam este 

processo de repúdio por parte da escola: “Mas não é só o aluno em situação de risco que é 

excluído desta escola, outros funcionários, ou mesmo pais, considerados diferentes, também 

são alvos de práticas que resultam na exclusão”. (Prefeitura de Santo André, 2001). 

Foi através do trabalho de uma equipe multiprofissional (incluindo uma assistente social 

e uma psicóloga), com os vigias das escolas com problemas de alcoolismo, que se pôde 

confirmar, claramente, que esses funcionários compunham um segmento à margem da escola. 

Daí que uma das reivindicações que apareceram referiu-se à busca de reconhecimento da 

participação destes funcionários no processo escolar.  

 
[...] mais uma vez chegaram à conclusão de que o tratamento que a escola 
dava aos alunos “problemas” era o mesmo dado aos vigias “problemas” e 
seria assim com os professores “problemas”, demais funcionários ou até 
mesmo pais. Enfim, o movimento se repetia. (Prefeitura de Santo André, 
2001) 
 

Atenta, a equipe que desenvolveu o trabalho passou a registrar as principais queixas 

apresentadas pelas 687 escolas, naquela ocasião, da rede municipal de educação de São Paulo:  

[...]eram freqüentes as queixas de agressões a alunos e funcionários, 
depredações, furtos de merenda e equipamentos, ameaças, consumo de 
tráfico de drogas, além de invasões dos prédios para lazer ou atos 
infracionais. (Prefeitura de Santo André, 2001) 
 

Do total dos registros efetuados, 38% corresponderam às queixas contra a pessoa e 62% 

às queixas contra o patrimônio. Como resposta a esta situação, a equipe multiprofissional 

passou a contar, também, com a presença de um advogado, criminalista. A grande preocupação 

era buscar formas pedagógicas de tratar as questões de violência. 

 
[...] O caminho encontrado foi o de continuar a formação com os vigias e 
iniciar um trabalho sistemático de formação junto aos professores, diretores, 
coordenadores pedagógicos e demais membros da escola, utilizando algumas 
técnicas próprias de outras áreas como a de “grupos operativos”, ao mesmo 
tempo em que eram feitas intervenções pontuais em determinadas escolas, 
conforme solicitações.” (Prefeitura de Santo André, 2001). 
 

A busca de formas pedagógicas sobre como tratar os casos de violência, seguida do 

processo de formação incluiu, também, como estratégia, o incentivo e apoio à formação de 

grupos de reflexão sobre violência em cada escola, com a finalidade de buscar compreender 

suas raízes e traçar caminhos alternativos de intervenção no âmbito e ao alcance da educação.  

Terminada a gestão do governo Luiza Erundina, em São Paulo, em 1992, e com o 

início, no ano seguinte, de um outro governo municipal (de outro partido), foi esperada a não 

continuidade deste projeto, que deixou como saldo uma experiência significativa e um olhar 

diferenciado, por parte de alguns educadores comprometidos frente aos problemas da violência 

no âmbito escolar. É dessa experiência que o Governo Municipal da Gestão 1997-2000 vai se 
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valer para buscar intervenções adequadas para os primeiros sinais de violência que passam a 

serem explicitados na Rede Municipal de Educação de Santo André neste período.  

 

4.1.2. Plano de Governo da Prefeitura de Santo André e Política Educacional 

Antes de discorrer sobre o Plano de Governo da Prefeitura e de sua política educacional 

do período de 1997-2000, faz-se conveniente apresentar um breve panorama sobre a Rede 

Municipal de Educação de Santo André.  

A Rede Municipal de Educação de Santo André tem seu início com a Pré-escola, em 

1968, com o funcionamento de duas salas de aulas isoladas anexas ao Complexo Esportivo 

Dell`Antonia. Em 1970 surgem os “Centros Integrados de Recreação Infantil”, com objetivos 

essencialmente recreativos. Sem uma proposta educativa definida, a Pré-escola se perpetuava de 

forma elitista, atendendo, principalmente, às crianças das famílias economicamente mais 

privilegiadas do município. 

No final da década de 70, as históricas lutas operárias no ABCD e o ressurgimento das 

mobilizações populares trazem discussões, demandas, bandeiras de luta não só referentes às 

questões salariais, mas, inclusive e principalmente, referentes aos direitos sociais do cidadão, 

negados historicamente. Em Santo André, uma dessas lutas era por vagas para crianças 

pequenas nas escolas públicas municipais que, até aquele momento, não atendiam aos filhos dos 

operários.  

Em 1977, surgem os CEARs (Centros Educacionais, Assistenciais e Recreativos), 

aumentando o número de vagas para as crianças em idade pré-escolar. Embora o atendimento, 

tenha sido quantitativamente ampliado, não havia ainda garantia da igualdade de direitos a todas 

as crianças. Um certo número de vagas era reservado a crianças que efetivavam sua matrícula 

com “cartas de apresentação” dos políticos do município ou se beneficiavam com a 

apresentação de amigos e parentes. 

Nesse período, o ingresso dos profissionais apontava para o mesmo caminho, contando 

sempre com a marca da política clientelista. Outro aspecto importante a ressaltar é que a 

manutenção das escolas era efetuada conjuntamente com o dinheiro das taxas de matrículas 

pagas pelos pais das crianças, o que, entre outras coisas, continuava impedindo o amplo acesso 

das crianças aos equipamentos públicos.  

Essa estrutura permaneceu, com algumas modificações, até o ano de 1989, quando 

assume o governo do Partido dos Trabalhadores, Gestão 1989-1992, tendo como um dos eixos 

fundamentais do seu programa de governo a ampliação, melhoria e democratização dos serviços 

da educação na cidade. Dentre as medidas adotadas pelo novo governo, destacam-se: 

• Ampliação da oferta de vagas de 12.740, em 1988, para 18.000 vagas em 1991; 

• Fim do pagamento da taxa de matrícula; 

• Redução da lista de materiais, fornecendo materiais de uso coletivo, que antes 

eram comprados pelos pais; 
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• Criação de normas únicas de atendimento nas 36 unidades de acordo com a 

proposta educacional, a fim de garantir a prestação de serviços de qualidade; 

• Garantia de acesso às crianças deficientes em idade pré-escolar; 

• Seleção e avaliação para função gratificada de dirigente das Unidades 

Escolares; 

• Reuniões periódicas com grupos dirigentes, a fim de garantir a construção 

coletiva do Projeto Pedagógico. 

• Ampliação da oferta de vagas de 12.740, em 1988, para 18.000 vagas em 1991; 

• Fim do pagamento da taxa de matrícula; 

• Redução da lista de materiais, fornecendo materiais de uso coletivo, que antes 

eram comprados pelos pais; 

• Criação de normas únicas de atendimento nas 36 unidades de acordo com a 

proposta educacional, a fim de garantir a prestação de serviços de qualidade; 

• Garantia de acesso às crianças deficientes em idade pré-escolar; 

• Seleção e avaliação para função gratificada de dirigente das Unidades 

Escolares; 

• Reuniões periódicas com grupos dirigentes, a fim de garantir a construção 

coletiva do Projeto Pedagógico 

Com relação às creches, havia apenas três que eram de responsabilidade do poder 

público, todas vinculadas à PROSSAN(Promoção Social de Santo André), o que configurava o 

caráter assistencial desse serviço. Uma outra  parte da demanda  era atendida pelas creches 

mantidas pelas entidades assistenciais. A partir de 89, as creches municipais passaram à 

responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, que procurou desenvolver o 

serviço, embasando-o numa concepção de que as creches deveriam ser mais do que um simples 

local de acolhimento de crianças , tornado-as  um espaço no qual as crianças pudessem realizar  

atividades pedagógicas  adequadas à sua faixa etária  e que contribuíssem  para o seu 

desenvolvimento. A administração ampliou também o número de creches, construindo mais 

cinco  unidades projetadas para atender  entre 100 e 130 crianças. Em relação ao acesso às vagas 

, foram adotados os mesmos critérios utilizado nas EMEIS, descartando assim,  a lógica 

clientelista e excludente da política anterior.   

Ainda nesse mesmo período foi implantado o Serviço de Educação de Jovens e Adultos. 

Optou-se, num primeiro momento, por trabalhar apenas no interior da máquina administrativa, 

não oferecendo o serviço, ainda, para toda a população. Paralelamente, foi formado um Fórum 

de discussão sobre a Política de Educação de Jovens e Adultos do Município, que contava com 

representantes da sociedade civil e poder executivo municipal.  

As atividades desse serviço junto aos munícipes começam no início de 1990. Com o 

corpo inicial de 45 professores concursados, foram estruturados 19 núcleos de Educação de 
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Jovens e Adultos, que, naquele mesmo ano, atenderam um total de 700 alunos, número que 

evoluiu em 1991 para um total de 2.277 vagas. 

O governo seguinte (PTB/ 1993-1996) não trouxe grandes inovações ou mudanças com 

relação aos serviços,  mas sua qualidade diminuiu sensivelmente. Segundo depoimentos de 

educadores da rede, a administração sempre deixava certa quantidade de vagas para serem 

preenchidas através da indicação de vereadores e outros, voltando à cena política a tradicional 

política clientelista. A participação das mães e pais nas escolas não passou da dimensão de 

realização de tarefas, organização de festas e eventos, sem inseri-los em uma  política de tomada 

de decisões coletivas sobre as questões educacionais.  

O programa de governo, correspondendo ao período de 1997-2000, teve como slogan 

Santo André com muito orgulho, e manifestou como compromisso de governo transformar 

Santo André em uma cidade agradável. 

Dentre os cinco eixos centrais deste plano foram priorizados: a construção de uma 

cidade agradável para todos e a Educação. O norte das propostas e ações educacionais deveria 

traduzir-se em “procurar caminhos que preparassem os membros da sociedade para o trabalho 

e para a vida social, cultural e a participação política”. (Programa de Governo, 1996). Assim, 

constituíam-se como propostas para esta área (citando apenas algumas):  

 
As melhorias na qualidade da educação através da democratização da gestão, 
[...]democratização do acesso à Educação de Qualidade [...], estímulo à 
permanência na escola [...], criação de condições para que os indivíduos se 
capacitem frente às demandas e exigências do mundo do trabalho, viabilizar 
um projeto de escola aberta à participação da população, nos seus vários 
aspectos, [...], integrar socialmente o portador de deficiência a partir do 
princípio de escola inclusiva eliminando o caráter segregacionista dos 
serviços, realizar atividades educativas, juntamente com outras secretarias, 
que promovam o entendimento e a discussão de temas variados como: meio 
ambiente, esportes, cultura, criança e adolescente, terceira idade, saúde, 
gênero, etc., criar o Fórum Municipal dos Conselhos de Escola [...], realizar o 
Congresso Municipal de Educação [...] (Programa de Governo, do PT-Santo 
André, 1996). 
 

Ao assumir o governo em 1997, os desafios postos para a Educação, em particular, 

coincidiram com a busca de saídas e um posicionamento frente à Emenda Constitucional 143, ou 

                                                 
3
 A Emenda 14 da Constituição Federal que criou o FUNDEF retirou recursos significativos da Educação 
Infantil, que, em Santo André, contava com uma rede ampla e uma demanda alta. Nesse contexto, logo no 
primeiro mês, ao assumir a administração da cidade, a nova equipe teve que buscar uma solução para a 
questão de oito creches que haviam sido construídas na gestão 93-96, mas para as quais não havia infra-
estrutura ( mobiliário, material de consumo, etc.). Tudo isto, somava-se à queda da arrecadação 
municipal, que contribuiu para tornar a situação da educação na cidade extremamente complexa e 
desafiadora. 
Dada essa situação, uma das alternativas encontradas pela Secretaria de Educação e Formação 
Profissional foi a de buscar parcerias com as entidades assistenciais através da FEASA ( Federação das 
Entidades Assistenciais) visando a ampliar e manter o atendimento e a  qualidade da prestação de serviços 
da rede municipal. Aliada a essa ação , investiu-se também no processo de democratização da rede 
através da criação vários canais  de participação popular, visando torná-los espaços de promoção de uma 
cidadania ativa, agregando os vários segmentos da cidade na luta por saídas alternativas que garantissem 
o acesso e a qualidade na educação , entendida esta nas suas várias modalidades. 
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seja, ao município caberia a responsabilidade de assumir o ensino fundamental, optando pelo 

processo de municipalização ou criando uma rede própria de ensino fundamental. A grande 

questão de como ficaria a educação infantil e a educação de jovens e adultos levou, nos dois 

primeiros anos, a uma ampla discussão e a um movimento em toda a Rede Municipal de 

Educação de Santo André.  

Nesse contexto, assume a pasta da Secretaria da Educação e Formação Profissional a 

Professora Maria Selma de Moraes Rocha que, inclusive, já havia acumulado experiência no 

governo de Luiza Erundina em São Paulo (1989-1992) e representava um dos quadros de 

referência da Comissão Nacional de Assuntos Educacionais do PT. 

Segundo Rocha: 

Dentro do contexto dos projetos de governo que estavam envolvidos naquela 
experiência, que era um Projeto Democrático e Popular levado à frente pelo 
governo do PT, (...) tem um antecedente (...) que é importante situar, eu 
coordenei até 2000, depois saí e agora voltei, a Comissão Nacional de 
Assuntos Educacionais do PT. (Maria Selma de Moraes Rocha, entrevista em 
24 de julho de 2009). 
 

Essa informação pode ser reveladora para a compreensão de como foi conduzido o 

processo de implementação da política educacional em Santo André nesse período, a partir do 

histórico e contexto apresentados anteriormente sobre a Rede Municipal, no sentido de poder 

apreender as questões que representavam a base da qual se partia para pensar a realidade, ou 

seja, o conjunto de princípios que sustentavam a política proposta: 

 
[...]o conjunto de princípios do que deve e pode ser a educação vincula-se à 
perspectiva transformadora e emancipadora. Emancipadora e transformadora 
do que? Das pessoas. Ou seja, a capacidade que a educação pode ter de 
ajudar as pessoas a lerem o mundo, como disse Paulo Freire, interpretar o 
mundo e construírem conhecimento e não simplesmente reproduzirem 
informações. (...) O nosso ponto de partida era exatamente esse, em Santo 
André e na Comissão Nacional de Assuntos Educacionais do PT, que a 
função social da escola (e da educação) não é apenas reproduzir informação. 
Seja ela qual for o papel da escola é fazer com que cada um, consideradas as 
suas características, de todo tipo, biofísicas, sociais, culturais, emocionais e 
cognitivas, cresça em termos cognitivos e construa conhecimento, tendo 
como base o seu próprio ponto de partida e não só o ponto de partida 
estabelecido de fora do aluno, ou seja, no âmbito de um currículo pré-
determinado. Essa perspectiva iluminava nossa ação na Comissão Nacional 
de Assuntos Educacionais do PT e foi um guia pra o início da discussão que 
nós fizemos em Santo André. (...) ela não começou com uma discussão 
curricular, mas com uma discussão sobre redução de salário dos professores, 
e levou seis meses, mas enquanto isto acontecia, nós procuramos trabalhar o 
tempo todo com as três diretrizes que caracterizavam a política educacional 
do PT: Qualidade Social da Educação, Democratização do Acesso e 
Democratização da Gestão. (Maria Selma de Moraes Rocha, entrevista em 24 
de julho de 2009). 
 

Esse início de governo representou um grande desafio ao se ter que deparar com dois 

problemas fundamentais que colocavam em evidência logo de início uma das diretrizes da 

política, a democaratização do acesso, no entanto esse não foi um fator que interferiu na 

tentativa desde o início de articular as três diretrizes entre si e com os demais projetos: 
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[...]de um lado o legado que nós recebemos das creches, do governo anterior, 
e de outro, era o ano de implantação do FUNDEF, então, havia uma 
expectativa dos prefeitos de recuperar o dinheiro, da sociedade de recuperar o 
dinheiro, quando na verdade não havia dinheiro a ser recuperado, porque 
cada tostão que você recebia de volta você tinha que por em igual medida pra 
poder dar conta dos salários, e do padrão de financiamento da educação local. 
Enfim, todos esses problemas estavam presentes mas nós optamos desde o 
início, isso foi o marco das discussões das estruturas da secretaria, (...), em 
tomar como base uma política educacional, e organizar o funcionamento da 
secretaria em função das diretrizes e não de projetos distantes. Isto foi objeto 
de muito trabalho e muito conflito em alguns momentos. Por quê? Porque 
havia já naquela época, depois de 8 anos do governo Fernando Henrique, isso 
piorou muito na minha avaliação, mas já havia muito marcadamente uma 
valorização dos projetos isolados. E de uma avaliação de projetos em si. 
(Maria Selma de Moraes Rocha, entrevista em 24 de julho de 2009). 
 

As diretrizes educacionais eram dessa forma apresentadas como referência, partindo daí 

todo empenho de se estabelecer a articulação entre os vários projetos, as várias ações e as 

políticas: 

 
O esforço foi sempre trabalhar: as diretrizes como concepção maior e 
identificando os nexos entre os projetos, entre as ações e as políticas, (...). 
Quem e para que nós estamos educando? As pessoas para se adaptarem ao 
mercado? Não. Nós estamos educando as pessoas para que elas 
compreendam o mundo que elas vivem. Este ponto de partida é essencial 
para entender a gestão da educação de 1997-2000. (Maria Selma de Moraes 
Rocha, entrevista em 24 de julho de 2009). 
 

Aqui podemos começar a entender a forte relação do PVNV com as três diretrizes em 

geral e com a Gestão Democrática em particular: 

 
O Projeto Pela Vida, Não à Violência, estava situado, ele foi construído, no 
âmbito de uma diretriz que era Democratização da Gestão. (...) E tinha uma 
relação, evidentemente, isso é inseparável, com aquilo que nós chamávamos 
qualidade social da educação. (Maria Selma de Moraes Rocha, entrevista em 
24 de julho de 2009). 
 

Um aspecto também imprescindível para a compreensão do que foi o esforço para a 

organização de uma estrutura da secretaria que buscasse traduzir na prática a base da política 

referente às diretrizes: Democratização do Acesso e Permanência, Gestão Democrática e 

Qualidade Social da Educação, foi a adoção de uma concepção de planejamento e gestão da 

educação que envolvesse uma sistemática de discussão com a escola e a própria secretaria. 

Todos eram avaliados, não só a escola, e nem só os professores, nessa dinâmica a Secretaria 

também era avaliada. E essa avaliação resultava em um redirecionamento do planejamento para 

o ano seguinte. 

 
Em cada ano nós tínhamos um texto que atualizava a política educacional, 
em face e em função de uma avaliação do ano anterior e de um conjunto de 
propostas orientadoras da política daquele ano para orientar o planejamento 
das escolas. Isto por sua vez envolvia uma perspectiva de Gestão. (...) Nós 
tínhamos um planejado central que era o que integrava os dirigentes de todos 
os órgãos da Secretaria. Depois, abaixo disso, nós tínhamos as estruturas de 
cada um dos departamentos, até chegar à reunião pedagógica da escola. Nós 
tínhamos um fluxo pensado na reunião entre, as gerências dos departamentos 
e as diretoras de escola, para que as linhas dessa política educacional fossem 
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asseguradas considerando aquilo o que a escola estava construindo no âmbito 
da reunião pedagógica. (Maria Selma de Moraes Rocha, entrevista em 24 de 
julho de 2004). 
 

O eixo central da política educacional dessa gestão que representava as três diretrizes e 

buscava traduzir a marca do que se pretendia quando se referia à implantação de uma “nova 

cultura educacional”, acabou ficando reconhecida como Educação Inclusiva: 

 
[...]A nossa proposta educacional era inclusiva. Era inclusiva porque ela 
partia do direito de todo mundo ser específico, ser único, ser individual. Nós 
não trabalhamos com a média. Então, quem está fora da média, é objeto de 
atenção? Não. Todos têm que ser objeto de atenção. Portanto, os alunos que 
são deficientes físicos ou mentais têm uma atenção “x”, porque eles têm essa 
característica. Mas você tem os alunos, que não têm o problema de 
aprendizagem, em tese nenhum, mas que tem uma característica de 
aprendizagem. E é essa característica que precisava ser apreendida pela 
escola, para se tomar as decisões. Este esforço foi um esforço muito grande. 
E tinha relação com esta problemática da democratização da gestão e do 
acesso em relação às condições que a escola deveria oferecer para que o 
aluno ficasse no interior dela. As condições materiais em termos do acesso, 
então, provimento de professores, carteiras devidamente adequadas, telhados 
que não fossem quentes para evitar que as crianças se sentissem mal na sala, 
merenda adequada, limpeza constante, assiduidade das aulas, professores, 
turnos, etc. Tudo isso estava pensado em função de que a escola funcionasse 
bem para realizar sua tarefa, e não o contrário. (Maria Selma de Moraes 
Rocha, entrevista em 24 de julho de 2009). 
 

Todo o trabalho foi sendo canalizado para que as escolas se mobilizassem em função da 

investigação sobre as necessidades dos alunos, pois se compreendia esse como o primeiro passo 

do que representaria a construção do conhecimento. Entendia-se, pois, que esse movimento só 

aconteceria por via da gestão democrática, por meio da participação de todos em permanente 

diálogo, o que por vezes faria emergir conflitos.  

 
A democratização da gestão tinha relação com isso e a violência também. Por 
quê? Primeiro, por causa do que eu falei, a democratização da gestão supõe o 
diálogo no interior da escola, a expressão do diálogo. E a superação do 
conflito por meio dele e não por meios violentos. A proposta pedagógica no 
seu conjunto supõe o diálogo como a principal ferramenta tanto para a 
construção do conhecimento, quanto para a superação do conflito. Não se 
trata de negar o conflito, o conflito não é ruim. O que é ruim é a destruição. 
Que é outra coisa. No conflito você pode ter destruição, mas também pode ter 
superação. Para que esse conflito emergisse, primeiro a reunião pedagógica 
tinha que se instalar e as pessoas tinham que falar. Eu me lembro do primeiro 
congresso da educação, que havia um grupo de professores que diziam o 
seguinte para mim: “Eu tenho liberdade de cátedra, e, portanto, eu posso não 
falar na reunião pedagógica”. E o debate é que a liberdade de cátedra não 
poderia constranger um direito fundamental dos alunos que era de que eles 
construíssem conhecimento e se a liberdade de cátedra inviabilizava o 
coletivo ela não era legítima e nem era liberdade porque ela ameaçava o 
direito de outros [...]. (Maria Selma de Moraes Rocha, entrevista em 24 de 
julho de 2009). 
 

As questões, relacionadas com as diretrizes, que diziam respeito ao cotidiano das 

escolas eram pautadas nas reuniões sistemáticas desde as reuniões do colegiado central, dos 

departamentos até as reuniões nas escolas, sem perder de vista o diálogo. 
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E dialogar com certa sistemática e com uma certa sistematicidade sobre o 
conjunto das linhas e diretrizes da política educacional. Não só nos 
momentos de planejamento. Por isso que a gestão era importante. A gestão da 
política educacional. Isso era um esforço, porque o tempo era curto e a pauta 
tinha que ser curta, porque você tinha uma série de acidentes de percurso. 
Porque tinha uma situação de instabilidade, por conta da circunstância 
financeira do governo muito grande. Porque, inclusive, tinha uma dificuldade 
de assimilação desta política pelo próprio governo. Porque tinha uma série de 
demandas do governo em relação à educação. Expectativas que nem sempre 
se encaixavam nessa política de continuidade, embora o governo respeitasse 
a orientação, nem sempre ela era apreendida [...]. Portanto, as reuniões do 
colegiado central, na Secretaria de Educação, eram reuniões que tinham que 
lidar com todas essas dimensões de conflito. As dificuldades da rede, as 
dificuldades nossas como equipe. As dificuldades nos níveis intermediários 
da secretaria, do governo e a pressão da sociedade. Uma vez eu entrei com 
uma ação, porque dizia que a nossa política de inclusão era irresponsável, ou 
seja, colocar as crianças nas escolas do jeito que nós estávamos fazendo, não 
era legítimo. Porque queriam beneficiar a proposta e a perspectiva defendida 
pela APAE. Esse é um, dos tantos conflitos. Que era preciso diálogo, era 
preciso conversar. E nós optamos pelo diálogo. Então cada coisa dessas, 
envolvia reuniões, envolvia conversas, envolvia a discussão. Mas, além disso, 
nós tínhamos as instâncias, então, havia todo um trabalho para fortalecer as 
instâncias e os espaços de participação. Os conselhos de escolas, o conselho 
municipal de educação e o fórum municipal que não era formal, mas era 
fonte de legitimidade para nós de todo esse trabalho, que era o fórum que 
envolvia toda sociedade civil. (Maria Selma de Moraes Rocha, entrevista em 
24 de julho de 2009). 
 

Ao final da gestão 1997-2000, iniciou-se no interior do Partido dos Trabalhadores (PT) 

o processo de balanço e avaliação da implementação do Plano de Governo do respectivo 

período, tendo em vista a construção de propostas de aperfeiçoamento para o futuro conteúdo 

programático a ser colocado em disputa para o período de 2001-2004. Nesse novo conteúdo 

programático de governo, a Educação passa a compor, com outras áreas, um dos cinco eixos que 

representavam as prioridades propostas para a cidade: a Inclusão Social.  

Os cinco eixos foram a maneira de apresentar o Programa de Governo através da 

organização das ações que se agruparam em torno: Inclusão Social – buscando assegurar a toda 

a população seus direitos básicos de cidadania; Qualidade de Vida Urbana – visando a propiciar 

à população uma cidade com qualidade ambiental, acessível, segura e bonita; Modernização 

Administrativa - aumentando a qualidade, a eficiência e a eficácia dos serviços públicos 

municipais; Participação Cidadã – ampliando os canais democráticos de relação entre Prefeitura 

e a comunidade, criando instâncias de debate, deliberação e fiscalização das ações do governo; 

Futuro da Cidade, apontando e construindo alternativas de desenvolvimento da cidade, 

articuladas com ações de âmbito regional.  

Dentre as várias propostas de ação apresentadas, no bloco que tratou a diretriz gestão 

democrática da educação registrou-se a “Consolidar o Projeto Pela Vida, Não à Violência nas 

escolas e centros comunitários, como fator fundamental da relação da escola com a 

comunidade”. (Programa de Governo, 2001/2004). 

Assim, com a vitória e a reeleição do Prefeito Celso Daniel, foi possível a continuidade 

do Projeto Pela Vida, Não à Violência, no período de 2001-2004.  
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Entretanto, a continuidade do Projeto Pela Vida, Não à Violência sofreria algumas 

mudanças decorrentes da troca de secretária e a saída de duas assessoras que contribuíram com 

sua implantação em Santo André.  

As duas assessoras do PVNV que saem de Santo André, acabam voltando para a 

Prefeitura de São Paulo, Governo Marta Suplicy, e lá na Secretaria de Educação passam a 

coordenar o Projeto Vida4. 

Certamente a mudança de parte significativa da equipe central da Secretaria de 

Educação e Formação Profissional trouxe impactos sobre os projetos em geral da Secretaria, 

devido, talvez, a que cada gestor, mesmo diante de uma política já preestabelcedida no 

Programa de Governo, buscará sempre formas de imprimir a sua própria marca. Nessas alturas o 

Projeto Pela Vida, Não à Violência que contava com uma relativa assimilação por parte das 

escolas, se fazendo conhecer, somada a parceria com a Firestone que lhe garantiria o 

desenvolvimento de ações por um período, conseguindo sobreviver mais quatro anos. 

Não bastasse o assassinato do Toninho do PT, Prefeito de Campinas, os atentados 

terroristas aos EUA, ocorridos em 11 de setembro de 2001, no dia 22 de janeiro de 2002, Santo 

André é acometida pelo trágico assassinato do Prefeito Celso Daniel. Toda a Cidade, o 

Governo, os Projetos, naturalmente, sofreram um grande impacto. Como recolher os cacos? 

Como cuidar dos traumas? Onde encontrar forças para continuar? 

Toda a Cidade se mobilizou, eventos culturais, passeatas, cerimômias, uma comoção 

geral, a favor da paz e pela justiça... No fundo a busca de energia para retomar a vida, os 

projetos, a governança, a esperança.... 

Ao final de 2004, durante as discussões do Programa de Governo para a próxima 

gestão, foi contemplada, mais uma vez, a continuidade do projeto, com algumas inovações. No 

entanto, a Secretária de Educação, avaliou, no início de 2005 que o espírito do Projeto Pela 

Vida, Não à Violência já estava incorporado aos Projetos individuais de cada escola, e por isso 

não haveria necessidade de manter o núcleo de apoio central. 

 

4.1.3. Fatores que levaram à necessidade de um Projeto de Prevenção à Violência 

Escolar em Santo André 

Com a finalidade de situar a origem do Projeto Pela Vida, Não à Violência na Educação 

em Santo André (1998) serão relacionados alguns fatores que justificam sua estruturação:  

                                                 
4 O projeto Vida, criado no ano de 2001, atendendo à Lei nº 13.096 de 08 de dezembro de 2000, na 
Secretaria de Educação do Município de São Paulo, nos remete ao Projeto Pela Vida, Não à Violência do 
Governo Erundina e ao Projeto Pela Vida, Não à Violência (objeto de estudo da presente pesquisa) do 
Governo Celso Daniel em Santo André. 
Na ocasião, de criação do Projeto Vida, em carta aos educadores, educadoras, alunos, alunas e pais, 
publicada na abertura de uma revista de divulgação do mesmo o Secretário de Educação observa: 
“A criação do PROJETO VIDA pode parecer óbvia, mas é uma forma explicitadora de indicar que 
pretendemos sempre manter o sonho vivo de que a VIDA faz parte do currículoda Escola Pública do 

Município de São Paulo” (PROJETO VIDA, 2001). 
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1) Ausência de uma prática democrática e o “medo” frente ao desconhecido e ao 

diferente.  

A Rede Municipal de Santo André não contava com conselhos de escola, mas apenas 

com as “comissões de mães” que ora contribuíam com a organização das festas, ora contribuíam 

com a limpeza da escola. Foi no período de 1997-2000 que foram criados, por lei municipal, os 

conselhos de escola.  

A implantação de comissões provisórias de conselhos de escola em cada unidade 

escolar objetivava promover um processo coletivo e participativo de construção de um projeto 

de lei, que já pudesse envolver o maior número de pessoas e segmentos interessados na 

composição desses órgãos de participação. 

Esse processo revelou a total ausência de uma prática democrática e o medo frente ao 

desconhecido e ao diferente. Muitas foram as diretoras que procuraram a equipe central da 

Secretaria da Educação manifestando um grau de insegurança e resistência principalmente sobre 

a compreensão de como seria a participação dos pais dentro da escola, que passariam a ter poder 

de deliberação frente as questões pedagógicas. Os pais/mães também procuravam a Secretaria 

de Educação queixando-se do clima negativo e das dificuldades em participar na Unidade 

Escolar.  

2) Implementação da “Educação Inclusiva” 

O mesmo medo e estranhamento se manifestaram quando da integração de crianças com 

deficiência nas classes de educação infantil e ensino fundamental.  

3) Mudança do perfil dos alunos/as que compunham a Educação de Jovens e Adultos 

O Serviço de Educação de Jovens e Adultos (SEJA) que, até então, atendia, na sua 

maioria, adultos, passa a atender um número cada vez maior de adolescentes evadidos da rede 

estadual ou, repetentes contumazes. 

Esse novo cenário provocava uma defasagem grande entre a idade e série com a 

presença, por exemplo, de adolescentes com 17 anos que ainda não haviam concluído o Ensino 

Fundamental de 1ª a 4ª série.  

4) Mudança de critério para o acesso e atendimento de crianças nas creches públicas 

municipais 

As creches também sofreram mudanças, quanto ao aumento de crianças que foram 

atendidas, principalmente com o novo critério que favorecia o atendimento de crianças advindas 

de famílias em situação de risco, ou seja, famílias, com os pais desempregados, ou que a mãe, 

quando única responsável pela criança, encontrava-se desempregada.  

Esses fatores puderam indicar uma grande alteração do perfil da Rede. Em resumo, 

verificou-se: 

- a criação e regulamentação dos conselhos de escola, paritários e com poder de 

deliberação;  
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- a criação de rede própria de Ensino Fundamental, através de atendimento gradativo 

(série a série);  

- a ampliação do atendimento pelas creches, priorizando as crianças situação de risco;  

- o atendimento pela Educação de Jovens e Adultos a um número crescente de 

adolescentes advindos da rede estadual. 

4.1.4. A problemática que deu origem ao PVNV 

Essa mudança de perfil no atendimento da rede municipal de educação manifesta uma 

série de conflitos. No entanto, os primeiros sinais de pedido de ajuda, informando sobre 

ocorrências que colocavam em perigo o bom funcionamento da escola, veio do serviço de 

Educação de Jovens e Adultos, em que professoras e professores, reunidos em um dos encontros 

de formação, manifestam suas queixas em relação a alunos que freqüentavam as aulas 

embriagados ou drogados, causando incômodo e medo entre os próprios alunos e alunas. 

Nessa oportunidade, a convite da Secretária de Educação, a ex-assessora e coordenadora 

do Projeto Pela Vida, Não à Violência da Prefeitura de São Paulo, Sônia Regina Teixeira de 

Almeida, participa de uma mesa de discussão com professores/as da educação de jovens e 

adultos, por ocasião da realização do I/II Congresso Municipal de Educação (COMED) tratando 

o tema  “Drogadicção e a Educação de Jovens e Adultos”. Os educadores presentes 

manifestaram suas angústias frente a condição de não saberem lidar com alunos que 

manifestavam algum envolvimento com drogas e que, algumas vezes, chegavam à escola 

embriagados. De um modo geral, foi manifestada uma visão e um julgamento “moralista” frente 

ao dependente de drogas (drogadicto). Demonstrou-se a prática de leituras apressadas de 

diferentes casos, por parte da escola, possibilitando generalizações indevidas e ao mesmo tempo 

demonstrando a inabilidade de lidar com os diferentes tipos de casos.  

O evento mencionado apontou para a necessidade de se desenvolver um trabalho 

permanente de formação e estudos de casos com a finalidade de oferecer os suportes necessários 

às escolas para atuarem de maneira adequada na linha preventiva educativa. 

As evidências da necessidade  de implantação de um projeto de prevenção à violência 

nas escolas estavam dadas. Profissionais que haviam tomado contato com a experiência na 

Prefeitura de São Paulo contribuíram indicando nomes que pudessem assessorar o processo de 

constituição de um  núcleo que pudesse, a partir da experiência de São Paulo e atendendo as 

peculiaridades e necessidades de Santo André, constituir o Projeto Pela Vida, Não à Violência. 

Os principais objetivos que ancoraram a criação do PVNV em Santo André refletiram a 

preocupação com o processo de formação dos profissionais diretamente envolvidos com o 

processo educativo em todas as modalidades, com o oferecimento de atendimento direto em 

situações de risco e o incentivo da criação de comissões ou núcleos de reflexão em cada uma 

das unidades escolares, como se segue: 

 
� Preparar profissionais de todas as Unidades Educacionais, Unidades 
do Centro Público de Formação Profissional, Núcleos de Alfabetização 
(MOVA) e Centros Comunitários para enfrentarem as questões da violência 
em suas múltiplas faces e múltiplas causas, de uma forma pedagógica; 
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� Desenvolver ações diretas nestas unidades, sempre que solicitado ou 
quando se apresentar uma situação de risco; 
� Criar nas Unidades Educacionais, Unidades do Centro Público de 
Formação Profissional, Núcleos de Alfabetização (MOVA) e Centros 
Comunitários, um núcleo de reflexão sobre violência, uma “comissão da 
unidade”, com as pessoas interessadas (pais, alunos, funcionários, 
professores, conselheiros de escola, usuários) capaz de propor ações locais 
para estabelecer um convívio pacífico com a vizinhança. 
Nas ações desenvolvidas em Santo André buscaram-se também parcerias e 
articulações com instituições governamentais (campo estatal) e não 
governamentais (campo não estatal) que trabalhassem na direção de defender 
a vida e promover os direitos humanos. (Prefeitura de Santo André, 2001). 
 

O desenho que melhor representou a idéia do funcionamento do PVNV pode ser 

conferido no seguinte gráfico, em que se visualiza a relação do grupo de apoio (equipe 

vinculada à administração central) articulado com os segmentos organizados da sociedade e 

outras secretarias municipais e estaduais, relacionando-se com a comissão da escola.  
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Gráfico: Estrutura do Projeto Pela Vida, Não à Violência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura de Santo André, 2001. 
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4.1.5. Estruturação do Projeto  

O Núcleo de Apoio foi formado inicialmente por uma profissional do quadro do 

magistério, uma assistente pedagógica (formada em sociologia, integrante do Núcleo de 

Participação Popular da Prefeitura encarregada de coordenar e acompanhar o processo de 

implementação da Gestão Democrática da Educação no que se refere aos canais institucionais, 

conselhos de escola, conselho municipal de educação e fórum municipal de educação) uma 

pedagoga para assessoria externa, uma assistente social e um advogado criminalista e um 

especialista em Estatuto da Criança e do Adolescente (três profissionais, dos últimos citados, 

que estiveram envolvidos com o Projeto Pela Vida, Não à Violência em São Paulo). Após o 

período de aproximadamente um ano, passou a integrar este Núcleo uma outra assistente 

pedagógica (formada em pedagogia), um professor de educação artística e uma estagiária do 

curso de pedagogia. 

Buscou-se, com a finalidade de um atendimento multi-profissional, aproveitando ao 

máximo o potencial que a cidade poderia oferecer, uma articulação com agentes externos ao 

serviço público educacional.  

Os segmentos organizados da sociedade corresponderam (alguns com maior ou menor 

grau), à Fundação Santo André, à Ordem dos Advogados do Brasil, a entidades religiosas, a 

conselhos municipais (saúde, educação, dos direitos da criança e do adolescente), ao Centro 

Regional de Atenção aos Maus tratos na Infância do ABCD (CRAMI), a um representante da 

Firestone, a representantes de movimentos populares (estudantil, hip hop e de mulheres), ao 

Instituto “Sou da Paz”, ao Lar São Franscisco, à Federação das Entidades Assistenciais 

(FEASA), à Fundação Amélia Rodrigues e à Guarda Municipal.  

As Secretarias Estaduais e Municipais fizeram-se presentes, no âmbito Estadual a 

representantes indicados pela Delegacia da Educação da cidade e no âmbito municipal, além da 

própria Educação e Formação Profissional, foram envolvidos representantes das Secretarias de 

Saúde, de Cidadania e Ação Social, de Cultura, Esporte e Lazer e de Serviços Municipais (mais 

precisamente o Departamento de Parques e Áreas Verdes). 

A metodologia aplicada na dinâmica de concepção do projeto, recomendada como pauta 

permanente nas unidades escolares, correspondia aos seguintes aspectos: 

 
� Busca e construção de alternativas de tratamento de conflitos por vias 
não violentas; 
� esforço coletivo em fazer valer os mecanismos de gestão democrática 
nas unidades educacionais, concebendo-os como espaços públicos 
privilegiados para o exercício pleno da cidadania, através do 
desenvolvimento de atividades culturais, esportivas e de lazer, de produção 
de conhecimento e cultura, e de auto-organização, tendo sempre como 
perspectiva a melhoria da qualidade de ensino; 
� a necessidade de ouvir mais, falar menos, buscando assim 
compreender o outro; 
� a disposição e empenho para a criação, em cada unidade educacional, 
da comissão que irá refletir a violência e estudar formas de como administrá-
la, no contexto escolar. (Prefeitura de Santo André, 2001). 
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4.1.5.1. A dinâmica  

O Projeto Pela Vida, Não à Violência desenvolveu, ao longo de seus primeiros três 

anos, oficinas, reuniões de trabalho e de orientação técnica, palestras e cursos dirigidas aos 

funcionários da própria SEFP, aos funcionários da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, 

Guarda Municipal, aos funcionários conselheiros de escola e à comunidade. Muitas destas ações 

foram desenvolvidas durante o processo, como nos dias em que se realizaram os Congressos 

Municipais de Educação (I, II, III e IV COMED de Santo André). 

[...]Considerando todas as pessoas com as quais interagimos durante as ações 
de formação, ultrapassamos a casa dos 6000 (seis mil). Como as ações foram 
desenvolvidas em todas as unidades da SEFP podemos assegurar que a 
totalidade dos alunos da rede municipal de ensino, cerca de 33.000 (trinta e 
três mil), foi beneficiária do projeto. (Prefeitura de Santo André, 2001). 

 

Outro aspecto das ações do PVNV, além do plantão semanal de atendimento aos 

servidores da educação e a outras secretarias e à comunidade, referiu-se à produção e 

organização de material de apoio como: cartazes sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), edição de bolso do ECA, endereços e referências de interesse na Região do ABCD sobre 

atendimento e proteção aos direitos das crianças e dos adolescentes, seleção de textos e artigos 

sobre temas diversos de interesse para educadores, organização de cadernos para educandos e 

professores sobre drogas (com distribuição massiva para educandos e educadores da Educação 

de Jovens e Adultos– EJA e MOVA e Profissionalizante), relação mínima de livros e outros 

materiais de referência, além da compra de livros.  

 

4.1.5.2. As intervenções pontuais 

As intervenções pontuais significaram a chamada, pelas unidades escolares, de 

representante do Núcleo de Apoio para auxiliar em momentos considerados muitas vezes graves 

ou em situações de risco, como tiroteio, morte, ameaça, acidente. A expectativa em relação à 

presença de representante do Núcleo de Apoio do PVNV era de, em um primeiro momento, 

evitar o pânico, orientar os envolvidos e auxiliar no pensar sobre os encaminhamentos e 

procedimentos necessários.  

 

[...]Outras vezes os motivos do chamado relacionavam-se com drogas ou 
ainda questões de indisciplina, consideradas graves. Todas as intervenções 
foram feitas com o conhecimento das assistentes pedagógicas e gerentes que 
acompanham a Unidade Educacional e sempre que possível com a presença 
das mesmas. [...] É durante a intervenção pontual que surgem as 
oportunidades da formação das Comissões de Escola que são grupos de 
reflexão sobre a violência , com grande participação dos pais ou membros da 
comunidade, que buscam as formas mais viáveis de administrar a violência 
localmente. (Prefeitura de Santo André, 2001). 
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4.1.5.3. Os eventos diversos 

A equipe de apoio do PVNV também esteve participando ora como organizadora, ora 

como parceira de eventos como: Seminário “Segurança da Cidade”, o “Ato pelo desarmamento 

infantil”, Aula Pública de Cidadania (com o tema “Violência: Ausência de Cidadania”), a 

Caminhada pela Paz, e no processo de constituição de parceria com a empresa Bridgestone 

Firestone, em que foram realizadas atividades e exposições de rua sobre as ações e o 

compromisso de todas entidades da cidade em relação à aplicação prática do Estatuto da Criança 

e do Adolescente. 

4.1.5.4. A parceria com a Empresa Bridgestone Firestone do Brasil Indústria e 

Comércio Ltda.  

No decorrer do ano de 2000 a Secretaria de Educação e Formação Profissional da 

Prefeitura de Santo André começou um processo de busca de cooperação, através de um 

Chamamento Público, visando possibilitar a ampliação e divulgação do Projeto Pela Vida, Não 

à Violência para toda a Cidade, ou seja, envolvendo não só as escolas da Rede Municipal de 

Educação como também as escolas estaduais e particulares.  

A Empresa Bridgestone Firestone do Brasil Indústria e Comércio Ltda foi a única, 

mediante esse Chamamento Público, a manifestar interesse em apoiar o respectivo Projeto. 

Desta maneira, após esse resultado, foi iniciado o processo de construção de uma proposta dessa 

parceria que implicou a realização de várias conversas e reuniões. 

O dia 08 de novembro de 2000 representou, através de um evento especial para o 

lançamento público, o consenso em torno de uma proposta de parceria. Esse dia foi marcado 

pela presença de várias entidades da cidade, autoridades e representantes das três redes de 

educação de Santo André (municipal, estadual e particular), além de uma representante do 

UNICEF. 

Uma das ações desta parceria já havia sido realizada antes mesmo do evento de 

lançamento oficial da parceria, foi a Jornada Pedagógica em Defesa da Vida. Essa Jornada 

possibilitou a participação de educadores/as das três redes de educação da cidade, em 

conferência, debates, oficinas e troca de experiências sobre a termática da defesa da vida, 

incluindo o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), recursos pedagógicos de atuação e a 

Educação Inclusiva. 

Todo o foco ou objeto de atuação desta parceria esteve voltado para contribuir com a 

ampliação do PVNV, através de ações que pudessem divulgar o Estatuto da Criança e do 

Adolescente para toda a Cidade e alimentar uma rede cultural. Desta maneira, o período entre 

2001 a 2003 contou com recursos financeiros que possibilitaram a contratação de especialistas 

que contribuíram no assessoramento de importantes eventos, como o museu de rua em 

comemoração às datas de aniversário do ECA (nos três anos de 2001 a 2003), e da realização de 

oficinas e atividades culturais nas escolas e centros comunitários. 
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A cada atividade, a cada oficina e cursos podiam-se ver reafirmados os objetivos do 

PVNV. Concretamente pode-se listar as seguintes ações que envolveram a parceria ao longo dos 

três anos: 

- Divulgação do Projeto Pela Vida, Não à Violência através de faixas colocadas nos 

equipamentos municipais; 

- Divulgação do Projeto Pela Vida, Não à Violência ampliada através de adesivos para 

veículos e estabelecimentos comerciais; 

- Banco de Trocas de Livros, Revistas e CDs seguida de campanha de doação de livros, 

revistas e CDs com vistas a troca dos mesmos entres crianças, adolecentes, jovens e adultos da 

Cidade; 

- Oferta de oficinas para a restauração de livros; 

- Instalação, em escolas e centros comunitários municipais, de doze pólos culturais 

distribuídos na Cidade com a finalidade de estimular a apropriação, pela comunidade local, do 

espaço escolar para a realização de atividades culturais, esportivas e de lazer; 

- Promoção de espetáculos culturais (cirsenses, teatrais e cinematográficos) em um 

Parque da Cidade para a divulgação do ECA; 

- Elaboração de cartazes sobre artigos do ECA (previamente selecionados) em evento 

coletivo, com a participação de todas as escolas de Santo André; 

- Oficinas para a Confecção de Outdoors; 

- Exposição de rua em comemoração ao aniversário do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em dois anos consecutivos. Em 2002 “Pela Vida. Conquistas que saíram do papel. 

12 anos do ECA”; e em 2003, “Por uma Cultura de Paz. 13 anos do ECA”;  

- Evento de divulgação das ações desenvolvidas pela parceria, com lançamento de uma 

revista. 

4.1.6. A segunda fase do PVNV 

A segunda etapa do Projeto Pela Vida, Não à Violência, correspondeu à segunda gestão 

municipal, de 2001 a 2004. As modificações em sua pequena estrutura ocorreram a partir da 

segunda metade de 2002. Quando, ao estar vinculado, na gestão anterior, ao gabinete da 

Secretária, contando inclusive com a presença de duas assessoras que trouxeram contribuições 

para sua implantação, passou, nessa gestão 2001-2004, para uma segunda fase em que foi 

deslocado para uma instância nova criada pela nova equipe diretiva da Secretaria, a 

Coordenadoria de Projetos Especiais. Sem as duas assessoras, sem os dois professores que 

compunham a equipe anteriormente e sem a estagiária, a equipe, ficou restrita a duas pessoas, 

professoras da Rede, uma que esteve desde o começo da criação do Projeto e outra que, tendo 

sido transferida de outro serviço, veio fazer parte do Projeto. 

Se antes, existiam as várias frentes de atuação que se aglutinavam em torno do Projeto, 

com essa mudança as várias frentes passam a se aglutinar em torno de uma Coordenadoria de 

Projetos Especiais. Dessa forma, nessa segunda etapa, houve a seguinte divisão: uma pessoa, 
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professor da Rede, que antes atuava com o Projeto Pela Vida, Não à Violência, ficou 

encarregada de coordenar e acompanhar as ações do Projeto Rede Cultural5. Uma outra parte 

dessa divisão se referiu à Gestão Democrática, quando esteve estreitamente vinculado ao 

Projeto e que a partir de então, passaria a ser acompanhada por duas professoras, ex-

coordenadoras pedagógicas. Um outro braço desta Coordenadoria referiu-se ao 

acompanhamento da transição dos Centros Comunitários, que passariam da Secretaria de 

Cultura, Esporte e Lazer para a Secretaria de Educação e Formação Profissional, os Cesas – 

Centros Educacionais de Santo André, após um processo de reformas e revitalização em que 

ficaram encarregadas outras duas pessoas, professoras, uma delas que assumiu como 

Coordenadora dos Projetos Especiais. Junto a esta Coordenadoria estavam ainda vinculadas as 

professoras que trabalhavam com a autorização e supervisão das escolas particulares de 

educação infantil de Santo André. 

Mesmo com todas essas mudanças o Projeto dará continuidade às suas ações nas áreas 

de formação, atendimentos aos chamados das escolas, organização de eventos e articulação para 

o fortalecimento das parcerias externas. Aliás, foi um período que representou avanços, no 

sentido de estreitar laços de parcerias com os conselhos tutelares e de fazer parte da construção 

da Rede de Atenção e Prevenção à Violência contra Crianças, Adolescentes e Mulheres, que 

será mais detalhada no capítulo que trata das implicações para o Currículo, no item construção 

de parcerias.  

 

4.1.6.1. A proposta de formação das Agentes Promotoras de Vida em cada escola 

Como se descreverá no capítulo de análise, após o insucesso da criação das “Comissões 

da escola”, houve a iniciativa de promover uma formação especificamente pensada para formar 

“Agentes Promotores/as de Vida”. Um representante por escola, que ao final dessa formação, 

iria compor um vínculo orgânico com o Projeto. Esperava-se, dessa forma, se desencadear um 

trabalho mais sistemático com as escolas para a incorporação da prevenção da violência, com a 

organização, inclusive, da Comissão da Escola.  

Vale a observação de que o PVNV teve sua origem a partir da iniciativa do poder 

público, ou seja, de um governo que se colocou em uma conduta de “escuta”, na tentativa de 

captar os problemas e as necessidades que apontassem para a adoção de medidas/ações, 

estratégias, enfim, mediações que pudessem desencadear soluções cabíveis aos problemas 

levantados.  

Enfim, vale ressaltar alguns aspectos dos quais partiu o Projeto Pela Vida, Não à 

Violência para a leitura da realidade, daquele contexto:   

� A escola, seja particular ou pública, enxerga a violência, 

convive com ela e está pedindo ajuda; 

                                                 
5
 Rede Cultural – foi um projeto criado na mesma época que o Pela Vida, Não à Violência, na gestão 
1997-2000. Mais detalhes s obre o Rede Cultural serão encontrados no capítulo que trata das implicações 
para o Currículo, no item Atividades Culturais e de Lazer. 
 

 



 152 

� Os tipos de violência a que a Escola se refere comumente são: 

depredações, furtos, agressões a usuários e funcionários, consumo e tráfico de 

drogas, invasão do prédio para lazer ou atos infracionais; 

� A escola, no seu cotidiano, lida com uma variedade enorme de 

situações que, direta ou indiretamente, resultam em alguma forma de violência:  

o Jovens acusados de agressores pela escola, são, via de 

regra, ex-alunos, moradores no bairro, portanto pertencentes aos 

arrededores e membros da comunidade. Da condição de ex-alunos 

passam a ser considerados pela Escola como “deliquentes” ou 

“elementos suspeitos”. 

o Alunos que apresentam “desvio de comportamento”, 

“dificuldade de aprendizagem”, são rapidamente rotulados de 

“problemas”.  

o As drogas, lícitas ou não, também chegam à Escola. 

Cada vez mais o professor se depara com o uso de ácool entre jovens, 

num primeiro momento. O professor, entretanto, não foi preparado para 

orientar ou encaminhar este jovem para atendimento extra-escolar e não 

tem os conhecimentos necessários para, de forma pedagógica, prevenir 

e lidar com a situação. 

o Além do uso de álcool, o uso de outras drogas está 

assustando a comunidade e a escola não sabe lidar com as 

consequências do seu uso.  

o A não percepção da violência exercida pela própria 

escola, de maneira sutil, através de currículos inadequados ou da 

utilização de estereótipos como alunos “fracos”, estes, muitas vezes, 

vítimas de um processo de avaliação estancado do processo educativo. 

o A presença no interior das escolas de um processo 

ideológico que vela as raízes da violência, que na maioria das vezes é 

apresentada como a violência do pobre, do favelado, do negro, do sem 

teto, uma violência que emana dos excluídos. Processo esse que acaba 

camuflando a violência que emana das instituições, da organização 

burocrática, de um sistema rígido que os exclui e que ao mesmo tempo 

acaba impedindo a compreensão do porquê destas pessoas serem 

“violentas” aparecendo suas atitudes como gratuitas. 

� A educação escolar não criou esta violência e muito menos 

os/as professores/as. Na maioria das vezes, os/as professores/as apresentam um 

alto nível de consciência em relação às condições sociais que aí estão. No 

entanto, a sala de aula não abre uma perspectiva para o/a professor/a trabalhar 

com tal situação pois os currículos definem o que tem que ser ensinado. É 
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preciso boa dose de vontade política para adapatar o currículo escolar a uma 

situação concreta, vivenciada de fato pela Escola, de tal modo que os conteúdos 

programáticos não impeçam a problematização social. 

� As famílias, cada vez mais impossibilitadas de ouvir e 

acompanhar o desenvolvimento dos filhos, muitas vezes com falta de 

informações corretas, com seus medos, seus preconceitos, a grande exposição 

às manipulações da mídia, são levadas a tomarem atitudes inadequadas 

(repressivas e agressivas...) em relação a temas como o das drogas, pichações, 

agressões e o beber exageradeamente, que são naturais e comuns entre os 

adolescentes... 

� A distorção e não compreensão, frequente por parte dos adultos, 

do ser criança (o que é a infância), ser adolescente e ser jovem. 

� O esquecimento de que o educador/a é um cidadão/ã que vive 

como todos os outros, com medos, traumas e violência cometidas no interior de 

uma sociedade profundamente injusta e com enormes dívidas sociais. 

Mais detalhes sobre momentos e ações do PVNV estarão descritos no capítulo 

cinco, da análise, possibilitados pelos depoimentos de professoras entrevistadas.  
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CAPÍTULO V 
 

VIOLÊNCIA ESCOLAR: IMPLICAÇÕES PARA O CURRÍCULO 

 

5.1. Introdução e marco teórico-metodológico  

Este capítulo debruça-se sobre as implicações para o currículo que se depreendem da 

implantação de um projeto de prevenção da violência escolar, concretamente, do Projeto Pela 

Vida, Não à Violência. Nele responde-se ao principal problema de pesquisa escolhido para a o 

trabalho da presente tese de doutorado: Quais implicações para o currículo são derivadas do 

Projeto Pela Vida, Não à Violência? Como se concretizaram? Quais feições adotaram? 

Abordar-se-á a resposta a essa questão, utilizando como referencial teórico os conceitos 

de violência, violência escolar, projetos de prevenção da violência, desde a escola, e currículo, 

apresentados nos capítulos anteriores, assim como os respectivos enfoques e perspectivas 

apresentadas. 

Em relação ao conceito de currículo, conforme apresentado anteriormente, este pode ser 

entendido não apenas como o relativo aos conteúdos curriculares, que, obviamente, constituem 

aspecto importante do currículo, mas, também, como uma prática pedagógica de ensino, social e 

complexa, que abrange, resumidamente, as seguintes referências: 

• Uma prática social pedagógica que inclui tanto o ordenamento sistêmico-formal 

(ordenamento seletivo de ações coletivas e individuais de aprendizagem, conteúdos, 

objetivos, métodos e meios...) como uma vivência subjetiva e social dos sujeitos que 

participam do processo dessa prática (sujeitos concretos em posições específicas, que 

afeta todas as dimensões dos mesmos sujeitos e seu processo de construção da identidade 

enquanto sujeitos). 

• Uma construção social entre sujeitos pessoais ou coletivos que nele (currículo) 

interagem, suas concepções e ideologias, suas responsabilidades e poderes, assim como 

os contextos sócio-histórico, cultural, econômico e político, em que se encontram. 

• Um resultado do conjunto de reciprocidades e tensões, de conflitos e acordos, formais e 

informais, entre os sujeitos que interagem no processo de ensino-aprendizagem. 

• Um processo, não algo estático, mas dinâmico, um decorrer na história, um percurso de 

configurações diversas. 

• Um conjunto de práticas ao mesmo tempo conservadoras e transformadoras, do mesmo 

currículo. 

• Um projeto sempre inacabado. 
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Por implicações, adotam-se aqui as referências do conceito que são convencionalmente 

aceitas na língua portuguesa. Assim, segundo o dicionário Houaiss1, por implicação entende-se: 

substantivo feminino  
ato ou efeito de implicar(-se); implicância 

1 o que se subentende, o que está subjacente; subentendido, sugestão 
Ex.: sua oferta contém muito mais implicações do que aparenta 

2 ordenação seqüencial de coisas ou fatos; enredamento, encadeamento 
Ex.: a planta deixava ver um condomínio com prédios, áreas de lazer e uma i. 
de ruas e ruelas bem distribuídas 

3 ato de envolver-se; envolvimento, comprometimento, complicação 
3.1 Rubrica: termo jurídico. 

estado de quem foi implicado em algum processo 
4 algo produzido por uma causa ou ger. seqüente a um conjunto de condições; 

conseqüência; inferência 
Ex.: a posse do novo cargo traz consigo novas i. para sua carreira 

5 falta de compatibilidade; contradição, incompatibilidade 
6 m.q. implicância ('sentimento') 
7 Rubrica: lógica. 

relação estabelecida entre dois conceitos ou proposições, de tal forma que a 
afirmação da verdade de um deles conduz à inferência necessária da 
veracidade do outro (p.ex., a necessidade da morte implica a inexorabilidade 
do sofrimento humano) 

 

A partir dessa concepção averiguar-se-ão no presente trabalho as relações de 

implicação, isto é, aquelas que estão subjacentes, as exigências, conseqüências, decorrências, 

empenhos, obrigações, comprometimentos, inferências, dificuldades, complicações e soluções 

que se dão e devem dar-se entre o currículo e a prevenção da violência escolar na escola. 

Para demarcação temática dos temas aos quais se circunscreve a implicação para o 

currículo foi construído o seguinte desenho metodológico.  

1. Adotaram-se como ponto de partida as recomendações elaboradas pelos autores 

selecionados no capítulo de estudo dos projetos de prevenção da violência escolar.  

2. Tomando como base esse conjunto de recomendações foi realizada uma ordenação e 

seleção de temas com o objetivo de serem objeto de averiguação das implicações para o 

currículo. Para a escolha e ordenamento desses temas utilizou-se o critério de selecionar 

aqueles assuntos de notória importância para elaboração de um projeto de prevenção da 

violência que fosse realizado levando em consideração as recomendações dos 

especialistas selecionados. 

Elaboração de um marco teórico da violência escolar orientador das ações de 

prevenção: Conceito de violência de referência. Pesquisa-diagnóstico sobre as diferentes 

violências existentes. Pesquisa sobre as apreciações subjetivas da violência por parte da 

comunidade escolar. Diálogo sobre possíveis conceitos de violência conflitantes e 

construção social do conceito de violência escolar.  

Adoção de um modelo de gestão escolar baseado nos princípios da democracia 

participativa: Conselhos de Escola. Elaboração do Projeto Político Pedagógico. Normas 

                                                 
1 Seguimos sua versão eletrônica. 
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de convivência. Formas não-violentas de resolução de conflitos. Formas de participação 

dos alunos na escola e criação de formas de representação de alunos: grêmios, Conselhos 

mirins, comissões de aula, etc. 

Estrutura do Projeto e elaboração das orientações gerais de prevenção e 

intervenção: Equipe de Coordenação do Projeto de apoio. Plantões de serviços de 

atendimento à ocorrências de violência. Fluxo dos encaminhamentos diversos em relação 

aos diferentes fenômenos de violência. Sinais e pistas de reconhecimento de crianças 

vítimas de violência. Procedimentos de cuidados para as vítimas de violência. 

Disponibilidade de meios e recursos para atuação dos educadores. 

Formação na prevenção da violência escolar: Projetos de sensibilização e divulgação 

do Projeto. Elaboração de campanhas, eventos e divulgação na mídia. Programa de 

formação para a comunidade escolar (professores, funcionários, alunos, famílias, 

conselheiros) nos temas inerentes à situações de violência escolar (violência, drogas, 

bullying, agressividade, currículo oculto, etc.,) e da educação da convivência e da paz ( 

direitos humanos, ECA, educação em valores, etc.). Formas cooperativas de 

aprendizagem.  

Atividades Culturais e de lazer. 

Adequações do Espaço Físico e medidas de segurança. 

Articulação com agentes externos à escola: Famílias. Outras Secretarias da Prefeitura e 

Guarda Municipal. Vara da Infância e Conselho Tutelar. Polícia, OAB. Comunidade 

Local/Bairro/ONGs. 

Adoção de formas de avaliação do Projeto 

 

3. Para verificação de como estão contemplados esses temas pelos autores selecionados, 

foi elaborada uma tabela que mostra os temas e sub-temas de referência, acima 

mencionados, em relação às recomendações realizadas pelos autores escolhidos. Pode 

ser observado na tabela a seguir que os temas escolhidos para averiguação das 

implicações para o currículo gozam de ampla e sólida aceitação entre os especialistas. 
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Implicações para o currículo: Temas de prevenção da violência escolar por autores selecionados 

Temas/Autores Cardia Rodríguez Petrus 
Defensor 
do Povo  

CC.OO. Pinheiro UNESCO Vettenburg Cardia Rodríguez Krauskopf 
Díaz-

Aguado 
Abramovay CC.OO. 

Porto 
Alegre 

1. Marco 
teórico2 

               

2. Democracia 
Participativa3 

               

3. Estrutura e 
Orientações4 

               

4. Formação5                

5. Cultura e 
Lazer6 

               

6. Espaço 
Físico7 

               

7. Articulação 
externa8 

               

8. Avaliação9                

 

                                                 
2
 Elaboração de um marco teórico da violência escolar orientador das ações de prevenção.  

3 Adoção de um modelo de gestão escolar baseado nos princípios da democracia participativa.  
4 Estrutura do Projeto e elaboração das orientações gerais de prevenção e intervenção.  
5 Preparação de Plano de Formação para a comunidade escolar: Professores/ Funcionários/Alunos/ Famílias/Conselheiros.  
6 Atividades Culturais e de lazer. 
7 Adequações do Espaço Físico e medidas de segurança. 
8 Articulação com agentes externos à escola.  
9 Adoção de formas de avaliação do Projeto. 
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5.2. Elaboração de um marco teórico da violência escolar, orientador das ações de 
prevenção. 

 

Como se viu nos estudos dos projetos de prevenção à violência escolar, uma concepção 

adequada e coerente da violência, que guie as ações do cotidiano da escola, é condição 

indispensável da efetividade dos mesmos. Nessa perspectiva, as perguntas relativas ao problema 

de pesquisa neste momento são: Qual a teoria da violência com a que o Projeto Pela Vida, Não 

à Violência trabalhou? Dentro da constelação da violência escolar, quais foram seus destaques, 

acentos e pilares? Como foi se construindo seu conceito? Quais implicações para o currículo se 

derivam da elaboração de um conceito de violência escolar, norteador do Projeto? Como essas 

implicações se concretizaram? 

 

5.2.1. Conceito de violência assumido no Projeto Pela Vida, Não à Violência 
 

O Projeto Pela Vida, Não à Violência não teve como missão a elaboração teórico-

acadêmica e sistemática de um conceito da violência escolar, uma vez que sua finalidade foi 

eminentemente prática, operativa, como cabe esperar de um projeto preventivo e educativo. Mas 

é possível recompor e organizar os diferentes aspectos presentes na sua concepção da violência 

escolar, tanto aqueles que foram expressos de forma explícita, como aqueles que decorrem da 

sua prática. Também é possível extrair as implicações, para o currículo, que são derivadas do 

fato de explicitar publicamente com qual conceito de violência se está trabalhando e o que se 

pretende com esse referencial teórico.  

 

Um Projeto concebido para realizar o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
 

Pode-se iniciar a recompor o conceito de violência escolar utilizado no Projeto Pela 

Vida, Não à Violência pelo objetivo central do Projeto.  

O Projeto Pela Vida, Não à Violência, iniciado em 1998, tem como 
finalidade levar as pessoas a fazerem uma leitura da realidade com base no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a analisarem a violência como 
um fenômeno social de muitas faces visíveis e outras invisíveis. 
Considerando que as origens da violência são de diversas naturezas, não 
comportam soluções definitivas e nem localizadas. As ações são dirigidas 
principalmente à prevenção, passando pela democratização nas relações, 
soluções dos conflitos por via não violenta, orientação e atendimento a 
questões mais específicas na perspectiva da Secretaria de Educação e 
Formação Profissional e dos Centos Comunitários, ligados à Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 
ANDRÉ, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL, 1999: 9) 

 

Deve ser observado que o Projeto não se propôs como objetivo crucial, norteador, a 

diminuição do bullying, nem a redução do número de gangues, nem educar as tendências 
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agressivas das crianças, por exemplo, embora sejam estes aspectos importantes da prevenção da 

violência escolar. Ao sinalizar como objetivo principal a realização do ECA, o Projeto realiza 

uma opção que focaliza como é visto seu público-alvo, qual concepção de violência subjaz 

nessa opção e qual diagnóstico-avaliação da violência está na base que justifica o Projeto. As 

crianças e adolescentes são vistas como sujeitos de direitos e, principalmente, como vítimas de 

violências em diferentes contextos. Ao mesmo tempo, está a indicar o duplo papel conferido à 

escola: se esforçar por cumprir ela mesma o Estatuto e, ao mesmo tempo, contribuir com a 

realização social e pessoal, em cada criança ou adolescente, do ECA.  

Havia na época, por parte da equipe diretiva da Secretaria de Educação e Formação 

Profissional, a compreensão de que a violência contra as crianças era uma realidade presente nas 

escolas, em geral. Esta avaliação traduziu-se, num conceito de violência escolar que segundo 

Rocha, Secretária de Educação (1997-2000), se expressava da seguinte forma:  

Eu diria [...], que a violência da escola, não é a violência das ruas. A 
violência no interior da escola tem características ligadas às as relações no 
interior da escola. Não quer dizer que o que acontece nas ruas não chegue às 
escolas. Chega, claro que chega. Mas o problema é que o que nos interessava 
era ver como a escola reinterpretava e como ela processava isso tudo. [...] Foi 
um esforço grande da nossa parte em dialogar com a rede, o seguinte ponto: 
para nós, não importava só identificar a condição social da criança. A 
condição social da criança não poderia se voltar contra a própria criança. O 
que muitas vezes acontecia. Ou seja, eu faço um discurso a partir da 
identificação do problema lacunar. Sobretudo o que ela é? A criança é um vir 
a ser. Não é um ser porque lhe falta cultura, família organizada, uma casa 
limpa, saneamento. Falta à ela ambiente para estudar, alimentação 
adequada...Todo o nosso esforço [...] não era para saber qual a condição 
social da criança. Mas como a criança processava a sua condição social. Ou 
seja, foi considerada a sua vida familiar, características dos seus pais, o lugar 
onde ela morava, a casa onde ela morava. Como é que ela lia tudo isso. Era 
esse no meu entendimento, o foco central. E é difícil fazer todo movimento 
para que as pessoas aprendessem a compreender essa relação interna da 
criança e o seu próprio meio, e que isso tudo não poderia ser usado contra a 
criança. Tinha que ser usado a favor dela. Para que os educadores pudessem 
compreendê-la e ajudá-la. Pegar na sua mão, e dar o passo seguinte. Tanto os 
adultos e jovens do MOVA, da EJA, quanto as crianças que ingressavam no 
ensino fundamental. Bom, mas nem sempre as coisas eram assim, como a 
gente sonhava. E parte da nossa tarefa foi desconstituir as práticas e os 
discursos sobre a violência. Por quê? Porque a violência estava no olhar, na 
conduta em relação à diferença, ou a essas chamadas lacunas que os alunos 
tinham. E a idéia nossa de cara foi trabalhar com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, o ECA, porque ele é um registro de direitos do qual a criança é 
portadora e é tributária, na medida que isso foi uma política no Brasil 
consolidada. Ou pelo menos definida.(Maria Selma de Moraes Rocha, 
entrevista em 24 de julho de 2009). 

 

Um conceito multifacetário da violência, interligado. 

Junto desse conceito norteador da violência escolar é possível destacar a percepção para 

o Projeto Pela Vida, Não à Violência da multiplicidade da violência, sua realidade plural, 

diversa e multifacetária. Se havia uma afirmação que se repetia constantemente, como uma 

espécie de mantra, nas atividades do Projeto era a expressão: “as mil caras da violência”. 

Aparece por toda parte, nas falas das reuniões, nos folhetos, nos relatórios, nos cursos... 
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O conceito de violência como realidade plural está relacionado com outras duas 

questões: as diversas situações do cotidiano da violência em cada bairro, em cada escola, e as 

diferentes percepções subjetivas sobre como é vista e sentida a violência por professores, 

alunos, funcionários, pais, etc. Um projeto de prevenção da violência, como já mencionado, 

deve sempre ter como ponto de partida a realidade concreta e diversa de situações de violência 

e, ao mesmo tempo, as percepções subjetivas das pessoas que interagem no processo: corpo 

docente, funcionários, alunos, pais... Daí que sejam necessárias pesquisas diversas para aferir a 

realidade da violência escolar e para planejar as formas mais adequadas de intervenção. 

Os esforços realizados pela equipe do Projeto para discutir o conceito, as causas e os 

temas de violência, apresentados acima, estavam ancorados numa concepção teórica da 

multiplicidade da violência -suas mil caras- baseada na concepção de Domenach (1981) de que 

os diferentes fenômenos da violência podem estar relacionados10 e de que, por esse motivo, a 

violência deve ser analisada “sempre em série, como uma rede”. Nessa perspectiva, o Projeto 

explicita sua concepção: 

Para garantir sempre uma abordagem contextualizada na análise da violência 
adotamos a teoria que compreende o fenômeno em rede11. O fenômeno da 
violência sempre se articula com outros fenômenos sociais devendo ser 
estudado em íntima conexão com os dados históricos – sociais. Esta 
concepção mais ampla auxilia a Escola; a não ir somente em busca de 
culpados para as manifestações da violência, e; fora dos momentos de crise 
ou risco, exercitar formas pacíficas de convivência (GOMES, D. e 
ALMEIDA, S., 2000: 1. Grifos das autoras). 

 

Conceito geral de violência 

Sobre os conceitos dos diferentes fenômenos de violência demandados pelas unidades 

escolares, como por exemplo, drogas, direitos humanos, ECA, etc., o Projeto foi realizando 

formações específicas, que implicam em concepções específicas para cada diverso fenômeno de 

violência escolar. Como conceito geral, que abarcasse os diversos casos e tipos de violência, foi 

utilizado o conceito de Michaud, já mencionado no capítulo primeiro. As razões da escolha 

desse conceito são explicitadas assim: 

Sem entrar em polêmicas quanto ao conceito de violência, adotamos a 
definição de Yves Michaud12 que é bastante abrangente e considera 
especificamente a interação entre pessoas. Com esta definição, privilegiamos 
a discussão sobre a preservação da vida, tirando o foco da excessiva 
preocupação com a preservação do patrimônio (GOMES, D. e ALMEIDA, 
S., 2000: 1).  

 

 

5.2.2. Implicações para o currículo 

Descrita a concepção de violência que orientou o Projeto Pela Vida, Não à Violência, é 

necessário se perguntar pelas implicações para o currículo que são derivadas do fato de se 

                                                 
10
 “A violência dos indivíduos e dos pequenos grupos deve ser posta em relação com a violência dos 

Estados; a violência dos conflitos, com a das ordens estabelecidas”. Domenach, 1981: 40.  
11 DOMENACH, Jean Marie – “Laviolence et ses causes” (pag 36 e 37) UNESCO – Paris – 1981. 
12 MICHAUD, Yves – “A violência” – São Paulo Ática – 1989. 
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adotar um marco teórico de referência. Organizaremos a reflexão em três passos. Num primeiro 

momento refletiremos sobre as implicações que procederam da iniciativa de levar à prática o 

conceito-objetivo do Projeto, isto é, da proposta de cumprir o ECA no interior da rede escolar e 

de colaborar com sua realização. Em segundo lugar, consideraremos as implicações que 

decorreram dos esforços realizados para elaborar diagnósticos, pesquisas e percepções da 

situação das mil caras da violência na rede escolar do município de Santo André. Finalmente, 

estudaremos as implicações para o currículo que provieram das ocorrências e casos de violência 

escolar atendidos pelo Projeto. 

 

5.2.2.1. Implicações derivadas do conceito-objetivo: Cumprir o ECA. 

Se existe a avaliação de que a escola, também, produz violência, está colocada, por 

exigência de coerência ética, que a primeira implicação para o currículo - seu ponto de partida, 

seu primeiro objetivo-, consiste em identificar e superar essas práticas violentas, como foi 

reconhecido no texto acima pela própria Secretária de Educação: “E parte da nossa tarefa foi 

desconstituir as práticas e os discursos sobre a violência”.  

Essa tarefa implica, então, como pré-requisito, em reconhecer que as atividades de 

prevenção da violência fazem parte do currículo; que não se trata de um anexo, de um 

acréscimo, de uma condescendência. A Secretária de Educação tinha um entendimento claro 

sobre a relação dessas situações com o currículo. Segundo Rocha, 

A questão da violência na escola passa pelo currículo, envolve o conjunto dos 
comportamentos, das relações, que evidentemente estão imbricadas no 
processo curricular, que envolvem uma leitura do aluno, uma leitura da 
comunidade onde ele está. Uma hierarquização da cultura das comunidades, 
uma valoração, que tem na sua origem um reconhecimento no sentido de 
classe, muitas vezes inconsciente por parte dos professores. É uma reação 
que pode, eu diria contribuir para que o aluno fique exatamente onde está. 
Não na condição social, mas na condição humana, o crescimento humano e 
cognitivo dele... (Maria Selma de Moraes Rocha, entrevista em 24 de julho 
de 2009). 

 

Entretanto, o reconhecimento sobre a questão da violência nas escolas, por parte dos 

diferentes atores que nelas convivem, torna-se crucial para que a escola possa pretender 

minimamente superá-la. O caminho para se chegar a esta condição de reconhecimento e 

superação foi o de propiciar a observação e a reflexão sobre a realidade da violência escolar, à 

luz do que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, para se dar conta do que de fato ocorria 

no cotidiano. Buscou-se promover um espaço de diálogo não apenas sobre o ECA, mas também, 

de escuta sobre as queixas e a dores de cada pessoa envolvida nesse cotidiano escolar, com a 

intenção de se alcançar um nível de consciência do que de fato estava acontecendo. Foram 

programadas com essa finalidade reuniões e atividades diversas na rede escolar:  

Tudo isso envolvia um conjunto de ações, de oficinas, de publicações, de 
procedimentos e de trabalho específico a partir dos plantões nos quais essas 
situações eram trazidas na sua especificidade. (Maria Selma de Moraes 
Rocha, entrevista em 24 de julho de 2009). 
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Uma conduta adotada pelo Projeto foi sempre partir do que se tinha de concepção, de 

certezas, de verdades, abrindo a discussão para as problematizações, os debates, os argumentos 

com embasamento, obrigando a cada um a buscar, pesquisar, estudar e sistematizar. Por isso 

procurava-se não apresentar nada por imposição ou por decreto. A idéia era sempre a de 

construção coletiva dos conceitos. Para isso, eram vários e freqüentes os espaços que 

privilegiavam o debate, principalmente no período de 1997-2000. Entendia-se que o conceito 

construído coletivamente, ou seja, na reflexão, discussão e problematização, tenderia a ter muito 

mais implicações com a prática do que se fosse de outra forma. E essa conduta de discutir, falar 

sobre o que se pensava, ouvir, problematizar, processar, desconstruir e construir foi uma tarefa 

dura logo de início devido a cultura autoritária e de perseguição que ainda pairava na Prefeitura 

de Santo André. 

Uma das coisas que eu observava em Santo André e que observei em outros 
lugares na minha experiência com educação é que há uma infantilização dos 
profissionais e dos processos por causa do excesso de autoritarismo. Então, 
as pessoas se portam na sua frente como crianças, porque elas temem falar, 
temem se posicionar porque têm medo da perseguição. Então um dos 
acordos, um dos primeiros pactos com a Rede para esse trabalho todo andar 
era de que não haveria perseguição, mas sim discussão dos problemas, meus, 
seus, da equipe... de todos. (Maria Selma de Moraes Rocha, Entrevista em 24 
de julho de 2009). 

O papel da equipe central do PVNV pautava-se pelo princípio de respeitar a cada 

escola, no seu momento, na sua autonomia, em relação à criação de espaços para desenvolver as 

reflexões ou estudos sobre o tema da violência, verificando desde sua compreensão até as 

repercussões do tema nas questões pedagógicas, etc. Enquanto isso, o PVNV se organizava para 

oferecer, via conselho de escola, diversas oportunidades de cursos, formações referentes ao 

ECA, Direitos Humanos, Drogas, Sexualidade, que refletiam as necessidades e carências 

reveladas nos atendimentos que o PVNV fazia em seu plantões, nos atendimentos de pedidos de 

socorro das escolas, ou ainda, através dos temas indicados pelas oficinas que ocorreram 

inicialmente exatamente com a finalidade de caracterizar e levantar as principais demandas para 

formação, como mais adiante descreveremos.  

Mas pela cultura herdada, nem sempre diretores/as, professores/as, pais/mães e 

funcionários/as percebiam que pudessem estar cometendo violência com os alunos/as. 

Houve, como pode ser imaginado, situações em que, de forma manifesta, diante de 

casos concretos, o Projeto deparava-se com uma espécie de confronto entre os princípios de 

autonomia escolar e os princípios do ECA. Nessas situações em que o processo de construção 

do conceito de referência do Projeto não podia ser progressivo, nos casos em que as 

dificuldades, resistências e tensões, poderiam entrar em curto-circuito adotou-se o princípio de 

que o aspecto do direito (ECA) não poderia ser diluído em nome da autonomia:  

Claro que as situações foram desiguais, no interior da secretaria, nas escolas e 
nas salas do MOVA...Você não tem funcionários iguais, tem compreensões 
iguais. Há resistências a essas coisas, opiniões diferentes e conflitos em torno 
dessas opiniões. Então, por exemplo, tendo como fundamento os direitos, na 
maioria das vezes o que nós fizemos foi por um limite em determinadas 
situações. Porque o discurso da autonomia da escola, também é um discurso 
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que muitas vezes visa preservá-la de tomar providências que ela tem que 
tomar porque são direitos maiores que ela, são constitucionais, são legais e o 
nosso papel era dizer que as escolas tinham que tomar providências sim. O 
cumprimento do ECA não estava em discussão, o que poderia estar em 
discussão era a lei. Então, cada um tinha, se fosse o caso, que se mobilizar 
pra mexer na lei no país, mas não negar a lei. [...]. O discurso da autonomia 
foi mobilizado para combater o chamado autoritarismo da Secretaria, que não 
tinha nada de autoritarismo. Nós simplesmente estávamos dizendo o ECA foi 
feito pra ser cumprido ponto. Tem que entender o Estatuto? Tem. Tem que 
fazer oficina pra compreender? Tem. Tem que discutir, dialogar, criticar? 
Tem. Mas tem que cumprir. Se não cumprir o Estatuto nós estamos abrindo 
um precedente para a lei e o direito das crianças não serem legitimados 
nunca, ao menos na esfera que nos cabia, que era da Rede Municipal de 
Santo André.  (Maria Selma de Moraes Rocha, 24 de julho de 2009). 

Com ocasião das visitas às escolas para reuniões com a comunidade escolar e local, 

alguns fatos chegaram a colocar em evidência a necessidade de aplicar o princípio de 

prevalência do ECA, assim como de investir na formação a partir da realidade concreta, do que 

de fato estava acontecendo nas escolas.  

Numa dessas reuniões, antes de começar, uma diretora me chamou, (o que 
importa aqui é o milagre e não o santo) e disse “venha cá ver esse menino, 
uma graça ele”. E disse assim: “Fala para a Secretária, o que você vai ser 
quando crescer?” Ele tinha uns 4 anos. Aí, ele virou pra mim e disse: “Eu 
vou para a FEBEM”. E eu já olhei para a diretora com uma mistura de 
desconforto e dúvida sobre o que ela estava fazendo e, aos poucos, fui 
sentindo muito raiva daquilo que ela estava fazendo. Aí ela começou a me 
contar porque ele iria para a FEBEM: porque o marido da mãe dele (que não 
era o pai dele) era, segundo ele, bandido. Que ia ser bandido como o pai. Ela 
contava isso e ria. Aí ela me disse o seguinte: “Selma, ele chega aqui todo 
dia morrendo de fome. Ele não come em casa”. Então, ela contou que ele ia 
bater na portinha da merendeira e que ela fazia ele voltar para a sala. Ele 
tinha quatro anos! Eu perguntei: “Ele não come quando bate lá na portinha? 
Não. E por que ele não come?” (Ela respondeu:) “Porque a escola tem que 
ter ordem. Ele tem que comer no horário que todo mundo come”. (E eu vi o 
menino comer, acho que comeu uns cinco potinhos de sopa enquanto eu 
estava na sua frente). Comeu rápido, ele era muito rápido, esperto, 
inteligente e lindo. Uma gracinha. Aí eu disse: “Olha, agora queria 
conversar com você”. Eu não costumava fazer isto, intervir diretamente, 
porque tinha os responsáveis pela escola. Então, não tinha cabimento a 
Secretária sair dando ordens, se havia um fluxo. Nem ordens e nem 
opiniões. Eu tinha que remeter, mas nesse dia não podia e nem consegui. A 
chamei na sala e falei: “Olha, eu queria lhe dizer uma coisa, se a escola não 
pode atender a necessidade desta criança que envolve uma questão 
alimentar, como é que ela vai ficar na sala de aula sentindo fome? Então, a 
escola não serve para nada e você pode fechar as portas aqui.” Ela ficou 
muito impactada, e começou a chorar. Eu não parei. Fiz questão de que ela 
soubesse da minha profunda indignação com o que ela tinha feito. Nada 
poderia ser mais violento para a vida do menino do que aquela cena. (Maria 
Selma de Moraes Rocha, 24 de julho de 2009). 
 

Essa história pode ilustrar bem as desorientações e limitações com que a realização do 

conceito-guia de prevenção da violência se deparava. O exemplo citado denunciava a prática de 

expor a vida da criança no meio do corredor. Ferindo os direitos da criança, um deles o de ser 

respeitada. Ou seja, naquela situação, a criança acabava assimilando o quanto ela era vulnerável, 

pois devido a essa situação em que se encontrava, sua vida podia ser exposta por qualquer um 
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nos corredores da escola. É uma das coisas que em educação é muito complicada, a de tratar a 

vida das crianças e os problemas pessoais, familiares, sociais que elas experimentam de uma 

forma não profissional. Segundo Rocha, 

Os professores comentam essas coisas em corredores, e fazem juízos sobre 
as famílias, a vida das crianças, sobre os problemas e a aprendizagem. Os 
problemas de aprendizagem de uma forma que muitas vezes não é adequada, 
porque o lugar disto ser tratado é a sala de reunião. Discutir 
profissionalmente, não emitir juízos precipitados e muito menos submeter a 
criança a uma situação jocosa... Então, eu diria que esta é uma situação de 
violência. (Maria Selma de Moraes Rocha, 24 de julho de 2009). 
 

Outras possíveis formas de violência na relação professor-aluno implicam não apenas 

na atenção a essa relação, como na observação direta das crianças e dos adolescentes para 

perceber as codificações variadas que podem resultar nos seus comportamentos e atitudes: 

O professor não faz isso só com palavras, faz a discriminação com o olhar. O 
acolhimento é feito com o olhar em primeiro lugar, com o corpo. A 
linguagem da escola é uma linguagem que envolve... Não é só nem o 
discurso, nem o procedimento racional... Especialmente na relação com 
crianças, tudo aparece, a emoção, o medo, as insuficiências todas. E as 
crianças pela sua espontaneidade trazem a realidade sem mediações. Elas não 
têm medo, medo esse criado muitas vezes pela própria escola. Você olha uma 
criança de quatro anos e depois na oitava série. Você vai ver a quantidade de 
filtros que ela constrói para falar, para se manifestar, ou a quantidade de 
rebeldias que ela vai desenvolver para poder lidar com aquela situação. 
(Maria Selma de Moraes Rocha, entrevista em 24 de julho de 2009). 

Depreendia-se da intenção do Projeto, em relação aos fatos de violência da escola, que o 

conhecimento do ECA era fundamental para assegurar o trabalho da prevenção, para que, 

inclusive, fosse possível trabalhar as circunstâncias de violência familiar, violência contra as 

mulheres, que indiretamente atingiam as crianças. No decorrer da existência do PVNV os 

estudos, as reuniões formativas sobre o ECA não puderam ser uma etapa dentre outras, tiveram 

de ser uma constante, uma ação permanente, incluída no planejamento, chegando a atingir todas 

as escolas.  

Durante as reuniões de discussão sobre o Estatuto, as escolas eram orientadas sempre a 

assumir um papel ativo diante da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes no sentido 

de primeiro identificar, segundo, reconhecer e em seguida, tomar as providências, superando o 

medo que muitas vezes existia em relação ao envolvimento com essas questões, e sabendo ao 

mesmo tempo reconhecer as instâncias da sociedade com as quais era possível contar como: os 

conselhos, os órgãos públicos que deveriam ser acionados para poder responder às situações 

envolvendo criança e adolescente. 

Além disso, o desconhecimento do ECA concretizava-se em desdobramentos inéditos, 

em que várias situações de violência apareciam em rede, encontravam-se embaralhadas ou 

misturadas, como no seguinte relato, a respeito do aviso que o Projeto recebeu sobre a 

existência de drogas numa escola. Percebe-se, nesse caso, como o desconhecimento acrescenta, 

sob a forma da projeção, acréscimos de violência a uma situação já com várias caras de 

violência.  
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Uma outra situação de violência que foi recorrente muitas vezes estava 
relacionada com a projeção dos professores sobre o que acontecia fora da 
escola, que eram as situações reais de violência em função da presença do 
crime organizado no entorno. Enfim, do tráfico de drogas e de uma série de 
circunstâncias sociais. [...] Aconteceu uma situação muito engraçada. Entrou 
uma pessoa na sala e disse: “Olha Selma, temos uma denúncia de que tem 
uma criança cheirando cocaína, uma criança com cinco anos...” Pois bem, e 
de que ela estava levando cocaína para a escola em uma latinha. Pensei, 
“bom, minha impressão dos fatos é que, ou a criança não tem cinco anos, ou 
ela não está cheirando cocaína, mas vamos lá”. Daí, foi a equipe do Pela 
Vida, Não à Violência e, depois de muita investigação, descobriram que o 
que acontecia era que a criança tinha um irmãozinho - se a memória não 
falha-, e ela pegava o leite em pó do irmão e punha um pouquinho de 
chocolate em pó. Então o leite não era branquinho, era meio acinzentado por 
causa do chocolate, algo assim. E o menino comia escondido debaixo da 
carteira, e o pessoal confundiu isso com cocaína. Então, era óbvio que havia 
um problema. Isto revela uma projeção que tem duas marcas: o 
desconhecimento e o medo. E o medo torna a percepção irracional, o medo é 
irracional. (Maria Selma de Moraes Rocha, entrevista em, 24 de julho de 
2004). 
 

No caso específico, referente ao exemplo do menino de cinco anos ter sido suspeito de 

levar cocaína para a escola, ficou evidente o desconhecimento, por parte dos integrantes da 

escola, sobre o universo das drogas, tão presente nos meios de comunicação - com seus 

noticiários alarmantes sobre tráfico, sobre as drogas ilícitas -, que imobilizou a escola inclusive 

impedindo-a de refletir sobre o seu conhecimento a respeito do que é uma criança e da infância. 

A professora havia demonstrado medo de uma criança de cinco anos. Revelou-se uma 

dificuldade de percepção de quem era o adulto na história. Foi preciso partir de uma busca por 

compreender o que a professora trazia em seu imaginário sobre a cocaína, sobre a droga, sobre o 

tráfico, resgatando ao mesmo tempo o seu conhecimento sobre a infância e o compromisso da 

educação com esta mesma infância. 

As diversas reuniões de trabalho que se estabeleciam pelo fluxo escolas-Secretaria de 

Educação, em que as diretoras traziam suas inquietações, dúvidas, angústias e até divergências, 

eram espaços reveladores do quanto se estava sendo violento sem ter reconhecimento dessa 

violência. Ao mesmo tempo representavam a oportunidade de, entre debates e embates, muitas 

vezes calorosos, se perceber das contradições a que todos estavam expostos quando se tratava 

de perceber quem de fato é a vítima da história.  

[...]Porque nós tivemos uma discussão sobre o caso de uma menina que 
tinha uma síndrome. Cada vez que ela corria, a escola toda corria junto. 
Indevidamente, porque a orientação não era essa. Mas todo mundo entrava 
em pânico, e saía atrás da menina, e parava a aula [...] e a gente não 
conseguia fechar o diagnóstico dela. Não éramos apenas nós. O diagnóstico 
médico não era fechado. Tinha gente da UNICAMP ajudando, da USP, uma 
equipe do CADE trabalhando, e não se conseguia fechar, não por um 
problema de incompetência. Podia até ter incompetência, mas a questão era 
que precisávamos de tempo pra avaliar. Chegou na reunião essa diretora 
levantou chorando e disse: “Olha eu não agüento mais. Você vai ter que 
fazer uma escolha hoje, e é a seguinte: ‘Ou eu, ou a criança’”. Eu falei: 
“Então é fácil. A escolha vai ser rápida. É a criança”. Ela começou a chorar 
mais e dizia: “É muito duro, porque vou embora. Estão me mandando 
embora...” Eu disse: “Não. Eu não cogitei de você ir embora jamais. Apenas 
você colocou as coisas em tais termos que realmente não me deixam saída 
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eu vou lhe dizer porque. Eu trabalho com educação já faz anos, vocês 
também, essa equipe toda aqui também, mais a USP e a UNICAMP, com 
profissionais especializados mais o médico. Aliás, tem dois médicos na 
história. Nenhum de nós conseguiu fechar a situação e agora você me 
convoca pra fazer uma escolha e dizer o seguinte pra mãe, ‘cara mãe eu lhe 
devolvo sua filha e você que não tem a USP, a UNICAMP e não estudou 
pedagogia e não estudou história, não estudou sociologia, filosofia vire-se’. 
Isso não é nem inclusivo, nem eticamente justo, nem respeita o papel que o 
Estado tem que ter na defesa das pessoas, das dificuldades. Eu não vou fazer 
isso, porque é direito dessa menina se curar e estudar, e não sei como a gente 
vai fazer isso, mas nós vamos fazer e acho que você não devia ir embora. 
Você devia fazer isso junto da gente’. Ela chorou mais ainda, mas ficou. E 
nós fechamos o diagnóstico da menina, Ela passou por um tratamento e 
parou de correr. Anos depois, como eu disse antes, encontrando com essa 
diretora, ela disse: “ Eu aprendi, acho que virei uma pessoa mais adulta e 
uma profissional depois daquela conversa, porque você não me puniu 
jamais. Você só me fez ver a bobagem que eu estava fazendo...(Maria Selma 
de Moraes Rocha, entrevista em 24 de julho de 2009). 
 

A continuidade das reflexões sobre o ECA em cada escola eram muito variadas. 

Algumas escolas demonstravam interesse em continuar com o trabalho de reflexão e formação, 

outras, diante do problema imediato solucionado, já se davam por satisfeitas.  

Uma forma particular de resistência à prevenção da violência aparecia, precisamente, 

pelas dificuldades de entendimento de que essa questão fazia parte do currículo. Acontecia, às 

vezes, a exclusão da prevenção da violência ou seu deslocamento para o último momento das 

atividades relativas ao planejamento, com o argumento da falta de tempo em relação a ter que 

priorizar o pedagógico, em contradição com as orientações do Projeto: 

Evidentemente que isso impacta no currículo. Porque se tenho uma escola 
que reconhece as suas dificuldades, seus problemas e caminha pra 
transformar o diálogo num instrumento de superação do conflito, a resposta à 
violência ou as circunstâncias de violência, ou a resposta aos conflitos, é dada 
de outra maneira. A violência deixa de ser um código de comunicação e 
passa a ser objeto de superação, não de reafirmação no interior da escola. 
(Maria Selma de Moraes Rocha, entrevista em 24 de julho de 2009). 

Aconteceu também, como dificuldade a ser registrada dentro da contradição e 

resistência, de não entender que a prevenção à violência fazia parte do currículo, a própria 

negação ou ausência de representantes de professores/as e das assistentes pedagógicas das 

escolas em abordar os temas apesar da preocupação da comunidade. O que por vezes levou ao 

desenvolvimento de rodas de discussões ou mesmo de grupos de formação com a participação 

apenas de mães e pais interessados, sem a participação das professoras envolvidas com a 

ocorrência inicial, como será visto mais adiante.  

Assim, foram desenvolvidas oficinas temáticas e trabalhos específicos, de acordo com 

as situações vivenciadas pelas escolas, com a intenção de contribuir com a reflexão sobre o 

cuidado em como lidar com as circunstâncias específicas que cada escola trazia.  

Então, o que quero dizer é que a violência na escola tem que ser entendida, 
em primeiro lugar, sob esse ângulo específico dela; as relações que ela 
constrói, o que é que ela faz com a vida das pessoas que entram lá dentro, 
com a história, com as características. Ou seja, não é possível pensar a 
violência escolar como a reprodução pura e simples da violência das ruas. 
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Porque a escola não é a rua. Ela tem relações de poderes estabelecidas, 
contínuas e sistemáticas. São pessoas que se encontram todos os dias, e 
constroem laços. Portanto, ela lida com uma dimensão da violência também, 
interna à ela. E o nosso esforço era perceber como trabalhar professores, 
funcionários, alunos, nessa trama e, ao mesmo tempo, trabalhar com as 
circunstâncias objetivas que circundavam as escolas. (Maria Selma de 
Moraes Rocha, entrevista em 24 de julho de 2009). 
 

Como motivo das reuniões e atividades que o Projeto foi realizando, situações como as 

aqui descritas puderam ser verificadas, sobretudo, durante todo o período em que o Projeto 

perdurou na Secretaria. O ECA sempre foi pauta das formações e sempre apareciam questões 

diversas, de um ano para outro, que necessitavam de maior aprofundamento. 

Uma multiplicidade de implicações concretas para o currículo, derivadas de cada 

situação de violência detectada e vivenciada pela escola, exigiam movimentos e ações para sua 

superação. Cada caso de violência detectada implicava em ser corrigido. Daí que adotar um 

projeto de prevenção de violência escolar, especialmente nos casos de violência da escola, pede 

o currículo em um estado de auto-avaliação constante, de auto-crítica cotidiana, que deve se 

estender por todos os níveis, funções e atividades da rede escolar. 

 

5.2.2.2. Implicações relativas à elaboração de diagnósticos de violência 

escolar  

A violência escolar, como visto, encontra-se longe de constituir um referencial 

conceitual homogeneamente unívoco no conjunto de pessoas que formam a rede escolar. Além 

disso, a diversidade de contextos, de situações de violência, de intensidade e panorama das 

mesmas é diferenciada, relativa e localmente configurada. Nem todas as escolas possuem a 

mesma realidade de fenômenos de violência, e estes não são igualmente percebidos por todas as 

pessoas que estão relacionadas no contexto escolar. Por esses motivos, elaborar um diagnóstico 

da violência na escola e, ao mesmo tempo, perguntar aos diferentes coletivos e pessoas da rede 

escolar como a violência é percebida, vivenciada e representada faz parte das exigências 

curriculares que os projetos recomendáveis de violência precisam fazer, se pretenderem ser 

eficazes nas estratégias e ações de prevenção da violência.  

Essas atividades implicadas no currículo são, por outra parte, socialmente construídas. 

Essa construção social pode apresentar diversas feições, como por exemplo, mais ou menos 

democráticas ou autoritárias, mais ou menos planejadas ou espontâneas, etc. Como se deram as 

implicações para o currículo em relação à construção social do referencial teórico assumido pelo 

programa? Quais tipos de diagnóstico da violência escolar foram elaborados? Que atividades 

foram realizadas? Essas são as questões de implicações sobre o currículo descritas e analisadas a 

seguir. 

Então, a partir da necessidade de se levantar um diagnóstico sobre a temática da 

violência escolar e as expectativas trazidas pelos vários segmentos das Unidades Escolares, 

foram desenvolvidas oficinas para elaboração de percepção da violência em toda a Rede de 

Educação tendo em vista um plano de formação. Essas oficinas foram realizadas aproveitando a 
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organização da rede em 10 setores. Cada setor reunindo um agrupamento de escolas, o que 

facilitava o trabalho de acompanhamento e assessoramento das Assistentes Pedagógicas que na 

ocasião eram em torno de duas por setor. 

Com essa finalidade, foram realizadas 10 oficinas, correspondendo a cada setor, o que 

mobilizou um total de um mil quatrocentos e treze pessoas, entre pais, mães, professores e 

professoras, com a intenção de captar o maior número de informações que pudessem nortear as 

ações do PVNV, naquele período. Na seqüência apresentamos o resultado desta primeira 

caracterização das atividades realizadas para percepção das “mil caras da violência”. 

 

1. Quadro geral de realização das oficinas 

Setor 
Nº de oficinas 

(escolas) 
Nº de pessoas 

envolvidas 
Observação 

1 4 110 
As oficinas na Emeief e na creche V. Sá 
foram canceladas devido a ocorrência de 
violência nas unidades. 

2 6 111 

3 6 148 
Sem observações 

4 8 245 
Nas Emeiefs Campestre e Palmares 
realizaram-se duas oficinas - com 
pais/professores e com alunos do Seja 

5 6 113 Sem observações 

6 6 57 
Apesar de várias solicitações não foi 
possível agendar oficina com a creche 
do Jd.Santo André 

7 5 161 

8 6 106 
Sem observações 

9 7 171 
Na Emeief Jd. Cristiane foram 
realizadas duas oficinas - com 
pais/professores e com alunos do Seja 

10 7 191 Sem observações 

TOTAL 1413  

Fonte: Fonte: Secretaria de Educação e Formação Profissional/Projeto Pela Vida, 
Não à Violência 

 

Essas oficinas de elaboração de percepção da violência constaram de quatro questões. A 

primeira tentando captar como cada um concebia o conceito de violência, o que é violência; a 

segunda, que indagava sobre as causas da violência; na terceira, a pergunta se debruçou sobre 

as propostas e sugestões possíveis para a diminuição da violência; e, por último, a quarta 

perguntou sobre os temas de formação sobre os quais gostariam de participar. 

Em relação à primeira questão, os resultados foram organizados na tabela a seguir: 
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1. Situações de Violência (Conceitos)   

Agressão física - gerais Nº  Agressão moral/Psicológica Nº 
Crimes/ homicídios/matar 38  Discriminação/Preconceito * 52 
Brutalidades/espancamentos 32  Assaltos/ Roubos 43 
Abuso sexual/ estupro 29  Palavrões/ofensas/provocações 38 
Brigas 16  Bebidas alcoólicas/drogas/fumo 28 
Maltratar/maldades 8  Desrespeito a si e ao próximo 25 
Armas de fogo/Atirar 6  Falta de amor, solidariedade  22 
Sequestro 5  Estupidez/ignorância 14 
Vinganças 4  TV/ videogame 12 
Revoltas/Rebeliões 2  Violência no trânsito 11 
Esfaquear 1  Humilhação 10 
Torturas 1  Ódio/Vingança 7 
Guerras 1  Falta de educação/informação 6 
Subtotal 143  Vandalismo/Pixação/desordem  6 
   Violação dos direitos humanos 5 

Exclusão social Nº  Egoísmo/Individualismo 5 
Desemprego 41  Transgressão/violação de leis 5 
Fome 26  Insegurança 4 
Miséria 21  Exploração de menores 4 
Custo de vida/Falta de dinheiro 10  Indiferenças/Desprezo 4 
Falta de moradia 4  Pânico 2 
Analfabetismo 3  Mentiras/fofocas 2 
Exploração no emprego 3  Inversão/perda de valores 2 
Desigualdade social 1  Abuso de poder/manipulação 2 
Subtotal 109  Desconfiança 1 
   Andar armado 1 

Situação Familiar Nº  Submissão da mulher 1 
Castigos violentos com os filhos 18  Poluição 1 
Falta de atenção/afeto com os filhos 12  Subtotal 313 
Abandono dos filhos 6    
Brigas entre o casal 6  Governamental Nº 
Não saber criar os filhos 5  Salário mínimo 24 

Abuso sexual 2  
Governo - Descaso com o 
povo/corrupção 

16 

Ter armas em casa 2  Falta de hospitais 7 
Humilhar as crianças 2  Falta de justiça/impunidade 6 
Cigarro na boca de criança 1  Abuso de autoridade/autoritarismo 4 
Estimular a criança a ser violenta 1  Polícia corrupta/violenta 3 
Usar a criança para pedir dinheiro 2  Leis abusivas 3 
Subtotal 57  Subtotal 685 
     
* Neste item foram incluídos vários tipos de preconceito raciais e sociais, tais como: Contra os 
analfabetos, os favelados, de idade (contra o jovem e o idoso), contra os deficientes físicos,os pobres, 
etc. 
Fonte: Secretaria de Educação e Formação Profissional/Projeto Pela Vida, Não à Violência 
 
 

Em relação à percepção das causas da violência pela rede escolar, os dados foram 

agrupados na tabela reproduzida a seguir: 
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2. Causas da Violência 

Causas sociais - gerais Nº  Governo/políticas públicas Nº 
Falta de respeito/compreensão/União 54   Má utilização dos recursos/descaso 13 
Mídia/TV/ videogame 49   Polícia violenta 12 
Drogas/narcotráficos 35   Falta de segurança pública 11 
Falta de Deus/fé/religião 32   Salário mínimo 8 
Alcoolismo 29  Impunidades 8 
Falta de diálogo 26   Febem/atendimento às crianças 5 
Ganância/ambição/interesses 22   Juros altos 5 
Individualismo/egoismo/intolerância 21   Políticos corruptos 4 
Falta de autoestima 21   Aposentadoria e salários baixos 4 
Falta de educação/informação 12   Abuso de autoridade 4 
Ignorância/Intransigência 9   Falta política para a juventude 3 
Medo 9   Falta posto médico 3 
Influência de colegas 6   Crianças abandonadas 3 
Estresse do dia a dia 6   Sistema carcerário 2 
Preconceito social e racial 5   Omissão em situações de violência 1 
Armas de fogo 4   Crise econômica 1 
Consumismo 4   Falta de lazer 1 
Banalização da violência 3  Subtotal 88 
Falta de consciência/ética 3    
Abuso sexual 3  Exclusão social Nº 
Sistema sócio-econômico 3  Desemprego 40 
Machismo 3  Miséria/pobreza 21 
Traição/mentiras 3  Fome 10 
Tecnologia 2  Analfabetismo 4 
Omissão em situações de violência 2  Falta de moradia 2 
Falta de participação política 2  Custo de vida 2 
Instinto agressivo 2  Exploração do trabalho infantil 2 
Falta de esperança/comodismo 2  Subtotal 81 
Torcidas uniformizadas futebol 2    
Aborto 2  Familiar Nº 
Inversão/perda de valores 2  Falta ou excesso de limites com os filhos 42 
Humilhação 1  Falta de diálogo e afeto com os filhos 17 
Palavrões 1  Pais violentos entre si e com os filhos 13 

Alguns grupos musicais 1  
Falta de esclarecimento como educar os 
filhos 

10 

Subtotal 381  Pais separados 9 
   Falta de educação/ignorância dos pais 8 

Escolar Nº  Falta de tempo para o filho 4 
Alunos com armas 5  Abandono dos filhos 4 
Não ensinar aos alunos respeito ao 
próximo 

4  Guardar armas em casa 3 

Falta lazer para crianças e adolescentes 4  Filhos não respeitam os pais 3 
Falta de segurança 2  Falta de planejamento familiar 3 
Falta de participação dos pais 1  Brinquedos violentos 2 
Subtotal 16  Usar crianças para pedir esmolas 2 
   Tatuagem em crianças 1 
   Não tratar os filhos de forma igual 1 
   Subtotal 23 
Fonte: Secretaria de Educação e Formação Profissional/Projeto Pela Vida, Não à Violência 
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Em relação às ações que poderiam ser realizadas para prevenção da violência, as 

respostas foram organizadas na tabela reproduzida a seguir: 

 

3. Proposta para prevenção da violência 

Sociedade/comunidade Nº  Governo/Empresas Nº 

Respeito/amor ao próximo/saber 
perdoar 

22   Mais policiais nas ruas 11 

Solidariedade/cidadania/união 18   Gerar empregos 6 

Participação política/reinvid. direitos 7   Mais lazer na comunidade 3 

Unir escola e comunidade 5   Tirar crianças da rua/facilitar adoção 2 

Resgate dos valores humanos 4   Ensinar profissão p/meninos de rua 1 

Acabar com as drogas/tráficos 4   Diminuir analfabetismo 1 

Mais diálogos/tolerâncias 4   Campanhas para desarmamento 1 

Ser mais responsável pelos atos 3   Orientar familias prev.violência 1 

Denunciar as violências 2   Melhorar salários 1 

Bom humor 1    

Administrar melhor o dinheiro 1    

Evitar provocações 1  Escola Nº 

Desenvolver autoestima 1  Incentivar a participação de mais pais 21 

   Divulgar esta oficina para outros pais 17 

   Atividades com pais e filhos* 14 

Família Nº  
Ativ. socioeducativa com crianças e 
jovens 

10 

Diálogos entre pais e filhos 35  Fortalecer o conselho escolar 4 

Ouvir/dar amor/carinho aos filhos 8  Campanha de desarmamento infantil 3 

União/respeito familiar 5  Aulas sobre religião p/crianças 3 

Cuidar melhor da educação do filho 3  Campanha com alunos contra drogas 3 

Participar de grupos religiosos 3  Visitar pais que não vem às reuniões 2 

Repreender filhos na medida correta 2  Pesquisa com pais p/sugestão de temas 2 

Orientar filhos s/programas de TV 1  Levar esta discussão para as Ees. 2 

Não discriminar amigos dos filhos 1  Pesq.como as crianças veem a violência 2 

   Segurança nas escolas 1 

   Assist.social/psicol.na escola 1 

   Reuniões para ajudarem o próximo 1 

     
Fonte: Secretaria de Educação e Formação Profissional/Projeto Pela Vida, Não à Violência 

 

Os temas apontados ou escolhidos pelos diversos setores foram sistematizados nas 

tabelas seguintes: 
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4. Temas indicados por Setor* 

Setor 1 Nº  Setor 2 Nº 

Afetividade 1   Aprofundar causas da violência 5 

Relacionamentos pais e filhos 1   Influências da Tv 1 

    Sexualidade infantil 1 

     

Setor 3 Nº  Setor 4 Nº 

Aprofundar causas da violência 2  Drogas 4 

Segurança nas escolas 1  Sexualidade/Aids 3 

Drogas 1  Relacionamentos pais e filhos 3 

Formas de preconceito 1  Planejamento familiar 1 

   Trânsito 1 

   Segurança pública 1 

     

Setor 5 Nº  Setor 6 Nº 

Aprofundar causas da violência 3  Aprofundar causas da violência 2 

Direitos humanos 1  Relacionamentos pais e filhos 2 

Violência com crianças 1  Cidadania 1 

Influência da TV 1  Influência da TV 1 

   Afetividade 1 

     

Setor 7 Nº  Setor 8 Nº 

Aprofundar causas da violência 4   Afetividade 1 

Agressividade dos filhos 1   Drogas 1 

     

Setor 9 Nº  Setor 10 Nº 

Aprofundar causas da violência 3  Drogas 3 

Formas de preconceitos 2  Aprofundar causas da violência 2 

Influência da TV 1  Relacionamentos pais e filhos 1 

   Planejamento familiar 1 

   Segurança pública 1 

   Afetividade 1 
     
*Nem todas as escolas deram sugestão para um tema específico 
Fonte: Secretaria de Educação e Formação Profissional/Projeto Pela Vida, Não à Violência 
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5.Quantificação de temas sugeridos 

Nº ITEM Quant. 

1 Aprofundar causas da violência 22 

2 Drogas 9 

3 Relacionamentos pais e filhos 7 

4 Influências da TV 4 

5 Sexualidade infantil/AIDS 4 

6 Afetividade 4 

7 Segurança pública/nas escolas 3 

8 Formas de preconceito 3 

9 Cidadania/direitos humanos 2 

10 Planejamento familiar 2 

11 Agressividade dos filhos 1 

12 Trânsito 1 

Fonte: Secretaria de Educação e Formação Profissional/Projeto Pela Vida, Não à 
Violência 

 
 

As pesquisas apresentadas correspondem às implicações para o currículo que são 

derivadas da necessidade de conhecer a realidade de violência escolar e da elaboração de 

estratégias de prevenção. Essas informações, que apresentavam como a rede escolar percebia as 

“mil caras da violência”, foram utilizadas pelo Projeto para preparar as atividades de formação, 

uma vez que transvasavam, setor por setor, as diferentes percepções da violência, assim como 

para as orientações de prevenção e de intervenção e seus fluxos, quando de fato aconteciam 

fenômenos de violência.  

Além desse levantamento apresentado, foi também realizada, pelo CRAMI, como parte 

do curso Violência Sinal de Alerta, em parceria com a Secretarias de Educação Municipal e 

Estadual e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (no ano de 2001), 

uma pesquisa desenvolvida através de questionário preenchido pelos participantes do curso, que 

procurou verificar se os casos de violência doméstica são identificados pelos profissionais da 

educação, quais providências são tomadas diante dos casos; verificar se havia dificuldade em 

lidar com a agressividade dos alunos/as e os tipos de agressividades mais constatadas. Bem 

como, averiguar sobre a violência reproduzida no âmbito escolar ou institucional dirigida aos 

alunos/as e o tipos de violências constatadas. Na sequência seguem quatro gráficos selecionados 

sobre essa pesquisa: 
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Fonte: CRAMI, 2002. 

 

Fonte: CRAMI, 2002. 



175 
 

 
 

 

5.2.2.3. Implicações derivadas a partir de ocorrências de violência. 

Além das ações já descritas, é possível, também, analisar as implicações para o 

currículo que são derivadas da elaboração de um referencial teórico sobre a violência escolar, a 

partir dos casos concretos que iam aparecendo durante o período de atuação do Projeto e que 

demandavam ações de prevenção secundária ou terciária. 

Como descrito, o Projeto Pela Vida, Não à Violência dispunha de uma equipe que 

atendia os chamados de situações de violência escolar. A partir das demandas realizadas, um 

dos procedimentos adotados do Projeto Pela Vida, Não à Violência foi registrar em um livro13 

todas as ocorrências que chegavam à SEFP, ora por meio de boletim de ocorrência emitido pela 

Guarda Municipal, ora por solicitações de ajuda, por telefone, ou ainda por encaminhamentos 

feitos pelas assistentes pedagógicas, coordenadoras ou gerentes. 

As ocorrências atendidas, referentes aos mais diversos tipos de violência escolar, 

costumavam sinalizar, freqüentemente, para um desconhecimento sobre o que era e o que 

representava o ECA para a vida da criança, do adolescente, e para a Educação. Havia distorções 

diversas em relação ao Estatuto, fosse pela falta de conhecimento ou pela informação enviesada 

passada pela mídia, muitas vezes carregada de preconceito e tendências ideológicas. Enquanto 

isso, as crianças continuavam não sendo compreendidas, não raro, confundidas com 

“bandidinhos” na escola. O procedimento mais comum por parte das escolas, antes da existência 

do Projeto, consistia em chamar a Guarda Municipal. Praticamente, não existia a consciência de 

que a escola podia e devia tratar com recursos pedagógicos muitos casos de violência escolar, 

que se apresentavam no cotidiano. 

Aos poucos, algumas escolas perceberam que não podiam fazer pedagogicamente 

“vistas grossas” aos problemas que chegavam. Os fluxos de encaminhamentos para a Guarda 

Municipal passaram a ser feitos de acordo com os critérios desenvolvidos no Projeto. As 

escolas, diante das orientações, embora de forma heterogênea, se vêem obrigadas a revisar a 

própria cultura. Passam a oferecer as informações e orientações segundo a perspectiva do 

Projeto e, inclusive, às vezes, chegando a implicar-se mais em encaminhamentos diversos, o que 

poderia significar um mínimo de bem-estar para a criança e, conseqüentemente, para a família. 

Se por um lado o desconhecimento sobre o ECA e de suas implicações práticas para a 

educação representava uma subtração ou um prejuízo para o encaminhamento de uma educação 

significativa e de qualidade, de um modo geral, para os casos especiais de violência escolar o 

prejuízo poderia ser ainda maior. Assim, foram inúmeros os casos em que o PVNV esteve 

presente junto às escolas visando traçar o melhor atendimento às crianças e adolescentes, que 

traziam históricos mais delicados. Também houve casos em que o pedido de ajuda se dirigia a 

professores/as, a funcionários/as e até a familiares.  

Nessa dinâmica, curiosamente, o progressivo conhecimento do ECA acabou gerando 

por parte das escolas, em algumas ocasiões, uma maior insegurança no momento de enfrentar 

                                                 
13 Esse livro foi procurado com, a intenção de realizar um estudo sistemático dos casos de violência 
escolar registrados, mas, infelizmente, está extraviado. 
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um conflito, resolver um problema. Como proceder de acordo com a perspectiva do ECA? 

Nesses casos, refletia-se muito mais, antes de tomar uma decisão ou proceder a um 

encaminhamento. Por isso, diante de tais circunstâncias houve uma necessidade maior de contar 

com o respaldo da equipe central do PVNV. 

Esse movimento de tomada de consciência variou de escola para escola e normalmente 

era iniciado a partir do atendimento que a equipe do PVNV fazia de algumas ocorrências, a 

partir da solicitação da escola. Partia-se da ocorrência, de um problema que a escola buscava 

solucionar. Após o tratamento devido e as providências necessárias, iniciava-se um processo de 

reflexão e formação, com a finalidade de se produzir um movimento na escola que assumisse a 

perspectiva da prevenção. 

Para melhor aferir como concretamente as implicações para o currículo adotaram 

diversas configurações - neste aspecto de elaboração de uma teoria orientadora das ações de 

prevenção da violência-, nos pareceu conveniente reconstituir, a seguir, três casos de ocorrência, 

dentre outros, que poderiam ser significativos. 
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O caso da rejeição de aluno com doença de pele 

Houve um aluno em uma das escolas que vinha sofrendo, uma exclusão, 

uma rejeição dos colegas. Era inclusive considerado um menino “estranho”, 

“bravo”, “arisco”... Toda a escola o olhava de uma maneira apreensiva, 

inadequada, marcando distância dele.  

Na verdade, o que estava acontecendo? Ele tinha um problema de pele 

seriíssimo. Quando a roupa grudava em sua pele, devido ao sangramento, 

provocava um cheiro desagradável, fator esse que dificultava um convívio 

normal. Os que não entediam riam, outros fugiam dele. O menino ficava isolado, 

deprimido e às vezes irritado, bravo... Ele já estava na escola havia algum tempo 

e não acontecia nenhum atendimento. Convivia-se com a situação, sabendo, por 

informações da família, que ele tinha um problema de pele e ponto.  

A diretora, que vinha freqüentando algumas reuniões de estudos e 

reflexões sobre o ECA e sobre os tipos de violências, viu a situação de uma outra 

maneira, compreendendo que o direito do acesso à educação deve ser garantido 

com a possibilidade de permanência de qualidade, o que não vinha ocorrendo.  

O que deveria ser feito? A Diretora buscou a família e a primeira coisa que 

descobriu foi que o menino havia perdido a mãe fazia pouco tempo e o seu pai, 

biológico, já tinha outra família e, por isso, o rejeitava, não o reconhecia. O 

menino vivia com sua avó materna que também tinha problemas de saúde. Na 

conversa com a avó, foi descoberto que a mesma não tinha condições de 

continuar comprando a pomada que ajudava a amenizar o sofrimento do garoto.  

Diante disso, a escola acionou o PVNV, que por sua vez acionou a Saúde, 

que deu as orientações para que ocorresse o devido atendimento. A escola passou 

a acompanhá-lo de perto, inclusive, quando foi necessário, falando com o 

médico, solicitando a pomada gratuita para o seu tratamento... Enfim, o menino 

passou a ter um outro comportamento, por sentir-se acolhido, atendido no seu 

sofrimento. A escola, alunos/as e professoras, funcionários/as também mudaram 

de comportamento e todo mundo aprendeu, a partir de um caso concreto, a 

prática do ECA. 

Fonte: Reconstituição a partir de documentação e entrevistas 

 

No caso relatado, são várias as considerações que podem ser feitas sobre as implicações 

para o currículo que se derivam da ocorrência acima. Quando a escola assume que existem 

deveres para com a criança, que as situações de violência formam parte do currículo, e que este 

deve orientar-se pelos direitos mencionados no ECA, inicia-se o processo de prevenção com as 

características aqui sinalizadas.  

É muito comum, na literatura de prevenção da violência ler que a violência deve ser 

corrigida pelas suas causas e que estas costumam estar dadas e entrelaçadas de forma complexa, 

multicausal. Quer dizer, devem ser enfrentadas em grupo, na sua “constelação”. Ao mesmo 

tempo, as recomendações dos especialistas citados destacam a necessidade de atuar, 

ecologicamente, nos diferentes contextos em que essa cadeia da violência se produz. Mas por 
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onde começar? É possível que não exista uma regra fixa e que várias formas de ponto de partida 

sejam eficientes, mas costuma ser um bom princípio, como neste caso, começar cuidando das 

feridas, da vítima.  

O percurso de prevenção da violência percorrido neste caso evidencia, também, como 

sinalizado na discussão teórica que, de alguma forma, foi possível conferir a existência de certa 

“permeabilidade” da violência; que esta se reproduz através de uma espécie de “porosidade” e 

que os caminhos de realização do risco da violência podem constituir, também, com as ações 

adequadas, o roteiro da prevenção.  

Agora já se sabe que a escola se depara com uma criança que sofre violências em 

diversos níveis: violência estrutural na pobreza e falta de acesso ao direto à saúde, violência e 

exclusão familiar, rejeição na escola... Essas violências deixam marcas no corpo e na alma, 

diversos traumas físicos e psicológicos. Pode ser, talvez, que a agressividade manifestada por 

essa criança seja uma reação às frustrações sentidas, como sinalizam algumas teorias 

explicativas da violência. Sem dúvida, seu progresso educativo, também, sofre perturbações.  

Neste caso, ao serem resolvidas com sucesso algumas argolas da “cadeia causal” da 

violência, é possível perceber o nexo de natureza ética, ou melhor, antiético, que o percorria. A 

criança pode perceber que é tratada de forma diferente de como a vida a trata, quando vê os 

esforços realizados para solucionar seu problema, quando observa que em vez de exclusão é 

tratada com acolhimento. Os companheiros de escola mudam de comportamento quando são 

levados a enxergarem para além do aspecto externo das feridas na pele. Ele diminui a 

agressividade. Não foi possível averiguar se depois do episódio, melhorou suas notas, mas é 

possível imaginar. 

Neste caso, as implicações para o currículo levam a que o conceito de violência seja 

fixado na prática. Elas envolvem um processo de reflexão e ação e provocam uma atuação em 

diversos níveis. 

 

O caso do roubo de R$ 200,00 da bolsa da professora 

Um outro fato que mobilizou o PVNV foi a ocorrência de suspeita de um 

aluno ter roubado da bolsa da professora uma quantia de dinheiro (na época R$ 

200,00). Era um caso típico de encaminhamento imediato para a polícia ou a 

guarda municipal, antes da existência do Projeto.  

Após as reuniões de discussão sobre o ECA, na escola surgiu a 

consciência de que ao se tratar da suspeita de uma criança deve-se preservar, na 

medida do possível, a identidade e a imagem deste indivíduo. Muitas dúvidas 

pairavam sobre qual o melhor procedimento, todo esse cuidado provocado pelo 

conhecimento do Estatuto. Como intervir, sem expor a criança a um risco maior?  

Várias reuniões foram realizadas, inclusive, com a presença do 

Conselheiro Tutelar. Houve a confirmação do fato. Ao falar com a família, 

percebeu-se uma situação na qual o pai estava desempregado e com problemas 
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O caso do roubo de R$ 200,00 da bolsa da professora 

de depressão e alcoolismo. A família passa por necessidades e é sustentada 

mediante o trabalho da mãe. A escola descobriu que o menino, impactado pela 

situação familiar, pedia dinheiro na rua. 

Houve uma cuidadosa conversa com a família, na qual cada uma das 

partes envolvidas firmou um compromisso em relação à criança. Primeiro, todos 

redobrariam a atenção sobre ela. A família ficaria encarregada de levá-la a um 

acompanhamento periódico com a psicóloga (integrante de uma entidade 

representativa do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente), e a escola, manteria o caso sob absoluto sigilo, continuando com 

os procedimentos normais em relação ao processo educativo, às ações e 

intervenções, tendo em vista garantir o seu desenvolvimento integral.  

Segundo, tanto a escola quanto a família comprometeram-se a conversar 

muito com a criança para que ela percebesse o quanto estava errado seu 

comportamento e as conseqüências que (suas atitudes) teriam para sua vida, se 

caso continuasse assim. E o futuro que lhe caberia esperar. 

A família passou a ter atendimento junto à Assistência Social da 

Prefeitura, tanto por sua situação econômica, quanto pela depressão e problemas 

de alcoolismo do pai.  

E, terceiro, foi feito o acordo de que haveria o reembolso do dinheiro à 

professora, dividido em quatro parcelas, intermediado pelo Conselho Tutelar. 

Fonte: Reconstituição a partir de documentação e entrevistas 

 

Neste caso, a atuação, incluindo a equipe do Projeto, a escola, (diretora, professora do 

menino e assistente pedagógica) e o Conselheiro Tutelar, ilustra que a escola começa a adotar 

uma prática pedagógica que leva em consideração seu dever de proteção da criança, seguindo o 

descrito nas normas de convivência, o que será apresentado no decorrer do presente capítulo. 

Por atenção pedagógica entendia-se a reflexão e o diálogo sobre o fato de violência, de forma 

que pudesse ser entendido na sua complexidade e, assim decidir o melhor encaminhamento. 

Mediante esse procedimento, o infrator pode refletir sobre o ocorrido e entender os motivos de 

tratar-se de comportamento errado e os possíveis danos para os outros e para ele. Ao mesmo 

tempo, o cumprimento das implicações para o currículo tende a consolidar na prática o marco 

teórico, orientador das ações de prevenção. 
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O caso dos pais que querem a expulsão menina que morde e bate nos 

colegas ou, então, seus filhos mudariam de escola. 

Uma escola chamou a equipe do PVNV após um grupo de pais de 

crianças, entre oito e nove anos, de uma mesma sala, ameaçarem de transferir 

seus filhos para outra escola caso a diretora não tomasse providências em dar um 

jeito em uma das alunas que apresentava uma conduta violenta (batia e mordia 

os colegas sem motivos, chutava a porta, agredira a professora porque esta 

parou de bater corda para que a aluna pulasse, entrava em surto e não parava 

na sala, somente se comunicava mediante a agressividade...). 

Ficou, então, marcada uma reunião com essas famílias, na qual cada 

participante apresentou suas preocupações, dizendo sobre as queixas dos filhos, 

que não queriam voltar mais à escola. Instalado o impasse, buscou-se ouvir o que 

as famílias tinham a dizer, inclusive sobre possíveis propostas que tinham para 

resolver aquele problema. Após reflexão sobre o que estava acontecendo e sobre 

a menção ao ECA - que garantia os direitos tanto aos filhos, quanto à aluna em 

questão-, chegou-se à conclusão que não se tratava de transferir o grupo de 

alunos para outra escola, tampouco se livrar da outra menina, e que seria uma 

atitude precipitada caso ocorresse a transferência. Estava-se diante de um 

problema e era necessário buscar uma solução que fosse a melhor possível para 

todas as partes.  

Foi conversado com a professora para recolher mais detalhes sobre o caso. 

As mães, por sua vez, conversaram com seus filhos, dizendo que o problema 

estava sendo estudado para se chegar à melhor solução. Foi proposto um 

segundo encontro, com a participação de um representante da família da aluna 

em questão.  

Nesta segunda reunião, todos tiveram a oportunidade de conhecer a 

história da aluna, que, após ter sido abandonada junto das duas irmãs, pela mãe - 

e ter o pai dependente de drogas preso-, passou a viver (com suas duas irmãs 

menores) com a avó e os tios adultos. Um tio, presente na reunião, comentou que 

não sabiam como lidar com a menina e que algumas vezes um dos tios chegou a 

dar-lhe cintadas nas pernas para ver se a menina dava jeito e não escapava de 

casa. Aquele foi um momento revelador dos vários tipos de violência de que a 

menina era vítima.  

Reconhecendo a gravidade da situação, as famílias passaram a ter uma 

atitude de ajuda. Todos deviam colaborar para que menina compreendesse o que 

estava errado no seu comportamento, que existiam limites e para que ela 

aprendesse outras formas de se comunicar. Viram que não era suficiente falar 

com a menina... Uma se prontificou a levá-la à psicóloga. Outra disse que 

poderia ver uma vaga no centro comunitário para que ela pudesse desenvolver 

alguma atividade ou cultural ou esportiva. Foram feitos contatos, conversas, com 

o Conselho Tutelar, com a assistência sócia. Enfim, foi acionada a rede de 

atendimento na tentativa de ajudar a maior vítima dessa história...  



181 
 

 
 

O caso dos pais que querem a expulsão menina que morde e bate nos 

colegas ou, então, seus filhos mudariam de escola. 

Passo a passo, foram organizadas maneiras de amenizar esse conflito, a 

curto e a médio prazo. Um trabalho permanente. Os encontros com esse grupo de 

famílias passaram a ser semanais durante todo o segundo semestre, mas, -

atenção- sem a participação da representante da equipe pedagógica da escola, 

que priorizava outras atividades pedagógicas.  

Nessas reuniões dos familiares, junto da equipe do Projeto, chegou-se a 

discutir outras muitas questões importantes que afligiam a cada um dos 

participantes: o drama das avós que acabam tendo que criar os netos; o drama da 

mãe de filha única, que se torna a super-protetora da menininha indefesa que ia 

para a escola toda limpinha, arrumadinha, com o cabelo todo penteadinho e 

voltava com o cabelo desarrumado, faltando material, e chorava para mãe 

dizendo que não queria voltar mais para a escola porque estava com medo...  

Assim, concluiu-se, ademais, que esta outra menina também precisava de 

ajuda no sentido de aprender a reagir e a buscar defesas, apoio e ajuda para 

problemas como esse dentro da própria escola. E, deste modo, sucessivas 

histórias foram reveladas e tratadas pelo próprio grupo. E, quando era 

conveniente para a reflexão, recorria-se a um filme, à leitura de algum material, 

etc. A proposta, na ocasião, era a de dar continuidade ao grupo, voltando no 

próximo ano...  

Fonte: Reconstituição a partir de documentação e entrevistas 

 

 

O percurso nesta escola demonstra a eficácia de se formar grupos de reflexão para busca 

da solução dos problemas que interferem no ensino e aprendizagem. O grupo de mães, que 

inicialmente estava decidido a tomar uma atitude mais drástica no enfrentamento do problema, 

mudou de posição ao perceber os diversos aspectos que estavam em jogo. Percebeu-se que uma 

violência aparente trazia em si a imbricação de várias outras violências. E, ante esse 

reconhecimento, se colocaram em uma atitude proativa de ajuda. A continuidade do trabalho 

com o grupo também propiciou a descoberta de outros problemas como o bullying sofrido pela 

menina; o problema da avó assumindo pela segunda vez o papel da maternidade; etc. Enfim, 

cada um se abriu e colocou a sua história com suas dificuldades.  

No entanto, observou-se uma contradição: a vida na escola pulsando com os seus 

problemas e vivacidade e, em paralelo, ausente do processo, a dinâmica rígida do sistema que 

mobilizava o corpo docente para o “estritamente pedagógico”, porém descontextualizado. O 

surpreendente, neste caso, é que as famílias, com o acompanhamento da equipe do Projeto e 

ausência da equipe pedagógica da escola, foram as que garantiram a inclusão no currículo da 

prevenção da violência.  
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Também faz parte das implicações para o currículo um acompanhamento sistemático, 

de reflexão, ação e avaliação, das ocorrências e casos nos quais o Projeto era chamado para 

orientar as ações de prevenção. No segundo semestre de 1999, a equipe do Projeto avalia 

algumas dificuldades, que revelam as particulares feições em que se concretizaram as 

implicações para o currículo: 

- Falta de retorno sistemático das Escolas onde o PVNV esteve. Esse foi 
outro aspecto que causava dificuldade, pois à medida que se iniciava um 
trabalho, muitas vezes motivado por um conflito, não se tinha um retorno de 
como foram desenrolados os encaminhamentos. Demonstrava-se com isso, 
mais uma vez, que aquelas questões não estavam inseridas ao Projeto da 
Escola.  

- Fluxo de informação sobre ocorrência de violência nas escolas “desviado” 
pelo caminho. Este foi um dos fatores que impediu algumas escolas de se 
aproximarem do PVNV. 

- Recebimento de boletins de ocorrências da Guarda Municipal e quase 
nenhuma informação das escolas da Rede. A cultura ainda forte nas escolas 
era a de que tomadas as providências corriqueiras frente a uma situação de 
violência, roubo, depredações, brigas, bastava fazer a ocorrência à Guarda 
Municipal e nada mais poderia ser feito por parte da escola. 

- Falta de mais oportunidades para uma troca de experiências sobre o Projeto. 
Esse aspecto também acabou retardando o processo de se fazer chegar a mais 
escolas a importância e a possibilidade de se realizar o trabalho preventivo 
como um trabalho educativo, sistemático ligado ao currículo. (PROJETO 
PELA VIDA, NÃO À VIOLÊNCIA (1999) Relatório de Trabalho. 
Mimeo.) 

 

A partir das diversas ocorrências, o projeto adotou a análise de casos; alguns simulados, 

outros tomados da realidade cotidiana e devidamente adaptados para não serem identificados, 

como método de reflexão e formação, que, dentre outras implicações,  contribuiriam para 

consolidação e avanços na elaboração teórica do conceito de violência escolar de referência.  

Recapitulando as principais implicações para o currículo que se derivam da elaboração 

de um marco teórico de referência da violência escolar orientador das ações de prevenção, 

destaca-se que esta implicação exige mudanças profundas na própria escola. Ela percebeu que 

se queria corrigir a violência escolar, como condição prévia, ela primeiramente devia 

descontruir suas práticas violentas e cumprir o ECA. Em definitivo, apontar para o que Dubet 

chama de “escola justa”. Trata-se, então, de uma implicação importante, toda uma mudança de 

cultura escolar, tal como o referencial teórico sinalizou.  

Trata-se, porém, de um processo de mudança permanente, não episódico, mas central, 

nada cosmético ou tangencial em relação à missão da escola. No caso assinalado, foram 

verificados esforços significativos de realização dessa orientação, através do Projeto Pela Vida, 

Não à Violência.  

Também é muito importante alocar esforços para realização de pesquisas em toda a rede 

escolar, destinadas a elaborar diagnósticos diversos sobre a violência escolar e sua percepção 

entre os diferentes sujeitos que interagem na realização do currículo. Trata-se de uma exigência 

epistemológica crucial, para poder elaborar e consolidar um marco teórico de referência da 
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violência escolar orientador das ações de prevenção. Ao mesmo tempo, essas pesquisas podem 

desempenhar um papel significativo na elaboração de um plano de formação pertinente, assim 

como na escolha dos temas e enfoques, dentre as mil caras da violência, mais adequados a cada 

realidade local.  
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5.3. Adoção de um modelo de gestão escolar baseado nos princípios da democracia 

participativa 

 

Neste item analisar-se-á como a prática da gestão democrática pode trazer implicações 

ao currículo no âmbito da prevenção da violência escolar. 

A Gestão Democrática da Educação, como já foi explicitado anteriormente, compunha 

uma das diretrizes centrais da política educacional implementada no período estudado. A 

inexistência de conselhos de escola na Rede Municipal de Educação, embora previstos na Lei 

Orgânica do Município, trouxe para a nova gestão municipal a tarefa primordial de 

regulamentar e orientar a introdução/criação dos conselhos em cada escola. Optou-se, de 

imediato, pela formação em cada da escola, de uma comissão provisória de conselho. Nesta 

comissão deveria estar prevista a representatividade de cada segmento, que como primeira 

experiência e exercício de um modelo da gestão democrática da escola passou a estudar, 

discutir, propor sugestões ao projeto de lei para a regulamentação dos conselhos de escola que 

posteriormente passaria pela aprovação da Câmara de Vereadores.  

Esse processo, de discussão em torno do Projeto de Lei durou quase dois anos e 

culminou com a elaboração de uma cartilha de sensibilização e divulgação dos Conselhos de 

Escola, com o intuito de incentivar a participação. Por isso, para além da preocupação com o 

processo puramente legal, de regulamentação dos conselhos, tinha-se consciência que se estava 

diante de um desafio mais profundo, o da participação: 

[...] um desafio, a tarefa de romper as barreiras e as resistências à participação 
democrática, que deveria extrapolar a simples aprovação de leis ou 
discussões sobre diretrizes ou políticas educacionais e incorporar atitudes, 
comportamentos e práticas democráticas no cotidiano da educação. 
(PREFEITURA DE SANTO ANDRÈ, 2001) 
 

A Secretaria realizou esforços para instituir essa nova cultura de organização das 

escolas, incluindo a construção de um clima favorável para o estabelecimento de relações mais 

democráticas.  

Vale lembrar que o PVNV surge no interior desse processo de implementação da 

Gestão Democrática da Educação, e ao se formar ele irá compor o mesmo espaço de trabalho de 

quem respondia, na ocasião, pela tarefa de dinamizar, na Rede, as orientações e procedimentos 

para a organização das tais comissões provisórias e o acompanhamento do processo de 

construção do projeto de lei.  

Assim, desde a sua origem o PVNV se aproxima, articulando-se com a pessoa 

encarregada de acompanhar o processo de implementação da gestão democrática na educação 

(referindo-se aos conselhos, fóruns, Conselhos Municipal de Educação) descartando qualquer 

possibilidade de caminhar como instância paralela. A integração dos projetos e das ações em 

função da consolidação da Política Educacional, era a expressão e a intenção da pessoa que 

coordenava, à época, a política educacional, que entendia inclusive que a fragmentação dos 

projetos tenderia ao esvaziamento da política. 
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[...] Nós optamos desde o início, isso foi o marco das discussões das 
estruturas da secretaria, [...] em tomar como base uma política educacional, e 
organizar o funcionamento da secretaria em função das diretrizes. Não de 
projetos distantes. Isto foi objeto de muito trabalho e muito conflito em 
alguns momentos. Por quê? Porque havia já naquela época, depois de 8 anos 
do governo Fernando Henrique, isso piorou muito na minha avaliação, mas já 
havia muito marcadamente uma valorização dos projetos isolados. E de uma 
avaliação de projetos em si. E o nosso esforço, [...] foi sempre trabalhar as 
diretrizes e os nexos entre os projetos, entre as ações e as políticas. E o 
âmbito das diretrizes apresentou-se como referência, como uma concepção 
maior. [...] Bom, o Projeto Pela Vida, Não à Violência, ele estava situado, ele 
foi construído, no âmbito de uma diretriz que era Democratização da Gestão. 
[...] E tinha uma relação, evidentemente, isso é inseparável, com aquilo que 
nós chamávamos qualidade social da educação. (Maria Selma de Moraes 
Rocha, entrevista em 24 de julho de 2009). 
 

Dessa forma, o processo de planejamento era conjunto, mobilizando toda a Secretaria, 

nessa tarefa, em torno das diretrizes. Cada novo projeto ou cada nova ação deveria sempre estar 

alinhado com as diretrizes: o acesso e permanência à educação, a gestão democrática e a 

qualidade social da educação. Tudo o que se referia à materialização da gestão democrática da 

educação: organização dos conselhos de escola, dos fóruns setoriais dos conselhos de escola, 

processo de orientação de construção das normas de convivência, rede cultural, do incentivo à 

organização de grêmios ou conselhos mirins, o fórum municipal de educação, as formações de 

conselheiros, os eventos, ficava como responsabilidade de uma única equipe. Esta que tinha o 

papel de permear e se aproximar dos departamentos da Secretaria, acompanhando-os, 

assessorando-os nos seus respectivos planejamentos em relação, especificamente, à diretriz 

gestão democrática da educação. Dessa equipe fazia parte o PVNV. Isso, de certo modo, 

fortalecia e equipe responsável, mas por outro lado indicava a necessidade de sua ampliação. 

Como já mencionado anteriormente, a Gestão Democrática da Educação não estava 

descolada da qualidade da educação. Ela era entendida como um caminho fundamental para a 

construção de uma qualidade social na medida em que sinalizava para uma democracia 

participativa, ao incentivar e promover: 

o A apropriação de mais pessoas (pais, mães, outros funcionários da escola, 

comunidade local) do projeto político pedagógico (desde à sua construção, 

acompanhamento da execução até a sua avaliação);  

o A valorização e correspondência do Projeto Político Pedagógico com a 

identidade cultural dos alunos e da comunidade;  

o A uma maior participação dos vários segmentos que compõem a comunidade 

escolar no acompanhamento do processo de construção do conhecimento dos 

alunos;  

o Um estímulo em promover uma ampliação da visão de mundo e da esperança 

em transformá-lo. 

No entanto, a gestão democrática ao ser apresentada como uma importante diretriz do 

governo em geral e da Secretaria de Educação em particular, na prática escolar, serão suscitadas 
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reações diversas, de afirmação e de contrariedade. Ou seja, no processo de sua implementação 

serão observadas e reveladas situações de conflitos justamente vinculadas ora à ausência, ora ao 

impedimento do exercício da cidadania de cada um dos segmentos que compõem a escola. 

Primeiro, no caso particular das escolas, a abertura proposta, para a presença e 

participação das famílias e de representantes da comunidade local no sentido de se 

manifestarem e se posicionarem sobre questões que durante muito tempo estavam reservadas 

para os/as “entendidos/as” em educação, fará emergir os conflitos entre corpo docente e as 

famílias que se dispunham participar. Esses conflitos que, por não serem tratados, resolvidos, 

acabarão alimentando o ciclo da violência, com o impedimento, muitas vezes disfarçado, de as 

pessoas exercerem o seu direito de falar, de serem ouvidas em suas expectativas e queixas, de 

serem respeitadas nas suas diferenças: 

 
Assim, o Projeto Pela Vida, Não à Violência incentivou a abertura de um 
espaço democrático, oferecendo mais um canal de comunicação entre 
população e unidade educacional. Nele foram aparecendo: histórias, 
revelações até então ocultas, contrariedades e os descontentamentos das 
pessoas em relação à própria escola. Vieram à tona, com essas discussões, 
novos dados que apontaram para um diagnóstico real, vivo, construído a 
partir das histórias de vida de cada um, com seus medos e sonhos, que se 
contrapôs ao diagnóstico “imaginário” existente na escola. (PREFEITURA 
DE SANTO ANDRÉ, 2001). 
 

Nesse sentido o PVNV acabará se apresentando como uma ferramenta metodológica 

que sinalizará para uma qualificação da gestão democrática, para a forma de resolução das 

situações de conflitos. Nas ocasiões em que o PVNV atendia ao chamado das escolas em 

relação a algum tipo de problema ou conflito, logo após um primeiro contato entre as partes 

envolvidas, dependendo das circunstâncias, possibilitava-se a reflexão, o diálogo, a formação e 

a aceitação da legitimidade de todos a participar, com a continuidade do contato do grupo, 

através de alguns encontros, de rodas de conversa, etc.. Pois, se por um lado, a primeira tarefa (e 

mobilização) da Secretaria foi com o processo de institucionalização dos mecanismos 

democráticos (organização em todas as escolas de comissões provisórias de conselhos de escola, 

para a construção do projeto de lei que regulamentaria o formato e o funcionamento dos 

conselhos em cada escola da Rede Municipal), por outro lado, foi sinalizada a emergência de se 

ocupar também com o processo da incorporação de um modo de ser democrático. 

 
Esses espaços se revelaram, preponderantemente, como espaços de escuta, 
para aqueles que normalmente têm menos oportunidades de serem ouvidos, e, 
sobretudo como ocasião oportuna para a reflexão de como lidar com as 
próprias dificuldades. [...] Este processo facilitou aos envolvidos o exercício, 
de fato, do que costumamos chamar de ética e cidadania. (PREFEITURA DE 
SANTO ANDRÉ, 2001). 
 

O Coordenador do Núcleo de Participação Popular que acompanhou esse processo logo 

na primeira fase do PVNV, passados alguns anos rememora justamente essa interação do PVNV 

com a gestão democrática: 
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Eu me lembro também de algumas conversas feitas sobre a questão de que, 
num projeto como este de intervenção nas escolas nessa linha de mediação de 
conflitos, de prevenção da violência etc.... Ele tinha uma ligação profunda, 
indissociável da discussão da gestão democrática [...] nesses espaços, então, 
eu lembro que foi exatamente um momento em que a mesma pessoa, 
inclusive, era a responsável pelas duas ações na secretaria, tanto por 
coordenar os processos de gestão democrática, sobretudo a questão da 
criação dos conselhos, do fórum municipal de educação, dos conselhos de 
escola, do conselho municipal de educação e ao mesmo tempo [...] tinha 
responsabilidades sobre o Projeto Pela Vida, Não à Violência, e algumas 
vezes a gente refletiu sobre a ligação, a importância que teria a ligação entre 
estas duas questões. E mais à frente um pouco eu lembro que foi apresentada, 
justamente, uma primeira avaliação destas intervenções, ressaltando que era 
preciso, digamos, fazer um investimento, mais consistente no processo de 
formação dos atores da comunidade escolar, para poder efetivamente, se 
apropriar desta metodologia do Projeto Pela Vida, Não à Violência. Foi um 
momento em que foi esboçado um programa de formação que deveria estar 
presente nesses espaços. [...] (Pedro Pontual, entrevista realizada em 15 de 
julho de 2009). 
 

As condições favoráveis de atuação do PVNV coincidiram com a mobilização de toda a 

Rede Municipal de Educação em torno da instalação dos canais democráticos, em especial os 

Conselhos de Escola. 

 

Conselhos de Escola 

Como uma das bases de atuação PVNV foi o fortalecimento das instâncias 

democráticas, levando a reflexão "sobre o papel de cada um na construção do processo 

democrático, que combina dois valores fundamentais: a solidariedade e a responsabilidade” 

(PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ, 2001, 17), uma de suas primeiras ações esteve centrada 

na necessidade emergente de passar segurança para que as gestoras pudessem conduzir o 

processo de implementação dos Conselhos de Escola em clima democrático: 

[...] A equipe do Pela Vida, Não à Violência, eu me lembro, ajudou na 
eleição dos conselhos de escola, e aí teve o orçamento participativo e assim 
teve uma manifestação imensa dos pais naquela escola. E isso, claro, trouxe 
uma insegurança, certo medo, mas aí, logo nós começamos a discutir e 
descobrimos que esse era o caminho, o da participação, da abertura. Eu me 
lembro, também, que o pessoal do Pela Vida, Não à Violência era muito 
receptivo com a gente, tinha qualquer problema, de qualquer ordem na escola 
a gente conseguia ser ouvida eu acho que isso era bacana porque o diretor ele 
é muito sozinho em todas as questões. A escola é um mundo e o diretor é 
sozinho e assim a gente conseguia fazer essa troca. Então, o Pela Vida entrou 
nas escolas no sentido de ajudar na questão da prevenção da violência...  e 
começamos por aí, com a formação do conselho de escola que era 
importantíssimo, porque o conselho fazia a gente discutir com a comunidade, 
com os professores, tinha um peso muito forte.  [...] Acho que, de início, o 
mais marcante do Pela Vida, Não à Violência a meu ver foi essa intervenção, 
o auxílio na criação dos conselhos, na gestão junto às diretoras de escola. 
Acho que essa formação foi muito legal, o acompanhamento, foi muito 
eficiente, isso foi uma coisa muito positiva. (...)porque o salto de qualidade 
que os conselhos ganharam foi indiscutível e um conselho bem montado na 
escola faz a diferença. Está aí a grande importância de você investir nesses 
conselheiros. (Professor R1) 
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Através das formações, desenvolvidas pelo PVNV, direcionadas para os membros dos 

Conselhos de Escola, dos encontros Setoriais de Conselhos de Escola e dos debates travados no 

Fórum Municipal de Educação e Cidadania percebe-se certa incorporação, na pauta dos debates, 

do tema da prevenção da violência. Um aspecto que foi possível perceber refere-se à confiança 

que algumas escolas adquiriam em poder contar com uma retaguarda para sanar dúvidas e 

mediar conflitos: 

 
Uma das ações do Projeto foi o fortalecimento dos Conselhos de Escola. 
Então, todas as dúvidas, todas as ações que se precisava encaminhar, em 
relação ao Conselho de Escola, a gente tinha acompanhamento do pessoal 
do Pela Vida. Inclusive para ajudar a mediar os conflitos, a desenvolver 
discussões sobre temas mais complicados como a questão mesmo da 
violência. Os cursos que fizemos, sobre as leis, o ECA. E também no 
incentivo da formação dos Conselhos Mirins com formações, com 
organização de eventos dos Conselhos... Então, teve toda uma colaboração 
do Projeto em relação às escolas que tinham esse apoio para poder 
desenvolver esse tipo de ação dentro dos Conselhos, na formação dos 
Conselhos Mirins, e na formação com as professoras sobre esses temas da 
prevenção da violência. Eu lembro também de alguns debates que eram 
realizados no Fórum Municipal de Educação, com pessoas convidadas, e as 
vezes com a participação de representante do Projeto. (Professor C2). 
 

A abertura à participação pouco a pouco vai sendo manifestada, por parte de algumas 

escolas, não só como uma diretriz característica de uma nova maneira de conduzir uma gestão 

educacional, mas, também, como uma necessidade para a reflexão e busca de possíveis saídas 

aos problemas, no exercício da escuta, como decorre do depoimento a seguir: 

 
Eu acredito que essa questão da violência com a complexidade que ela tem, a 
gente só consegue dar saltos positivos na solução dos conflitos se a gente 
envolver as pessoas todas, [...] não tem que ficar num discurso no papel, não 
dá para trabalhar sozinha a questão da violência, discutir só entre os 
professores, só entre os coordenadores pedagógicos, não. O Projeto Pela 
Vida, Não à Violência despertava isso, ele trazia a participação de toda 
comunidade escolar, ele valorizava isso, ele não deixava a escola esquecer. 
Porque a escola às vezes na sua dinâmica, nessa dificuldade que eu falei, de 
uma mudança de cultura que valoriza a participação, e o Pela Vida Não a 
Violência, ele ajudava a escola, a gente a se movimentar, e levar em conta 
todos os segmentos da escola e a comunidade local. Isso é mais segurança. 
Uma frase que inclusive eu escutei muito, que nunca esqueço e que eu 
sempre reproduzo e sempre falo que escutei: “Mais cabeças pensando junto, 

menos chance de errar”. E eu não consigo ver outro caminho para a questão 
da violência. Então, toda comunidade participando é que a gente consegue 
fazer diferença, eu não consigo ver outro caminho. (Professor S2). 
 

E dessa maneira é vislumbrada a redução da violência através de uma gestão 

democrática, pois na ação, na organização de atividades conjuntas, os vários segmentos da 

escola vão deixando de se estranhar, vão se aproximando e construindo uma nova maneira de se 

relacionar, constituindo assim relações mais horizontais: 

Inclusive, nós chegamos a ter um grupo muito dinâmico. A gente utilizou as 
técnicas do Teatro do Oprimido pra trabalhar questões da participação, 
questão do abuso de poder, o grupo tinha até um nome, e que o Pela Vida 
participou, a gente convidava e sempre podia contar com a participação dele, 
e que ajudava a gente na mediação do grupo, era o grupo “Tô tentando”. Com 
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ele acho que a gente tava tentando fazer a diferença, chamar a atenção das 
pessoas nessa questão do mundo sem violência, com relações mais 
horizontais e que isso era possível. E a gente chegou a fazer esse trabalho em 
outros setores, e esse grupo “Tô tentando” que era composto por professoras, 
assistentes pedagógicas, diretoras, pessoal da limpeza, ajudante geral, 
inclusive pessoas da Frente de Trabalho, auxiliares administrativos, mães de 
alunos e, é claro, alunos da escola. Pois é, a gente conseguiu formar um 
grupo que era composto por todos esses segmentos e a gente apresentou 
várias técnicas do Teatro do Oprimido, várias peças, inclusive que a gente 
escrevia a partir de uma situação vivida que essa é a proposta do Teatro do 
Oprimido. O projeto Pela Vida Não a Violência era sempre convidado, e 
comparecia para ser nosso coringa [...] A gente apresentava o teatro para 
envolver os setores, para mobilizar as comunidades nossas, ali do entorno e 
debater alguns temas. Então, a gente fazia críticas ao papel da televisão, a 
gente fazia crítica ao autoritarismo, a todas formas de preconceitos, e 
procurávamos valorizar a participação popular; a gente estava vivendo um 
momento interessante do Orçamento Participativo na cidade e a gente queria 
envolver a comunidade escolar para ir lá também, decidir junto o destino dos 
recursos. Então, o Teatro também vinha ajudar a gente. E através do teatro a 
gente também podia falar dos nossos conflitos, das discriminações, enfim, 
das situações que aconteciam nas escolas, às vezes até pela questão do piolho 
que também é uma forma de violência. O aluno perdia o direito de estar na 
escola porque tinha piolho, então a gente fazia teatro disso também, para 
mexer com as pessoas, e para refletir condutas, atitudes e trabalhar mais essa 
noção de direitos, da cidadania, do ECA. E o Projeto Pela Vida, Não à 
Violência participou de tudo, participou sempre junto com a gente, inclusive 
a gente sabia que podia contar com a equipe... (Professor S2). 
 

À medida que vão se constituindo relações mais horizontais nas escolas, vão se 

explicitando tensões com interesses divergentes em torno do currículo, um currículo que, como 

se propunha, fosse aberto, que pudesse incorporar a prevenção a qualquer tipo de violência:  

As intervenções em relação à prevenção a qualquer tipo de violência, devem 
compor o currículo. Claro que a Escola tem um movimento que é o seu 
cotidiano. Que é um movimento intenso das relações que ali são 
estabelecidas. [...] A Escola vai se confrontar com problemas que acontecem 
no cotidiano que não estavam previstos, pois se formos contar todas as 
histórias que são diversas e muito específicas, mas agora, se ela já tem isso 
incorporado, debatido, se isso não é só uma questão de apagar o incêndio 
naquele momento, mas se é uma política que faz parte do currículo... Porque 
essa questão tem que estar no Projeto Político Pedagógico, tem que ser 
discutida. O que a Escola consensuar sobre essa questão da violência, os 
conceitos que estão em torno disso, a partir da formação, da reflexão, a 
Escola tem que tirar as suas reflexões e estabelecer isso na política da escola, 
de ação da escola, uma política educacional. Ou seja, atenção a essa questão, 
do respeito às diversidades, do respeito às diferenças, de uma vida sem 
violência e de aprendizagem com qualidade. Isso tudo deveria ser pensado no 
momento de se pensar o currículo. (Professor S2) 
 

O Projeto Pela Vida, Não à Violência à medida que contribui para o fortalecimento dos 

mecanismos de gestão democrática e para a ampliação da participação da comunidade na vida 

escolar, incentiva, através dos processos de discussões, a abertura das escolas para a 

comunidade. Assim, a população era estimulada a se apropriar dos espaços escolares para a 

realização de atividades culturais, esportivas ou para atividades voltadas para sua própria 

organização.  
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Normas de Convivência 

Outra dúvida que apareceu durante o processo de implementação dos conselhos de 

escola estava relacionada à construção das normas de convivência14. Historicamente, na Rede de 

Educação em Santo André, essas normas quando não vinham já determinadas pela Secretaria de 

Educação, eram ditadas pelas diretoras das escolas ou, no máximo, contavam com a 

participação das professoras para sua elaboração. No âmbito da sala de aula, cada professor 

enumerava as regras de convivência, isso quando as mesmas eram explicitadas. A proposta, 

inerente a uma gestão democrática, era a de envolver todos os segmentos das escolas, através 

dos conselhos de escola, no processo de construção das normas de convivência.  

Esse foi um outro momento que pressupôs a intervenção do PVNV, pois as escolas em 

geral passaram a manifestar muitas dúvidas em relação a como proceder para a construção das 

normas de convivência. Quais os limites? O que pode? O que não pode? A quem envolver? 

Como fazê-lo? Em que se pautar? 

O PVNV, diante desta demanda, irá organizar momentos de formação junto às diretoras 

de escola e assistentes pedagógicas no sentido de contribuir para que o processo fosse o mais 

democrático possível, garantindo a participação de todos os segmentos da comunidade escolar. 

Considerava-se essa uma medida altamente preventiva em relação à violência escolar.  

 

Participação dos/as alunos/as 

A participação dos alunos como agrupamento independente do Conselho de Escola 

surgirá passado alguns anos da existência dos Conselhos de Escola, quando se inicia uma 

reflexão sobre o ECA “do direito, da criança e do adolescente, de organização e participação 

em entidades estudantis”, sobre o papel da Educação e sobre o papel da escola como espaço 

privilegiado de convívio social, na garantia de espaços para que os/as alunos/as falem, opinem e 

decidam sobre as atividades educativas, recreativas e culturais desenvolvidas, bem como das 

relações que permeiam este convívio.  

Há, digamos assim, certo amadurecimento, em relação à concepção da gestão 

democrática da educação. No próprio Regimento Comum das Escolas Municipais de Santo 

André, no capítulo que trata da gestão democrática, em seu artigo 9º que: “Os Conselhos de 

Escola e os Diretores de Unidades Escolares, empenhar-se-ão na criação de condições para a 

instalação de grêmios, conforme legislação em vigor”. 

                                                 
14 A partir de uma ampla discussão envolvendo todas as escolas da Rede Municipal de Educação de Santo 
André construiu-se (no decorrer de 1997) o Regimento Comum das Escolas Públicas Municipais, que em 
sua Seção III versa sobre as Normas de Convivência: 
“Art. 19 – O Conselho de Escola, após discussão com segmentos da comunidade escolar, estabelecerá 
normas de convivência para orientar as relações profissionais e interpessoais que ocorram no âmbito da 
escola, fundamentada em princípios de solidariedade, ética, pluralidade cultural, respeito à diversidade e 
às diferenças físicas, étnicas, de gênero e sociais. 
Parágrafo Único – O Conselho de Escola estabelecerá normas de convivência, bem como sanções e 
formas de recursos”. 
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Assim, passa-se a compreender a importância de se investir pedagogicamente nessa 

tarefa propiciando oportunidades para os alunos desenvolverem discussões sobre questões do 

cotidiano que vão desde a organização da escola (recreio, banheiro, sala de aula, entrada e saída, 

entre outros), a manutenção do prédio e materiais, atividades culturais e esportivas (teatro, 

música, campeonatos de futebol, etc.) até sobre as relações entre crianças/crianças e 

crianças/adultos. 

 
[...] Destacamos que a primeira iniciativa de organização dos(as) alunos(as) 
da Rede Municipal, através do Conselho Mirim, ocorreu  na EMEIEF  Parque 
MIAMI em 2001. O mesmo encontra-se a cada dia mais fortalecido e 
dinâmico, propiciando uma educação para a democracia e cidadania na 
prática. Na maioria das Unidades Escolares o conselho mirim é composto por 
representantes de classes, das modalidades de Educação Infantil e do Ensino 
fundamental, que se encontram mensalmente. Em 2003 os conselheiros (as), 
através da parceria entre o Projeto Pela Vida, Não à Violência e a Firestone, 
participaram de oficinas para elaboração de outdoors sobre os artigos do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os quais ficaram em exposição 
em 12 pontos da cidade no final de julho e início de agosto; de oficinas sobre 
a teoria e prática do ECA e, ainda, de Mediação de Conflitos. Para 2004 
estarão sendo desenvolvidas formação com mediadores destes grupos e 
encontros de integração com  todos os conselheiros(as) mirins das Unidades 
Escolares Municipais. Atualmente, temos 10 Conselhos Mirins ou Grêmios 
Estudantis atuando e, 20 em processo de formação. Estas ações fortalecem as 
crianças nos conhecimentos de seus direitos e deveres, na responsabilidade e 
compromisso com a organização, manutenção e bem estar do espaço 
educativo, no desenvolvimento de relações mais solidárias, propiciando a 
cada um o exercício de sua cidadania, e consequentemente, trazendo reflexos 
para uma atuação preventiva, ao se adotar modos não violentos de tratar os 
conflitos.. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL/PROJETO PELA VIDA, NÃO À VIOLÊNCIA, Relatório 
sobre os Conselhos Mirins, [s/d], Mimeo.) 
 

As experiências com os Conselhos Mirins foram se apresentando como uma situação 

pedagógica que favorecia o aprendizado da cidadania, e que de forma significativa levavam as 

crianças a aprenderem a dialogar e refletir sobre os problemas comuns vivenciados no interior 

das escolas, ao mesmo tempo em que direcionava para a construção coletiva de soluções aos 

problemas comuns.  

As escolas que vivenciaram a experiência com os conselhos mirins foram percebendo 

várias possibilidades de se intervir positivamente no desenvolvimento das crianças, no entanto, 

ainda havia insegurança em envolvê-los integralmente na gestão da escola. Ainda assim, os 

conselhos mirins, na época, foram significativos na história da Rede Municipal de Educação de 

Santo André, marcando um movimento interessante, o de dar voz às crianças: 

Eu presenciei, eu estava em uma escola que tinha o Conselho Mirim, e era 
muito legal, as crianças são duras quando deixam nas mãos delas as coisas. 
Nós os adultos tentamos amenizar um pouco até mesmo por conta do que os 
outros vão pensar se eu falar em expulsar a criança. Porque tem adulto que 
quer expulsar mesmo, mas como não fica bem dizer, e contraria a lei, então 
ele camufla. A criança não, ela diz que tem que ficar sem comer, se fizer isso 
vai ficar sem comer, então eles são terríveis. E eu presenciava que eles 
tinham um grupo que organizava o intervalo, era uma escola pequena com 
pátio pequeno, eram crianças grandes. Grandes até o quarto ano, mas eram 
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crianças entre nove e dez anos junto com crianças de seis, sete anos, que 
eram as crianças pequenas, então, elas queriam organizar o recreio, porque o 
convívio era muito violento, porque a criança saía da sala de aula querendo 
correr,  saía correndo, esbarrava, batia no outro, havia muita luta, e os que 
queriam uma coisa mais tranqüila sempre sofriam. Então, eles vão chegar a 
um acordo, saem conversando de sala em sala levando o problema até que 
chegam a uma solução: a organização dos cantinhos das brincadeiras que 
tinham os responsáveis que se revezavam, e eles se reuniam semanalmente 
para conversar sobre o que tinha acontecido. Um dia conversando com eles 
perguntei se não tinha nada que eles gostassem de fazer e que quisessem 
ensinar para os outros colegas, então, uma sabia fazer tricô e tear, aí ela levou 
os tearzinhos dela e ensinava as amiguinhas e mais quem quisesse aprender. 
Isso no intervalo. Aí arrumaram um negócio de pintura, aí tinha as atividades 
com as cordas, as bolas e tinha sempre um responsável que era uma criança. 
E toda vez que alguém não seguia, burlava ou infringia as regras, eles 
conversavam. Então, eu vi uma diminuição de correria no intervalo, de 
brigas, de chute, e eles participavam de reuniões para decidir as coisas na 
escola. A diretora da escola segurava um pouco, acho que ela podia ter 
soltado mais aquelas crianças, soltado para eles pensarem sobre uma gestão 
para o espaço, inclusive na modificação física do espaço. Mas a diretora 
segurou um pouco, então ela chamava só para decidir assuntos pontuais que 
ela achava que era para a idade deles. Então, ainda não era uma gestão 
completa para a criança decidir junto com o adulto, o que seria legal, o que 
ela gostaria de fazer na escola, pois é ela, a criança, quem usa aquele espaço, 
deixar que ela também diga o que ela gostaria de ter no espaço para ser mais 
prazeroso estar naquele espaço... Eu acho que ainda tem que ter muita 
humildade e eu não conheço ainda uma escola que consiga ouvir a criança 
neste sentido. (Professor S1). 
 

As implicações para o currículo, da organização dos conselhos mirins, vão sendo 

percebidas no decorrer da experiência, quando se observa o envolvimento diferenciado das 

crianças fora do espaço da sala de aula e o quanto se tornam abertas para aprender, para se 

colocar, para pensar sobre os problemas e suas possíveis soluções, sentindo-se co-responsáveis. 

Um outro aspecto é que também os adultos passam a aprender com essa experiência e com os 

próprios alunos.  

 

Formas Não Violentas de Resolução de Conflitos 

Todo esse processo democrático participativo vai trazer para a convivência no interior 

das escolas pessoas muito diferentes que deverão discutir, opinar e decidir sobre questões muito 

caras à educação, como é o caso do Projeto Político Pedagógico, ficando evidente o 

aparecimento dos conflitos que de início trouxeram resultados nada agradáveis, como mães que 

começavam a participar e nunca mais voltavam, ou professores que se negavam a discutir 

determinadas questões com representantes da comunidade ou mesmo pais ou mães que se 

aproximavam da escola estimulados pela proposta da participação e logo desistiam. A dúvida 

neste caso, após um tempo da implantação dos conselhos se direcionou em primeiro, admitir 

que se estivesse diante de um conflito e, segundo, que muitas vezes através da proposta de 

formação de conselheiros de escola, muitos dos conflitos ficavam ocultos. Esse reconhecimento 

será acompanhado da seguinte dúvida: o que fazer diante de um conflito, principalmente por se 

tratar de uma gestão democrática? 
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Assim sendo, através do movimento cada vez mais intenso, de democratização dos 

espaços de discussão e de decisão as escolas passarão a ter que assumir a existência dos 

conflitos e a buscar formas de como administrá-los. Essa demanda será encaminhada ao PVNV 

que procurará criar espaços de formação para o estudo do tema. Muitas vezes, era solicitado à 

própria equipe do PVNV desempenhar um papel na mediação dos conflitos, principalmente 

envolvendo o Conselho de Escola.  

A implicação desse tema dos conflitos para o currículo é aplicada quando se começa a 

conceber o currículo de uma outra forma, como caminho da vida. E, sendo assim, os conflitos 

deveriam ser assumidos e tratados, nem que para isso tivesse que contar com um auxílio de um 

agente externo à escola: 

Quando eu digo que essas funções de administrar os conflitos, devem fazer 
parte do currículo é porque o currículo, o próprio nome diz, é o caminho, e o 
caminho da escola é a vida e a vida tem tudo isso, a vida é o grande currículo, 
as discussões da vida, do dia-a-dia. Eu lembro que foram muitas vezes, 
assim, que eu senti a importância do Projeto Pela Vida, Não à Violência, 
quando se discutia algumas subjetividades nas escolas, das relações, de 
algum mal entendido, eu lembro de uma determinada Creche, onde a Sueli 
era diretora, que estava havendo um mal entendido, e quem está dentro da 
história muitas vezes não consegue ver que estão permeadas várias coisas, e 
que por isso eu acho que é interessante um outro olhar, alguém que vá ajudar 
a escola a se perceber, a se ver, a ser espelho... Então, o Projeto não levava 
solução, pois não era esse o seu propósito, mas buscava a discussão entre 
todos, para que pudessem se ver e se rever, porque geralmente os atritos têm 
dois ou mais lados, mas tem o lado do outro também, por causa das 
subjetividades humanas. Enfim, isso eu achei bastante interessante. Ai é legal 
esse olhar, sim, de fora, que vá não acusar ninguém, não era esse o propósito, 
mas de colocar o espelho diante de todos nós e é assim que eu pelo menos 
encararei isso, e acho que era esse o propósito do Projeto Pela Vida, Não à 
Violência. (Professor M3). 
 

Assumir o conflito muitas vezes implicou no reconhecimento do quanto a escola os 

negava, e ao fazê-lo atuava autoritariamente, muitas vezes, sobrecarregando a direção. Ao 

assumi-lo busca-se imprimir um novo costume, o costume do diálogo, da conversa, do 

enfrentamento do problema com a participação dos envolvidos, que podiam ser famílias, 

funcionários, professores ou alunos, na busca de uma solução. Na dúvida, nos casos mais 

delicados, sabiam que podiam contar com o Projeto Pela Vida, Não à Violência. 

 
Teve alguns momentos que a comunidade, enquanto comunidade eu estou 
entendendo diretores, professores e pais, que participaram de vários 
encontros e cursos diversos. Agora tem uma coisa do Projeto, Pela Vida Não 
a Violência que eu vou falar que é do meu ponto de vista e que eu acredito 
que foi e é uma ação muito ousada, porque as pessoas não estão acostumadas 
a conversar sobre os conflitos e sim a esconder os conflitos e quando têm que 
resolver, resolvem entre quatro paredes, com as pessoas envolvidas ou às 
vezes nem são pessoas envolvidas, resolve entre a equipe diretiva mesmo, e o 
Projeto veio mostrar que os conflitos você não esconde, você enfrenta, você 
discute e você conversa, eu acho que um dos grandes impactos que foi na 
Rede e pelo menos no lugar onde eu estava quando o Projeto foi implantado, 
era reunir a escola inteira num espaço onde todos conversavam sobre os 
problemas, isso. Então, tanto para a comunidade escolar, compreendendo os 
pais, como para os professores isso foi um impacto porque não estavam  
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acostumados a conversar... A tendência pelas experiências pessoais, as 
pessoas carregam culturas de também esconder os conflitos, de também não 
conversar sobre os conflitos na sua vida particular, aí você vai para o 
trabalho, aparece uma pessoa que propõe que se discuta isso no coletivo há 
um choque mesmo, então, eu acho que com o tempo as pessoas foram se 
apropriando do Projeto, com o tempo se desarmando e assimilando, no 
sentido de entender mesmo o que era o Projeto e como ele podia ajudar no 
seu dia-a-dia na sala de aula, não simplesmente quando acontecesse algum 
caso grave, mas que o professor podia falar sim dos conflitos que estavam 
envolvendo as crianças e tomando também cuidado. (Professor S1). 
 

Passa-se a conceber o conflito em toda a dinâmica do desenvolvimento da criança e, 

nesse sentido, todos os conflitos devem ter o seu devido espaço de tratamento. A escola deve 

estar mais atenta, inclusive na relação da crianças entre si, pois neste universo podem se 

localizar os obstáculos que necessitam ser superados para que flua a aprendizagem, 

demandando da escola, intervenções mais acertadas para tornar o espaço da aprendizagem mais 

seguro, do ponto de vista da confiança que as pessoas devem ter para se arriscarem no processo 

de aprendizagem. 

Eu acredito que para a criança se sentir bem e para a criança transitar nessa 
época escola e ela ser uma pessoa que goste de estudar, que veja no estuda, 
na aprendizagem o grande desafio da sua vivência e da sua permanência aqui, 
a escola precisa ser agradável, não estou dizendo no sentido de ser toda 
enfrescurada, de tratar com mimos não é isso, a criança precisa se sentir 
segura para ela poder se entregar, se desenvolver, a gente só se entrega 
quando a gente se sente segura, então ela precisa sentir segurança no adulto 
que está ensinando, numa pessoa que é competente que sabe o que está 
fazendo, que sabe lidar com os conflitos da criança, que saiba lidar com os 
conflitos da própria aprendizagem, com os conflitos de convivência porque a 
criança que na escola sofre algum tipo de violência com os amigos no 
recreio, onde, por exemplo, os amigos o chamam de “bichinha” porque ele 
está usando uma sandália que pra aquele grupo é uma sandália de menina, ou 
então numa brincadeira de pega-pega ele não consegue pegar ai chamam ele 
de “mariquinha”, “retardado”, “lerdo”, quando o professor não está atento a 
estes conflitos de relação com as crianças, a criança vai ter mais dificuldade 
para aprender, porque o relacionamento é a base, a gente também precisa 
saber lidar com esses conflitos e a escola também pode ajudar a família nisso, 
se ela estiver antenada com os problemas que acontece com as crianças, que 
geralmente não está, geralmente é um problema da pessoa que cuida no 
recreio, e eles não estão muito preocupados com isso, porque a criança tem 
que aprender, então há uma cultura que o menino tem que se esfolar para ser 
homem, ser macho, se é menina tem que saber se defender, tem que saber se 
comportar, se não ela não vai arrumar um bom casamento [...] Então, a escola 
tem uma cultura de deixar a criança passar por umas situações de violência, 
achando que com isso, por si só, ela vai crescer emocionalmente, e eu fui me 
dando conta que também a escola deve assumir essas questões todas. 
(Professor S1). 
 

As implicações que decorrem da adoção de um modelo de gestão democrática, 

participativa, como pode ser observado, estão relacionadas, no caso particular da experiência da 

Rede Municipal de Educação de Santo André, com a assunção do conflito, do diálogo ao 

processo de ensino-aprendizagem. Assim, conflito e diálogo serão associados com a diminuição 

da violência, com a prevenção e por conseqüência, com a aprendizagem em um clima de muita 

vivacidade. 
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Outra implicação para o currículo refere-se à distribuição de responsabilidades, que 

parte do envolvimento de todos na construção do projeto da escola e de ações e eventos, sempre 

em sintonia com o Projeto da Escola, produto da ação coletiva.  

A decisão de aproximar o Projeto Pela Vida, Não à Violência com as ações de 

implementação da gestão democrática, não foi casual ou espontânea, pois a prevenção passa por 

um modo de ser democrático da escola que prevê permanentemente o exercício de escuta, 

concebendo o direito de todos de falarem e serem ouvidos, a ação conjunta, a construção 

coletiva das normas de convivência e das sanções, a formação permanente dos conselheiros e 

conselheiras de escola e a garantia da participação dos/as alunos/as em instâncias como os 

conselhos mirins.  

O desencadear de um processo democrático acabou sendo o foco fundamental da ação 

do PVNV,  

Vemos então que não se trata de aplicar modelos e sim de desenvolver as 
condições para que o processo democrático aconteça. Ele carrega em si um 
projeto de vida, um projeto de sociedade, que se constrói ao caminhar. Daí a 
necessidade de alimentar e cuidar desse processo, investindo nas condições 
objetivas e subjetivas, ou seja, promovendo a socialização das informações, 
abrindo a escola para que as pessoas da comunidade possam utilizá-la tendo 
em vista a auto-organização, a formação, o lazer, a cultura, enfim, a 
promoção da vida. (PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ, 2001). 
 

Todo esse investimento no processo de democratização traduziu-se na concepção que se 

tinha de um trabalho preventivo em relação a qualquer tipo de violência. À medida que se 

promove a participação, acontecem no próprio processo as possibilidades de se realizar a 

educação em cidadania, pelo exercício da participação. 

Do exposto até o momento, foi possível comprovar que, tal como a teoria tinha 

destacado o exercício da participação democrática, traz aprendizados nos principais valores da 

cidadania, tais como: a “valorização cidadã”, a responsabilidade, a solidariedade, o diálogo, a 

tolerância, a capacidade de escolha e o desenvolvimento da formação do juízo político e do 

senso crítico. (ELIAS, 1999:144-176). 

Dessa forma, o próprio processo de participação democrática, sobretudo quando 

realizado com intenção educativa, incorpora ao currículo significativos aprendizados nos 

valores da cidadania, motivo pelo qual possuem efeito de prevenção da violência. Um processo 

participativo na perspectiva da cidadania ativa traz uma dimensão educativa que perpassa pela 

assimilação dos valores acima selecionados, além de outros possíveis que não foram 

enumerados. Em um dos registros do PVNV, ainda que discretamente, são mencionadas 

mudanças advindas do processo (participativo) como observamos a seguir: 

As saídas apontadas pelos grupos de discussão nas escolas variavam desde 
aquelas consideradas mais convencionais como construção de muros, polícia 
na escola, grades, cadeados, portões elétricos, alarmes até outras propostas 
mais voltadas para a linha da participação cidadã, como a ocupação da escola 
pela comunidade (durante a semana e nos finais de semana), a maior 
integração dos serviços públicos, o investimento em formação para os pais, 
professores e funcionários em como lidar com os conflitos...  Nesse processo 
todo se pode verificar que as pessoas e os grupos participantes amadureceram 
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nos seus níveis de consciência, na forma de perceber e ler o mundo, 
aprendendo a situar os problemas, suas causas, conseqüências e possíveis 
soluções. Enquanto observávamos os processos pelos quais as pessoas 
estavam passando, lembrávamos do Professor Paulo Freire quando este 
analisava a atuação do homem no mundo e sua transição (não linear e sim 
dinâmica) da consciência ingênua à consciência crítica. (PREFEITURA DE 
SANTO ANDRÉ, 2001). 
 

Pode ser verificado também, de acordo com o marco teórico exposto, que assumir a 

decisão de prevenir a violência escolar implica em uma mudança cultural que exige um novo 

tipo de escola.  

Assim sendo, a principal implicação da prevenção da violência para o currículo, desde o 

ponto de vista da participação democrática viu-se cumprido: Se, se quer prevenir a violência na 

escola, há que se praticar primeiro, uma convivência democrática na escola.  
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5.4. Estrutura do Projeto e elaboração das orientações gerais de prevenção e 

intervenção 

Dada a ampla e diversa problemática da violência escolar, envolvendo temas e situações 

que exigem especialidades bastante variadas, a literatura de referência, recomenda a criação de 

uma equipe interdisciplinar que se ocupe das ações de prevenção da violência. 

O Projeto Pela Vida, Não à Violência, no período de 1998 a 2000, foi alocado 

diretamente no gabinete da Secretária da Educação e Formação Profissional e contou com uma 

equipe de três pessoas, inicialmente, e passará, depois, a contar com 06 pessoas no ano de 2000. 

Duas das integrantes15 da equipe foram contratadas pela Secretaria de Educação e Formação 

Profissional, para assessorar a criação e acompanhamento do Projeto Pela Vida, Não à 

Violência em Santo André. Vale lembrar ainda que juntamente com as duas assessoras dois 

especialistas tiveram um papel primordial na primeira fase, em particular, do Projeto Pela Vida, 

Não à Violência, a do advogado criminalista, Dr. Jairo Gonçalves da Fonseca e do especialista 

em ECA o Prof. Ulisses D. Guirgel.  

A primeira integrante que se somou a equipe com as duas assessoras, era uma 

professora da Rede Municipal de Educação de Santo André, formada em ciências sociais, que 

desde o início da gestão (1997) estava com a incumbência de coordenar o processo da gestão 

democrática da educação sob orientação e acompanhamento do Núcleo de Participação Popular 

da Prefeitura, articulado com a Secretaria de Educação e Formação Profissional.  

Passado, mais ou menos, um ano, da existência do Projeto, vieram, também, compor a 

equipe: 

� Um professor da Rede, formado em Educação Artística. 

� Uma professora da Rede formada em Pedagogia com experiência na direção de 

Creche e na assistência pedagógica às escolas. 

� Uma estagiária de pedagogia. 

Na segunda etapa do Projeto Pela Vida, Não à Violência, precisamente, a partir da 

segunda metade de 2002, quando é deslocado do gabinete da Secretária ele passou a fazer parte 

de uma Coordenadoria de Projetos Especiais. A equipe ficou composta de duas pessoas, uma 

que estava desde o início e outra que, após ter sido deslocada de outro serviço, veio compor o 

projeto, professora da Rede, formada em Psicologia. Nesse período, houve uma divisão do que 

se configurava o Projeto, uma pessoa que ficou encarregada de acompanhar a Rede Cultural, 

duas pessoas para acompanhar a Gestão Democrática e outras duas pessoas encarregadas de 

acompanhar a transição dos Centros Comunitários, que antes estavam sob responsabilidade da 

Secretaria da Cultura e que passariam para a Secretaria de Educação, passando por um processo 

de revitalização, reconstrução, denominando-se Centros de Educação Santo André (Cesa).  

                                                 
15  Uma das assessoras, Dirce Gomes, pedagoga com acúmulo de experiência mais voltado para a área de 
planejamento. A outra assessora, Sonia Regina Teixeira Almeida, uma assistente social, com larga 
experiência na área da saúde e educação, ex-coordenadora do Projeto Pela Vida, Não à Violência, na 
Secretaria de Educação, Governo Erundina, 1989-1992. 
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Em 2004, após uma revisão sobre a necessidade de se impulsionar a formação das 

“Comissões da escola”, foi organizada uma formação específica para formar “Agentes 

Promotoras de Vida”, com um representante por escola. Esperava-se com essa iniciativa 

estabelecer uma relação mais orgânica entre o PVNV e as escolas na adoção do trabalho 

preventivo de forma mais sistemática, estimulando inclusive, a organização da “Comissão da 

Escola”.  

 

Orientações gerais 

Os impactos iniciais causados pelo anúncio da política educacional a ser implementada 

na Rede Municipal de Educação de Santo André, em 1997, somada ao novo contexto de 

incorporação do Ensino Fundamental (até o quarto ano), mais a inclusão de crianças (e também 

adolescentes, jovens e adultos na EJA) com deficiência em salas regulares, estavam carregados 

de muitas inseguranças, medos, inquietações, e também de muita expectativa e abertura para o 

aprender, por parte das gestoras e professoras em geral. Todo esse clima exigirá da equipe 

central da Secretaria de Educação e Formação Profissional um cuidado redobrado para a 

elaboração das orientações gerais, com a realização de uma série de encontros, reuniões e 

formações no sentido de busca de compreensão do contexto e orientações para os 

procedimentos em todos os níveis de atuação das gestões e inclusive em relação aos processos 

participativos dos planejamentos. 

Assim sendo, as orientações, no sentido de contribuir com a instituição de uma nova 

forma de organização das escolas, serão sistematizadas nos documentos, nas revistas, debatidas 

nos vários colegiados e fóruns de trabalho e discussão. Essas orientações sinalizavam ora para 

questões específicas, ora para questões mais gerais. Vejamos o exemplo: 

• criação, na escola e no sistema, de coletivos para a construção, 
organização, acompanhamento, avaliação e aperfeiçoamento do trabalho 
educacional (com os funcionários, com os professores, com os pais, com os 
alunos) tendo como resultado concreto a elaboração do Projeto Político 
Pedagógico e a criação de espaços de formação permanente para educadores, 
pais/mães, alunos  e funcionários; 
• elaboração cuidadosa do diagnóstico dos educandos e da comunidade 
em que a escola está inserida, ponto de partida para a elaboração do Projeto 
Político Pedagógico e o plano de aula de cada professor; 
• transformação das relações no interior da escola, com a elaboração 
coletiva das normas de convivência (prevista no regimento das escolas), 
desenvolvendo a capacidade de ouvir o outro, a solução de conflitos pela via do 
diálogo e da construção de sínteses, sem violência ou autoritarismo; 
• incorporação de princípios e valores éticos na concepção, organização e 
prática educacionais, como: democracia (consciência cidadã), solidariedade, 
respeito, compromisso, etc. (Documento interno preparatório para a Revista. 
2000. Memo.) 

O Projeto Pela Vida, Não à Violência, também buscará estar atento às demandas da 

Rede. Demandas estas sinalizadas freqüentemente por relatórios advindos das escolas, 

sistematizados pelas assistentes pedagógicas e encaminhados para as áreas respectivas. 

Como já informado anteriormente o PVNV atuará precisamente com a Gestão 

Democrática da Educação. E ao se interar das demandas das escolas, ora sobre procedimentos 
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de atuação dos mecanismos democráticos de gestão no interior das escolas, ora sobre normas de 

convivência, etc. o PVNV dará um destaque especial aos quatro instrumentos orientadores da 

implementação da Política Educacional no cotidiano das escolas, o Regimento Comum das 

Escolas (já elaborado com a participação de toda a Rede no início de 1997), o Plano Escolar, o 

Regimento Interno do Conselho do Conselho de Escola, além das Normas de Convivência 

(todos eles de atribuição de cada uma das escolas), que deveriam estar sustentados nas diretrizes 

da educação. Segundo orientações do PVNV, todos esses instrumentos deveriam ser construídos 

coletivamente, tendo como pressuposto a participação de cada um dos segmentos da 

comunidade escolar ou núcleo com vistas à futura aplicabilidade prática e real dos mesmos. 

Uma outra orientação estava voltada, em alertar as escolas para o atendimento ou busca 

de compatibilização destes instrumentos com as leis superiores e as diretrizes da educação. Ou 

seja, o resultado do processo deveria culminar com os princípios da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

jamais os contrariando. 

Para o processo de construção das Normas de Convivência, segundo o que se discutia 

nas formações com diretoras e assistentes pedagógicas, as orientações seguiram a seguinte 

linha:  

� Criar um movimento a partir da necessidade de cada um na busca do 
bem viver 
� Ser um processo que possibilite a cada um a descoberta dos direitos e 
deveres, já contemplados nas leis existentes. Direito – o que desejo, o que 
quero que pode ser bom para mim e para todos? Dever – o que tenho que 
fazer para ver realizado o meu desejo, e que será bom para mim e para 
todos? 
� Contribuir para a construção da Cultura de Paz e intolerância a 
qualquer tipo de violência. 
� Dar atenção ao movimento de construção das normas de convivência, 
ressaltando o valor essencial e especial de todo o processo que terá como 
conseqüência o produto final – Normas de Convivência da Escola. 
** Com certeza todo esse movimento terá uma dimensão educativa para a 
CIDADANIA. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL/PROJETO PELA VIDA, NÃO À VIOLÊNCIA, Algumas 
considerações importantes antes de tratarmos das Normas de Convivência 
[S/d], Mimeo). 

 

Uma outra questão apresentada pelas diretoras referia-se ao procedimento diante do não 

cumprimento das Normas de Conivência. Pois, havia uma tendência imediata em se pensar nos 

castigos, punições, advertências, expulsões, diante de uma quebra das normas. O Projeto 

procurou sensibilizar para que uma primeira e insistente ação que caberia à educação seria a de 

buscar sempre a mediação pedagógica, muito diferente do “deixar para lá” ou “de não fazer 

nada”. O enfoque era outro, como aproveitar para que a pessoa pudesse aprender com a 

situação? Só depois dessas mediações pedagógicas é que se passaria para os seguintes passos da 

advertência ou de encaminhamentos outros. Assim, a orientação sugeria os seguintes caminhos: 

 
Caminhos recomendados quando da transgressão das normas ou de qualquer 
lei no interior das escolas: 
1) Pedagógico – esse caminho permite o diálogo, explicitando o que de 
fato aconteceu (a descrição do ocorrido, e o que levou o outro a transgredir a 
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norma), e a reflexão sobre o valor da norma para todos e a importância de seu 
cumprimento. 
2) Enérgico – segundo passo a seguir, caso haja repetições do 
descumprimento à norma (pós intervenções pedagógicas mencionadas 
anteriormente), o que possibilita diante do caminho percorrido, fazer o 
registro da ocorrência, a advertência por escrito com base na lei – ECA. 
3) Legal – é o encaminhamento do caso, quando se avaliar ter passado dos 
limites das possibilidades da escola para o seu tratamento, para as instâncias 
legalmente competentes como o Conselho Tutelar, Secretaria de Educação e 
Formação Profissional... (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL/PROJETO PELA VIDA, NÃO À VIOLÊNCIA, Algumas 
considerações importantes antes de tratarmos das Normas de Convivência 
[S/d], Mimeo.). 

 

Nessas considerações registravam-se ainda alguns lembretes, um deles relativos a um 

dos artigos do ECA, o 13 em especial, referindo-se a que, ante a observação de qualquer sinal de 

maus-tratos envolvendo criança e adolescente, caberia à escola, mesmo diante de apenas uma 

suspeita, o encaminhamento imediato do caso ao Conselho Tutelar, órgão esse que tem a 

competência legal para proceder à apuração e à tomada das providências cabíveis. 

Houve inclusive um curso, organizado junto ao CRAMI (Centro de Referência aos 

Maus-tratos na Infância do ABCD), justamente para contribuir com os/as educadores/as a 

identificarem sinais de maus-tratos e dessa forma tomar as providências cabíveis para cada caso. 

Em relação à família buscava-se sensibilizar a escola sobre a complementaridade de 

atuação de ambas (escola-família) no processo educativo das crianças e dos adolescentes, 

embora a cada um estivesse reservado um papel diferenciado. 

Como se podem observar as orientações gerais, que partiram do Projeto Pela Vida, Não 

à Violência para as Escolas, remetiam sempre às diretrizes da Política Educacional buscando 

atender ou esclarecer as dúvidas e expectativas das escolas.  

As dúvidas mais freqüentes referiram-se, inicialmente, como foi mencionando 

anteriormente sobre o processo de implementação dos conselhos de escolas, e na maioria das 

vezes, ante a uma situação de violência ou de uma suspeita de situação de violência, a quando e 

como intervir e a quem recorrer. A outra se referiu, pós conhecimento do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, a como encaminhar os casos de suspeitas e a quando acionar o Conselho 

Tutelar, etc. 

Dessa forma, a necessidade de um guia de orientações, com procedimentos adequados 

frente aos problemas que apareciam no cotidiano das escolas tornou-se uma forte demanda 

manifestada em reuniões com as diretoras das escolas e as assistentes pedagógicas. Essa 

demanda aparece com mais força principalmente quando começa a ficar evidente estar diante de 

um novo momento da história da Rede. Momento esse que foi sendo reconhecido pela Política 

Educacional em vigor, tendo como eixo Educação Inclusiva, com gestão democrática, de 

qualidade social e com garantia ao acesso e à permanência de todos. Os freqüentes espaços de 

formação e de esclarecimentos, inclusive sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre a 

construção dos Conselhos de Escola como espaços democráticos, foi o que impulsionou ao 
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alerta para a emergente necessidade de mudança, gerando muita insegurança, daí a solicitação 

por um roteiro orientador. 

Uma das primeiras ações, neste sentido, que partiu da equipe do PVNV, foi passar as 

orientações sobre o processo de construção das normas de convivência de forma participativa e 

fazer o acompanhamento dos resultados, na averiguação e análise dessas normas. Essa ação 

esteve presente como solicitação por parte das escolas em todo o período de existência do 

PNVN na secretaria de Educação e Formação Profissional. 

A preocupação com a produção ou organização de material de apoio aos envolvidos no 

projeto também mobilizou esforços da equipe do PVNV, e dessa maneira foram produzidos 

cartazes sobre o ECA especialmente dirigido à faixa etária correspondente à educação infantil; a 

edição de bolso do ECA contendo, além do texto da lei, instruções para seu uso de endereços de 

referência da região, textos para uso dos/as professores/as; caderno de atividades para 

educandos e caderno do educador sobre “Drogas” distribuído para alunos e educadores da 

Educação de Jovens e Adultos resultado de um convênio com MEC/FNDE. Quanto à 

organização de material colocado à disposição da Rede foram organizadas coletâneas de artigos 

e reportagens de jornais e revistas dentro do tema da violência e das drogas; relação mínima de 

livros, fitas de vídeo e outros materiais de referência; e compra de livros relacionados aos 

Direitos Humanos que foram destinados às escolas. 

Como se pode concluir buscou-se divulgar a todas as escolas os telefones úteis dos 

agentes internos e externos à Secretaria de Educação, com os quais a escola poderia contar para 

possíveis encaminhamentos, contatos ou parcerias, inclusive estendendo a divulgação a todos os 

segmentos que compõem a escola: Conselhos Tutelares (1 e 2), CRAMI, Defesa do 

Consumidor, Delegacia de Defesa da Mulher, Projeto “Andrezinho Cidadão”16, Centro de 

Atendimento Psicossocial aos Dependentes Químicos CAPS-DQ, Departamento de Assistência 

Social da Prefeitura de Santo André (DAS), Centro de Referência da Juventude, “Vem Maria”-

Centro de Apoio à Mulher em Situação de Violência, Centro de Referência da Pessoa com 

Deficiência, Centro de Referência da Terceira Idade, Câmara Municipal de Santo André, OAB- 

Ordem dos Advogados do Brasil. 

No decorrer do tempo, tomar-se-á consciência de que a diferença não se faz apenas com 

um guia de orientações, é preciso ir além, incorporando um modo de olhar a realidade através, 

inclusive, de um modo de atuar diferenciado: 

Quando você tem um projeto pedagógico, quando você tem um eixo fundante 
que é a educação inclusiva, você olhar para as questões da violência é você 
poder permitir que essa escola lide com essas questões de uma forma 
diferenciada, não de forma burocrática, encaminha-se pra fórum, encaminha-
se pra, enfim, pro conselho tutelar e chama mãe e chama pai, enfim, não é só 
isso, isso faz parte muitas vezes, claro, mas, você ter a escola organizada pra 
lidar com temas como direitos humanos, pra lidar com temas como o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, isso fortalece os nossos professores na sua ação 
pedagógica e também na sua ação enquanto ser humano, que está formando 

                                                 
16 Projeto Andrezinho Cidadão, vinculado ao Departamento de Assistência Social da Prefeitura de Santo 
André, que desenvolvia um trabalho de acompanhamento e encaminhamento (quando fosse o caso) junto 
a crianças e adolescentes que estavam na rua, encontrando em situação de risco.  
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outro ser humano, para o mundo, então, é um olhar muito cuidadoso; porque 
não são assuntos fáceis de serem tratados, muitas vezes as pessoas não 
queriam mesmo lidar com esses assuntos, mas foi um trabalho que foi 
cativando os atores envolvidos [...] (Professor S1). 
 

Por outro lado, ao se garantir a sistematização de orientações, pode-se, em certo sentido, 

contribuir para o processo de interação por parte daqueles que estavam acabando de chegar à 

Rede: 

É lógico que as orientações tinham que estar registradas e também que 
devíamos sempre discuti-las, com gente nova o tempo todo, você tem novos 
concursos, novas pessoas aderindo, novos projetos, enfim, e isso precisa estar 
na pauta dos outros projetos também e se não está na pauta, não tem como 
garantir no projeto político, não tem como garantir no currículo. (Professor 
S1). 

 

Embora as orientações registradas naturalmente cumprissem o seu papel de informar e 

de orientar, a formação, por sua vez, era imprescindível no sentido de provocar a reflexão à 

mudança e à adesão de uma nova cultura:  

[...] Mas, para a escola assimilar, é como eu havia dito, pois não é 
espontâneo, nós precisamos todo o tempo provocar, provocar de que forma? 
Não dá pra ser campanha, sabe assim, só, claro que a gente tem que fazer 
campanha também, mas não dá pra ser campanha uma vez por ano – Ah! No 
seminário tal vamos discutir a questão da violência. – E ao final o que acaba 
acontecendo, sai de lá, cada um toca sua vida e assim continua. Não. Não! 
Isso tem que ser tema em todas as reuniões de formação, isso tem que ser 
tema de sala de aula, isso tem que ser tema da coordenação, embora as 
orientações de como atuar precisam estar registradas sim, por 
corresponderem e remeterem às diretrizes da política educacional, no entanto, 
elas não chegam a produzir o efeito de efetivação na prática por si mesmas. 
(Professor S1). 

 

As orientações eram passadas para a Rede, anualmente, sobre como proceder em 

relação aos conselhos, no período de eleições, de suas reuniões periódicas, da relação 

representante-representado, de revisão das normas de convivência, e da aplicação do ECA na 

prática escolar. A cada ocorrência que fugisse da normalidade do cotidiano das escolas, 

pairavam dúvidas. Eram os casos pontuais, as surpresas e que as orientações deveriam cumprir 

esse papel, de iluminar a intervenção à luz das diretrizes educacionais e do ECA: 

 

A intervenção pontual ela é necessária quando você está diante de um 
problema, que é alarmante e que não dá para esperar a reunião do conselho, 
ou a reunião na secretaria, ou ainda que venha a ser incorporada ao 
currículo. E as orientações acabam tendo o papel de contribuir na hora que 
você se encontrar em uma situação concreta que você tenha que intervir 
rapidamente, quando não dá pra esperar, por exemplo, em uma situação de 
discriminação, que você chega ao ponto de falar não, isso eu tenho que 
intervir agora, ou em uma briga feia entre duas crianças, ou quando uma 
mãe sai espancando o filho dentro da escola, ou quando um funcionário, etc. 
E as orientações vindas do Projeto acabaram dando um certo apoio a essa 
intervenção mais urgente, mais necessária. (Professor S1). 
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Houve momentos em que as orientações eram esclarecidas ante um problema que as 

professoras ou diretoras traziam para as discussões, referindo-se, por exemplo, à possibilidade 

de aluno vir para a escola trazendo uma arma. O que fazer diante dessa situação? Chamar a 

polícia? Guardar a arma? Expulsar o aluno? Essas entre outras questões eram trazidas com a 

esperança de se obter uma clara orientação. Nessa circunstância uma das integrantes da equipe 

do PVNV rememora como foi seu procedimento ao responder a esta questão, em especial, a 

professoras que participavam de um encontro de formação, sobre o ECA. Para responder à 

questão surgida no grupo a integrante da equipe do PVNV recorreu a uma outra história para 

que todas pudessem refletir sobre a melhor conduta: 

 

Eram dois professores discutindo, dois professores bem avançadinhos na 
idade no exercício da profissão, um dizia assim: “eu peguei o revólver do 
menino e guardei na minha gaveta, o menino de quinze anos”. Disse o outro: 
“Você cometeu o ilícito, se a polícia te pega você está ralado, eu não 
guardaria na minha gaveta”. E eu no meio para servir de juiz desta história. 
É, se você pega um revólver, vem uma pergunta: o que é que nós 
conhecemos de armas? Nós sabemos se este negócio esta engatilhado? Se 
tem bala? Se não tem bala? O que fazer em uma situação dessas? Com que 
autoridade eu pego um revólver que não é meu, mas que é do meu aluno e 
que ele me diz assim: “Professora, eu tenho aqui um revólver”. Talvez não 
fosse muito mais fácil eu dizer para ele: “Bom, você só vai ficar aqui na aula 
quando [...] sair com este revólver por onde [...] entrou você sai com ele e 
volta sem ele, combinado?” Não, mas eu tenho que dizer que eu tenho um 
revólver, por quê? Porque se é verdade mesmo, se esse menino tiver o 
revólver de alguém sabe lá da onde, este alguém pode chegar e dizer para 
você: “Então, me devolve o revólver ou morre”. Você, com medo, faz um 
movimento brusco e acaba levando uma bala. Pra quê? Se você pode recorrer 
ao seu papel de autoridade de professor, de autoridade de diretor da escola e 
dizer assim: “A é? Você tem um revólver? Então, você vai pegar esse 
revólver e levar para onde você trouxe, porque aqui só entra o aluno”. (Sonia 
Regina Teixeira Almeida, entrevista em 13 de julho de 2009). 
 

Em uma das entrevistas recentes, através de grupo focal, uma das professoras retomou o 

assunto do aluno que entra na sala de aula com arma, agora já não se tratava de uma história 

distante, mas de um relato a partir da própria experiência que esteve pautada nas orientações 

refletidas em um determinado momento junto ao PVNV: 

 
Eu queria relatar uma experiência que eu tive um tempo atrás aqui na Rede, 
eu estava dando aula na EJA à noite, e eu nunca imaginei que aquela história 
que a gente discutiu lá atrás fosse acontecer comigo. Aquilo me marcou 
bastante. Mas eu estava segura do que fazer porque um dia a gente por 
coincidência não sei, fez essa discussão que na verdade eu nunca imaginei 
que fosse acontecer de verdade. Até pensei na época que era exagero. Um 
aluno que eu nunca imaginava, freqüentava a aula normalmente. Era um bom 
aluno. Num belo dia ele chegou para mim e disse: “Professora, a senhora 
pode guardar minha arma?” -E me mostrou a arma- E eu disse para ele: “Eu 
estou aqui pra dar aula, você sobe no telhado da escola, você dá uma volta lá 
fora, você guarde essa arma, porque eu posso me comprometer e eu não 
tenho nada a ver com isso”. E ele olhou para a minha cara e disse: “Tudo 
bem professora, na boa”. Isso marcou para o resto da minha vida e eu lembro 
da cara aluno até hoje. (GF- 2). 
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Um outro procedimento referiu-se aos plantões de atendimento da equipe do PVNV às 

escolas, ou ainda do atendimento direto do PVNV às escolas, o que se chamou de intervenção 

pontual. 

[...] Entre várias ações, várias campanhas, várias formações e também um 
trabalho miudinho, o Projeto Pela Vida, Não à Violência foi se constituindo 
como referência na Secretaria de Educação. A equipe também tinha a 
incumbência de dar o suporte técnico, político, humano, pras escolas toda vez 
que havia um conflito, com uma criança, um adolescente ou um jovem, com 
um familiar de uma criança, com algum membro da escola, ou  ainda, quando 
se detectava uma situação de violência contra criança que não era muito clara 
e precisava saber o que estava acontecendo, então, a equipe do Projeto Pela 
Vida, Não à Violência tinha o papel de conversar com o pai, conversar com a 
mãe, conversar com a criança, detectar quais eram os problemas, encaminhar, 
claro, pra os setores responsáveis, em primeiro lugar: ao Conselho Tutelar, 
algumas vezes pra Assistência Social, outras vezes também pra Saúde... As 
situações mais críticas, que talvez necessitasse de encaminhamento da 
criança para abrigo eram estudadas, analisadas em conjunto com o Conselho 
Tutelar e outros parceiros, pensando, claro, buscar sempre o melhor 
encaminhamento para o desenvolvimento da criança... (Professor E1). 
 

Uma recomendação sempre presente nos espaços de formação, nos atendimentos 

pontuais, nas orientações dirigidas a todas as pessoas que integram a comunidade escolar 

referia-se ao saber ouvir. Entendia-se que, antes de ser instalado o alarme frente ao problema, 

para evitar posturas autoritárias, de punição e perseguição, havia-se que exercitar uma outra 

postura, a de buscar conhecer a história do outro, em primeiro lugar ouvindo o que ele tinha 

para dizer para, em seguida, se pensar formas pedagógicas de contribuir com sua autonomia: 

Claro que ter linhas gerais se faz necessário, mas precisa ter 
especificidade, aí eu recorreria ao Prof. Paulo Freire, temos que 
aprender a ouvir, temos que aprender a entender o que eles, os alunos, 
as famílias, estão querendo nos dizer. E, pedagogicamente, nós temos 
que pensar como podemos ajudar como nós podemos trabalhar na 
direção da autonomia. E não na direção da perseguição, da repressão, 
da punição, da disciplina. Temos é fazer uma outra história da 
educação. (Sonia Regina Teixeira Almeida, entrevista em 13 de julho 
de 2009). 

 

A partir da metade do ano de 2002, em nova gestão do governo de mesmo partido, em 

que houve inclusive mudança na estruturação das secretarias em geral, com a extinção do 

Núcleo de Participação Popular e mudança inclusive da Secretária de Educação, o Projeto, 

inaugurando uma segunda fase, é deslocado do gabinete da Secretária e passará a ocupar um 

outro lugar na Secretaria de Educação. Irá compor uma Coordenadoria de Projetos Especiais, 

criada nesta gestão, ao lado dos outros dois departamentos (DEIF e DET).  

Essa mudança de situação do PVNV dentro da estrutura administrativa vai trazer aos 

poucos reflexos negativos ao que, até então. Nesta nova fase, o Projeto, embora continue 

fazendo os atendimentos pontuais, por solicitações das escolas e desenvolvendo uma série de 

cursos de formação para professoras e conselheiros de escola, ele acaba diminuindo a integração 

com o todo. Manteve um tempo sua autoridade moral, mas a fragmentação leva-o a uma 

debilidade institucional e a uma fragmentação das ações, já não perpassava pelas ações dos 
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departamentos e gerências. Era como um setor à parte, para atendimento das emergências e 

ocorrências advindas das escolas. Ainda assim, seu último período, constituiu-se no 

desenvolvimento de formações envolvendo representantes de todas as escolas para formar o 

coletivo do que se chegou a chamar de “Agentes Promotores(as) de Vida”. Esses(as) que teriam 

a incumbência, após a formação, de serem as pessoas referência de cada escola para que se 

assumisse organicamente uma dinâmica interligada à equipe central do Projeto, correspondendo 

a um primeiro passo para a concretização da formação, da “Comissão da Escola”.  

A Coordenadoria de Projetos Especiais, em que acabou ficando vinculado o PVNV, foi 

tomando forma e se estruturando, pouco a pouco, no transcorrer do período 2002-2004, para 

assumir a coordenação integral dos Centros Comunitários, antes vinculados à Secretaria de 

Cultura Esporte e Lazer. Esses Centros Comunitários passando a incorporar a Educação 

passarão a ser denominados de Cesas (Centros Educacionais de Santo André). Além da gerente 

dos Centros Comunitários (antes vinculada à Secretaria de Cultura), passarão a compor a equipe 

mais três professoras da Rede, contando inclusive com pessoal de apoio administrativo. Através 

de várias reuniões e de um planejamento estratégico, a Coordenadoria de Projetos Especiais foi 

tomando forma e configuração, onde estavam contempladas as seguintes ações e projetos: 

- O acompanhamento dos Conselhos de Escola, os Fóruns setoriais de Conselhos de 

Escola e o Fórum Municipal de Educação e Cidadania, mais os Conselhos Mirins. 

- O Projeto Pela Vida, Não à Violência. 

- E os Centros Comunitários que passando para a Educação adquirirão uma nova 

qualidade em termos de nova arquitetura e de interação com as escolas que formavam um único 

complexo (educação, esporte e lazer), os então chamados Cesas. 

Assim, o Projeto Pela Vida, Não à Violência, continuará desenvolvendo os cursos de 

formação a partir das demandas apresentadas pelas escolas com temas como: ECA, drogas, 

sexualidade, trabalho com famílias, e também seguirá com os atendimentos pontuais às escolas. 

Isso tudo até o ano de 200417. A partir do ano de 2005 este Projeto deixará de existir, pois 

segundo parecer da Secretária, na ocasião, o tema da prevenção já havia sido incorporado pelas 

escolas. 

Na realidade, acabou havendo, por parte de algumas escolas, certo estranhamento com a 

saída de cena do PVNV:  

 
Tem mais eu gostaria de dizer uma coisa e fazer uma comparação com uma 
época em que eu participei do Projeto PVNV que é uma coisa que eu sinto 
muita falta hoje. Hoje se eu vivo uma situação de violência na escola vamos 
dizer assim, eu não tenho a quem recorrer. Eu vou recorrer a quem? A minha 
equipe e ali a gente vai traçar um caminho só. Você não tem onde recorrer, 
onde discutir, e eu me lembro que na época que eu era diretora e que tinha o 
projeto PVNV, a gente tinha esse campo de discussão, acontecia uma 
situação e você podia contar com o Projeto e ter mais olhares para aquele 

                                                 
17 Pois no ano seguinte, 2005, com a reeleição do Prefeito, nova Gestão de Governo, do mesmo partido, 
com a mesma Secretária de Educação, bem no começo do mandato, aos poucos dias da posse do Prefeito, 
sem qualquer avaliação aberta, o Projeto Pela Vida, Não à Violência é extinto. 
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foco, aquele determinado problema e isso hoje faz muita falta. (Professor 
R1). 
 

Em relação à extinção do projeto sob a justificativa da incorporação pelas escolas da 

Rede do trabalho preventivo pode-se refletir que: 

 

Para que ela, a prevenção da violência, faça parte da proposta pedagógica do 
conjunto daquela comunidade, há todo um percurso a percorrer e que 
necessita de um acompanhamento, por isso, que eu não acredito em linhas 
gerais, você até pode ter uma proposta, são percursos diferenciados de escola 
para escola. Expectativas diferentes. E que a equipe central de um projeto, 
como foi o Pela Vida, tem que estar atenta para ouvir, compreender e ajudar. 
E é claro que, para isso, tem que ter vontade política, investimento e 
dedicação. Foi o que não houve ao final... (Sonia Regina Teixeira Almeida, 
entrevista em 13 de julho de 2009). 
 

Considerando que a coordenação do Projeto: 

� Apresentava-se como apoio e retaguarda às escolas, com os plantões de 

atendimento às ocorrências de violência nas escolas; 

� Garantia e divulgava a existência dos fluxos dos encaminhamentos diversos em 

relação aos diferentes fenômenos de violência; 

� Elaborava e divulgava as orientações sobre estar atento aos sinais de violência e 

maus-tratos, como pistas de reconhecimento de crianças vítimas de violência 

para a busca de procedimentos e cuidados às vítimas de violência, buscando 

disponibilizar os meios e recursos para a atuação do professores/as; e 

� Acompanhava e orientava no investimento de processos preventivos da 

violência como: o fortalecimento da gestão democrática, a aplicação prática do 

ECA, os grupos de estudos e formação, etc. 

Pode-se concluir que essa dinâmica, da coordenação do Projeto, teve a intenção de 

contribuir com o avanço para a incorporação do tema da prevenção da violência ao currículo, no 

entanto, como se depreendeu dos depoimentos através das entrevistas, a ruptura em uma 

segunda fase do Projeto impediu a regularidade dessa dinâmica, havendo, dessa forma, um 

enfraquecimento no intento da dinâmica inicial.  

Em relação às implicações para o currículo a teoria recomenda que se tenha uma equipe 

multiprofissional permanente para dar suporte às escolas nas tarefas da prevenção à violência 

escolar. Assim, verificou-se aqui que, até o momento da extinção do Projeto, houve uma equipe 

de referência que buscou estimular, subsidiar e apoiar as escolas.  
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5.5. Formação para a prevenção à violência escolar 

 

A formação dos professores constitui aspecto chave das implicações para o currículo. 

Trata-se de uma questão essencial, sine qua non, para que um projeto de prevenção da violência 

seja eficaz. Aos/às professores/as cabe singular importância na mediação do processo de ensino-

aprendizagem. No entanto, sabe-se que esse processo de ensino-aprendizagem corresponde 

também ao envolvimento de todos os que integram a comunidade escolar: alunos(as), gestor(a), 

funcionários(as), famílias e representantes da comunidade local. Enfim, a todos que de certa 

forma devem compor a gestão democrática da escola.  

É a partir dessa perspectiva e compreensão que a formação será organizada e realizada 

pelo PVNV, dirigida não só a professores como também aos demais componentes da 

comunidade escolar, tendo em vista que o trabalho da prevenção está vinculado a uma ação 

coletiva.  

Dadas as diferenças de contextos e situações, o ideal é que cada rede escolar e cada 

escola elaborasse seus projetos educativos de prevenção da violência de acordo com a realidade 

concreta de cada localidade, bairro, escola, etc. No caso do Projeto Pela Vida, Não à Violência 

observam-se algumas formas concretas que adquiriram as atividades de formação: 

[...] Aí tivemos várias ações e várias frentes. Fizemos várias campanhas, de 
desarmamento infantil, do ECA, fizemos outdoors pela cidade divulgando os 
artigos do Estatuto e a perspectiva das crianças em relação a cada um desses 
artigos. Foram oferecidos vários cursos de formação para os nossos 
professores, para os conselhos de escola, para o conselho municipal de 
educação, para as pessoas que participavam dos centros comunitários na 
ocasião... Então, foi aberto um leque de perspectivas de participação de 
vários segmentos. Foi criado o Fórum Municipal de Educação, que também 
era um espaço onde podíamos discutir temas como Violência Escolar, 
Violência Doméstica, Violência contra mulher, gravidez precoce, DST-
AIDS, drogas lícitas e ilícitas. Todas essas questões permeiam a temática da 
violência. Então, elas precisavam ser debatidas, discutidas e muitas vezes 
desmistificadas. Ou seja, lembro que, quando era falado, muitas vezes, que 
precisávamos ganhar a juventude, que tínhamos que trazê-la para escola, era 
um cabo de força, o qual muitas vezes nós perdíamos. Claro, porque éramos 
nós, a educação, contra o crime organizado. Muitas vezes a gente perdia, mas 
quando isso aparecia nas nossas discussões -de que teríamos que trazer os 
jovens para dentro das escolas, para dentro dos centros comunitários-, a 
maioria das pessoas, e também muitos dos professores acabavam 
demonstrando um estranhamento: “Ah! Mas, jovem?” O jovem era visto 
como um “demônio”, como alguém muito perigoso. Com o tempo, após 
muitas discussões, reflexões e ações de aproximação com a juventude - como 
o grafite-, foi possível quebrar esses preconceitos, ou, o parâmetro que as 
pessoas tinham de juventude. Foi um grande avanço, porque a partir daí, foi 
possível trabalhar as questões relacionadas à violência, e também como 
desenvolvermos uma proposta. Podemos até pensar uma outra terminologia, 
mas uma proposta de não violência. Havia a violência, mas, na contramão 
dela tínhamos uma proposta de preservação da vida, de enfrentar os 
problemas por vias não violentas, e discutir como cada um podia assumir 
essa responsabilidade. Foi nessa perspectiva que foram desenvolvidos vários 
trabalhos de formação em nossa rede e também com os centros 
comunitários... (Professora E1) 
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Uma das estratégias adotadas pela Secretaria de Educação e Formação Profissional foi, 

diante da lógica da gestão democrática, atender às demandas que as escolas traziam descritas em 

seus planos escolares. Assim, os dois departamentos (DET e DEIF) e os projetos18 deveriam 

estar atentos às leituras dos Planos Escolares para que, a partir das demandas descritas nos 

planos, cada um pudesse se organizar para atender as escolas em suas necessidades e 

expectativas.  

Quanto às atividades de divulgação, foi possível observar a realização de campanhas e 

estratégias diversificadas; por parte do Projeto Pela Vida, Não à Violência, partindo do 

entendimento de que a mídia poderia contribuir para veicular a questão da violência na 

perspectiva da prevenção educativa, sem sensacionalismos e mediante pontos de vistas mais 

ancorados nas recomendações dos especialistas. 

Da parte do Projeto Pela Vida, Não à Violência, uma das primeiras atuações, como já 

mencionado anteriormente, foi atender ao pedido de ajuda das escolas para a criação dos 

conselhos escolares. As formações iniciais, envolveram os integrantes das chamadas comissões 

provisórias de conselhos de escola, dando continuidade, posteriormente, aos(às) 

conselheiros(as) das escolas recém empossados. 

O conjunto de intervenções do PVNV teve como norte contribuir com a sensibilização 

da sociedade em geral- mas, principalmente, do público escolar-, para a questão da violência, 

propiciando chamar a atenção ao problema e, ao mesmo tempo, incentivando para a busca de 

medidas de preventivas como parte do Projeto Político Pedagógico. O detalhamento de cada 

uma dessas ações poderá contribuir para identificarmos as implicações do PVNV no currículo, 

nas ações iniciais de sensibilização e divulgação, nas campanhas e eventos de divulgação na 

mídia e nas formações para a prevenção da violência. 

 

5.5.1. Ações iniciais de sensibilização e divulgação do Projeto 

O Projeto Pela Vida, Não à Violência procurou mostrar e sensibilizar as pessoas sobre o 

fato de que a prevenção à violência se dá a partir da observância dos direitos. Tratando-se de 

uma Rede de Educação Infantil e Fundamental, o trabalho com o ECA foi a entrada para essa 

sensibilização, colocando a criança e o adolescente como sujeitos de direitos.  

[...] Acho que, naquele momento, o Projeto fez valer o ECA, fez torná-lo 
conhecido. Antes, ninguém falava do Estatuto. Hoje, até a Administração 
atual fala disso, porque é uma Lei Federal e tem que ser respeitada. E o 
Projeto divulgou bastante. Houve um esforço de forma objetiva de publicar, 
de entregar de mão em mão. Acho que isso foi concreto. Quem não tem o 
Estatuto da Criança e do Adolescente na Rede (não tem) é porque não quis, já 
que nas escolas existem exemplares. (Professora M3) 

As primeiras oficinas que serviram de sensibilização e apresentação do Projeto- em 

contato direto com as escolas organizadas por setores-, que contaram com a participação, não só 

de professores mas também de pais, mães, alunos e alunas (da Educação de Jovens e Adultos), 

                                                 
18 Além do Projeto Pela Vida, Não à Violência  a Secretaria de Educação e Formação Profissional 
contava com: o Projeto de Laboratórios Pedagógicos de Informática, Projeto N@ Escola, Rede Cultural.... 
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funcionários(as), ocorram no sentido de promover a discussão sobre o que se compreendia por 

violência, suas causas e possíveis alternativas de como diminuí-la, com levantamento de temas 

para se pensar uma formação para as escolas. 

Conforme já anunciado neste capítulo, essa ação mobilizou um mil e quatrocentas e 

treze pessoas entre os vários segmentos da comunidade escolar, e significou uma porta de 

entrada para a equipe de apoio do PVNV, no desencadeamento de atividades posteriores. 

 

5.5.2. Elaboração de eventos de divulgação na mídia e campanhas diversas.  

A consciência de que a mídia é um espaço importante para se chegar às pessoas e que 

era preciso utilizá-la como espaço de divulgação das iniciativas da prevenção à violência, 

desenvolvidas pela educação no âmbito do Município, movimentou o Projeto para estar atento 

às oportunidades que pudessem aparecer já que o tema da violência escolar começava a ser 

manifestado com certa freqüência nos noticiários, e confundia-se, muitas vezes, com os demais 

tipos de violências, o que provocava certa distorção, certo pânico entre as pessoas na escola 

quando voltavam-se para sua própria realidade. Ao buscar um espaço na mídia, o Projeto Pela 

Vida, Não à Violência procurou apresentar um contraponto ao clima de terror que vinha se 

estabelecendo e ao mesmo tempo, paralelamente, desenvolver um trabalho formativo junto às 

escolas para que se pudesse refletir melhor sobre a realidade concreta do entorno onde está a 

escola, desprendendo-se um pouco das leituras e análises generalizantes difundidas pela mídia, 

o que impedia as pessoas, na escola, muitas vezes, de olharem a realidade sem as lentes da 

mídia:  

[...] Uma questão que precisa ser mais bem trabalhada, pesquisada e estudada 
é a que se refere à educação midiática. Então, é assim: “Jogou a menina do 
sexto andar!” Agora virou moda... É tudo ou Suzana Richthofen. Matou pai, 
matou mãe. Ou o casal que jogou a filha pela janela, jogou o pai e a mãe não 
sei da onde, ou a tal da Eloá, etc... Ou é o PCC pra cá, pra lá, etc. [...]Estamos 
diante de casos com os quais a imprensa fica o dia inteirinho mobilizando 
aquela comunidade, as pessoas, para e pelo pavor, pelo medo, pelo pavor, 
pelo medo... [...] Quando os pais daquela criança são presos, quando o 
processo começa a correr em sigilo de justiça, quando o júri, se eles vão ao 
tribunal do júri popular ou não... Quando eles são condenados, e quando se 
tem um diagnóstico do caso. Isso não é devolvido para a população na 
mesma intensidade, como (quando ocorreu o) fato em si. Ou seja, será que a 
Suzane Richthofen acordou em um dia e disse assim: “Oba! Hoje eu quero 
brincar de matar papai e mamãe”. Será que aquele casal que levava os filhos 
entrou no supermercado naquele dia para dar balinha, comprar coisinha para 
os meninos, e saiu de lá dizendo assim: “Agora vamos chegar lá e jogar um 
pela janela?” As coisas não são assim, existe uma história ante uma 
fatalidade como esta. Geralmente são histórias trágicas. Não estou 
justificando, estou dizendo que as pessoas precisam conhecer a história. 
Quando me chamam para trabalhar em uma escola sobre a questão da 
violência, a primeira palavra que eu escuto é: ou PCC, que é crime 
organizado, ou terrorismo que é crime político. Nenhuma das duas coisas 
acontece na escola. [...] Mas o que acaba sendo refletido lá? Então, vamos 
voltar porque a ladainha é a mesma, meu bem... O que acontece na escola? O 
reflexo do seu entorno. Qual é o seu entorno? Se você for pesquisar sobre sua 
sala, seus meninos, suas meninas, sua comunidade, vai ver o seguinte: Há 
número absurdo de gente desempregada, de mães jovens, adolescentes 
grávidas, com treze anos, cada vez mais cedo. Se, na década de 90, já se fazia 
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projetos para cuidar de adolescentes, hoje, isso está um escândalo. Tem um 
número sem fim de famílias com HIV. Tem um número sem fim de famílias 
adoecidas com transtornos mentais graves, com esquizofrenia. Hoje 
felizmente a (TV) Globo está abordando - de uma forma que eu acho que 
poderia ser menos fantasiosa-; mas, pelo menos está colocando a 
esquizofrenia para ser discutida em novela de horário nobre, o que já ajuda 
muito. Porque depois a gente - mas principalmente o povo da saúde mental-, 
vai trabalhar com isso, e pelo menos as pessoas acostumam (com a idéia de) 
que aquele galã da novela, aquele moço lindo, pode ser esquizofrênico. 
Então, já permite uma entrada, e já é alguma coisa. Acho que a televisão, 
neste ponto, presta um serviço. Mas não pode ficar só nisso... (Sonia Regina 
Teixeira de Almeida, entrevista em 13 de julho de 2009). 

Não se tratava de negar o espaço midiático, buscava-se utilizá-lo como forma de chegar 

à população levando uma outra mensagem. O que tampouco foi fácil já que o interesse da mídia, 

na maioria das vezes, era apresentar a fatalidade, o trágico. Pouquíssimas foram as ocasiões em 

que o Projeto alcançou espaços na mídia, comparado à quantidade de tempo que a mídia utiliza 

para o tema das violências. Ainda assim o PVNV, buscou aproveitar todas as oportunidades, 

inclusive ao promover campanhas e eventos mais abrangentes.  

Em 31 de março, 1999, aconteceu o lançamento oficial do PVNV, no Teatro Municipal 

de Santo André, dando visibilidade ao Projeto, que já atuava desde 1998. Neste evento estavam 

presentes: o Prefeito, Celso Daniel; a Secretária de Educação e Formação Profissional, Selma 

Rocha; o Dr. Jairo Fonseca, Membro do Centro D. Oscar Romero, que discorreu sobre “O papel 

da educação na prevenção da violência”; o Dr. Benedito Domingos Mariano, Ouvidor do 

Estado, discorrendo sobre “O papel da ouvidoria e sua relação com a violência”; e o Dr. 

Antonio Carlos Cedenho, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, que 

falou sobre “A O.A.B. de Santo André e suas ações em defesa da criança e do adolescente”.  

Em decorrência do lançamento oficial do Pela Vida, Não à Violência, foi possível uma 

entrevista com as duas assessoras do Projeto, Sonia Teixeira Almeida e Dirce Gomes para uma 

revista especializada de educação19.  

                                                 
19 http:www.uol.com.br/aprendiz/revistaedu/fevereiro99/direitos_huma.htm acesso em 24/02/1999 
Discussão da Escola – Todos concordam que, ao se tratar de prevenção, a função da escola redobra sua 
importância. Mas são poucas as escolas que já estão abraçando a tarefa da prevenção. Neste ano, por 
exemplo, foi lançado na cidade de Santo André, o Projeto Pela Vida, Não à Violência, da Secretaria de 
Educação e Formação Profissional. A discussão da violência e da segurança entrará pela porta da frente 
das 64 unidades escolares municipais. Na verdade, a primeira atividade aconteceu em 98, com uma 
oficina sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), junto aos professores, pais e funcionários. 
“O ponto de partida é encararmos a criança como sujeito de direitos”, explica Dirce Gomes, pedagoga, 
uma das assessoras do Projeto. No próximo ano, essa reflexão será levada para a sala de aula. “A escola 
muitas vezes recebe a criança violada, traumatizada, assustada, de espancamento, castigos humilhantes, 
abandono sistemático, ausência de afeto”, conta a assistente social Sônia Regina Teixeira Almeida, 
assessora do Projeto. Uma das propostas é preparar o educador para fazer uma leitura do que está 
acontecendo, saber a quem recorrer e que conduta assumir. 
Sônia ressalta que sempre é necessário agir com cuidado e dá um exemplo de que ao enviar, às vezes, um 
bilhete pra casa chamando o pai para conversar pode resolver o problema, outras vezes, é uma expulsão 
indireta, pois o pai simplesmente não irá permitir que o filho volte para a escola.  
Entretanto, a dificuldade em lidar com a situação não pode justificar a omissão do profissional. “Não é só 
uma obrigação legal”, destaca Sônia regina. [...] Na hora de enfrentar os casos, não se espera que a escola 
aja sozinha. “A adminstração púyblica deve oferecer uma ampla retaguarda”, cobra Dirce Gomes. O 
Projeto Pela Vida, Não à Violência prevê a criação, na Secretaria, de um núcleo de apoio 



211 
 

 
 

Uma outra oportunidade do Projeto, de espaço na mídia, referiu-se ao debate organizado 

pela Folha de S. Paulo, no dia 31 de maio de 1999, que apresentou como tema: “Escola precisa 

mudar para enfrentar violência”. Esse debate contou com a presença de secretários e educadores 

que tiveram concordância em torno da idéia de que é necessária uma integração entre escola e 

sociedade. Além da Secretária de Educação de Santo André, Selma Rocha, o debate contou com 

as presenças de Antonio Carlos Gomes da Costa, Professor e Consultor para assuntos da 

infância e juventude; Júlio Groppa Aquino, Professor de psicologia educacional da Faculdade 

de Educação da USP; Marco Vinício Petreluzzi, Secretário da Segurança do Estado de São 

Paulo e Rose Neubauer, Secretária da Educação do Estado de São Paulo.  

Em decorrência das plenárias do Orçamento Participativo (OP) promovidas em Santo 

André, a segurança foi um dos assuntos mais predominantes nas prioridades apontadas pelos 

moradores. Embora a Prefeitura argumentasse ser a Segurança Pública de competência da 

Administração Estadual, como maneira de dar um retorno à população, promoveu algumas 

ações, no decorrer de 1999 e 2000. Uma dessas ações referiu-se a um debate sobre a temática da 

segurança, intitulado: “Meios de Combate à Violência na Região”. Nesse encontro estiveram 

presentes, além do Prefeito Celso Daniel, os debatedores: Benedito Mariano, ouvidor de Polícia 

de São Paulo; João G. Pacífico, Delegado Seccional de Santo André; Coronel Roberto J. 

Nogueira, Comandante da Polícia Militar do ABC; Luis Francisco Del Giudce, Diretor do 

Fórum e Juiz da 3ª Vara Criminal; e José Reinaldo Carneiro, Promotor Público da 3ª Vara 

Criminal da Comarca de Santo André. Também participaram Mário P. Limongi, Secretário-

adjunto de Segurança Pública do Estado; Antonio C. Cedenho, Presidente da OAB. Santo André 

e Alexandre Polesi, Diretor do Diário do Grande ABC.20 (30 de junho de 1999 – Informativo da 

Prefeitura de Santo André- Santo André FAX). 

Uma outra ação referiu-se ao Seminário “Segurança na Cidade” que contou com a 

presença do convidado a conferencista o antropólogo e cientista político, Prof. Luiz Eduardo 

Soares que à época lançava seu livro “Meu Casaco de General”. Da mesma maneira que este 

seminário, o debate anterior buscou mobilizar a cidade para a discussão da Segurança Pública. 

A partir destas iniciativas, do âmbito do governo municipal, se formalizou um Grupo de 

Trabalho de Segurança de Santo André. O Projeto Pela Vida, Não à Violência fez parte deste 

Grupo de Trabalho e desempenhou um papel na formulação de uma política de segurança 

pública para Santo André, ao propor medidas de caráter pedagógico na linha da prevenção. Os 

trabalhos desse Grupo evoluíram para a regulamentação do Conselho Municipal de Segurança. 

E para a gestão seguinte (2001-2004), como conseqüência desses trabalhos, foi criada a 

Secretaria de Combate à Violência Urbana. 

No mês de março de 2000, ocorreram o Ato Pelo Desarmamento Infantil e a Campanha 

de Desarmamento Infantil. Para o respectivo Ato, chamado de Máquina da Vida, o Pela Vida, 

                                                                                                                                               
multiprofissional que se articule com outras secretarias municipais, estaduais e entidades não 
governamentais.  “Queremos fazer funcionar uma estrutura democrática”, resume Sônia. Em outras 
palavras, fazer com que as escolas se abram, ouçam seu alunos e estabeleçam vínculos de confiança. 
“Assim”, conclui Sônia, “as escolas poderão ajudar a combater e prevenir todas as formas de violência, 
valorizando a vida”. 
20 Informativo da Prefeitura de Santo André- Santo André FAX - 30 de junho de 1999. 
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Não à Violência contou com a parceria do Shopping ABC Santo André. Houve, inclusive, 

divulgação em jornal local Repórter – Ano 3 – nº 49 com a publicação: “Máquina da Vida troca 

armas por sementes”. O evento Máquina da Vida, consistiu na instalação de uma espécie de 

“máquina lúdica”, projetada e instalada pela Pau-Brasil Assessoria Ambiental e a pela 

Academia de Brinquedos Circulante, que recebia como matéria prima a arma de brinquedo 

levada pela criança e produzia vida, ou seja, sementes de árvores frutíferas. Assim, as crianças 

saíram do evento cada uma com sua semente de árvore frutífera, acompanhada de instruções de 

cuidados e, além de um exemplar do ECA, receberam um certificado de participação no evento. 

Os locais em que a Máquina foi instalada foram: Paço Municipal e Shopping ABC, durante o 

mês de março de 2000. O jornal Ponto Final divulgou o evento da seguinte maneira: 

Ato pela Paz – As crianças de Santo André estão em Campanha pela Paz na 
cidade. Elas estão dando exemplo aos adultos que deveriam se empenhar em 
reduzir a violência, em todos os níveis, no relacionamento humano. O Projeto 
Pela Vida, Não à Violência, vinculado à Secretaria de Educação e Formação 
Profissional, conseguiu, com a organização dessa ação, reunir 600 crianças 
no Paço Municipal da Cidade. (Jornal Ponto Final – 12 a 18 de agosto de 
1999). 

Em junho de 2000, aconteceu a X Aula Pública de Cidadania com o tema: “Violência: 

Ausência de Cidadania” em que John Drexel (padre missionário oblato de Maria Imaculada e 

coautor do livro “Criança e miséria – vida ou morte?”) juntamente com Paulo Denisar Fraga 

(Filósofo, Professor do Departamento de Filosofia e Psicologia da UNIJUÍ e autor do livro “A 

violência no escárnio do trote tradicional”) puderam debater sobre o tema com a presença de 

representantes das escolas da Rede Pública Municipal e outros moradores da cidade. O Projeto 

Aulas Públicas de Cidadania, do Núcleo de Participação, trazia como proposta a promoção do 

exercício pleno de cidadania dos moradores da cidade. O apelo à necessidade de reflexão sobre 

o tema da violência na perspectiva de busca de sua superação em nome da defesa da vida e da 

paz, aparece no folheto de divulgação deste evento: 

No mundo atual há uma concentração de idéias, sintomas, ações e reações 
referentes a um problema que cada vez mais nos mobiliza pelo medo: a 
VIOLÊNCIA. 
São várias as formas de violência assistidas diariamente. A violência 
doméstica, a violência contra a criança, o adolescente e o jovem, a violência 
contra as mulheres, negros, homossexuais, violência policial, violência da 
mídia, a violência do crime organizado, entre tantas outras. 
Como diagnosticar, conviver, enfrentar, como resolver o problema da 
violência? 
São dúvidas e questões importantes que necessitam ser refletidas para se 
evitar atitudes inconseqüentes e equivocadas. 
Em nome da vida e contra a violência há os que defendem a pena de morte. 
Em nome da vida e contra a violência há o aguçamento da discriminação e do 
preconceito pelo medo. 
Em defesa e proteção da vida coloca-se muitas vezes, nossos adolescentes em 
situação de risco em sistemas prisionais como a FEBEM. 
Estamos ingressando no Terceiro Milênio, justamente em um momento que 
estudiosos do mundo inteiro estão chegando à conclusão que há uma 
emergência de se pautar, principalmente para a Educação, a formação do 
novo homem sustentada em quatro pilares: o aprender a SER; o aprender a 
CONHECER; o aprender a FAZER e o aprender a CONVIVER. Ou seja, a 
busca da defesa da vida e da paz mundial. 
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“Tudo o que existe e vive precisa ser cuidado para continuar existir e viver: 

uma planta, um animal, uma criança, um idoso, o planeta Terra. Uma fábula 

antiga diz: que a essência do ser humano reside no cuidado. O cuidado é 

mais fundamental do que a razão e a vontade”[ Leonardo Boff.]. (X AULA 
PÚBLICA DE CIDADANIA. Folheto de divulgação mimeo. Junho de 2000) 

Além de debates, seminários e lançamentos houve uma ação que incentivou as escolas a 

ultrapassarem os seus muros e a manifestarem para a comunidade do entorno suas mensagens de 

paz.  

A “Caminhada pela Paz” foi o primeiro evento deste tipo na Rede Municipal de Santo 

André, e que inspirou outras escolas a repetirem o exemplo, de saírem nas imediações das 

escolas, em passeata com os/as alunos/as, divulgando as reflexões que eram feitas sobre a 

necessidade de se viver um mundo sem violências. Essa ação chegou a mobilizar 500 pessoas, 

ocorreu no Parque Erasmo, em uma ação conjunta entre uma Escola Municipal e uma Escola 

Estadual.  

A parceria com a empresa Bridgestone Firestone, como já mencionado, iniciou o uma 

fase de maior abrangência do Projeto, possibilitando uma série de ações de divulgação, com 

maior visibilidade para a sociedade, através da confecção de cartazes, faixas, adesivos para 

carro, outdoor divulgando o Projeto em cada escola e de outras ações, desde oferecimento de 

cursos de formação até a organização de eventos de rua.  

Jornada Pedagógica em Defesa da Vida 

A Jornada Pedagógica em Defesa da Vida, foi uma da ações desta parceria que ocorreu 

no dia 09 de dezembro de 2000, dirigida para educadores de Santo André e para municípios 

vizinhos e que teve como objetivos: a reflexão sobre a problemática da violência, o engajamento 

dos educadores na defesa incondicional da vida e a reflexão sobre os dez anos da promulgação 

ECA. Como parte dessa Jornada, foram realizadas conferências seguidas de debates, com a 

participação do psicanalista Carlos de Mattos Ferreira, que abordou sobre “Agressividade e 

Violência”; o Prof. Dr. Roberto da Silva, cuja conferência se intitulou “Sobrevivência” e a 

Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Nadir de Souza 

Brito, que discorreu sobre “Os Dez Anos do ECA”. No período da tarde, como parte da Jornada, 

ocorreram as oficinas “A Trilha do ECA”, coordenada pelo Prof. Dr. Roberto da Silva; 

“Violência Doméstica, um Desafio para os Educadores”, coordenada pelo psicólogo do 

CRAMI, Marcelo Moreira Neumann e “Materiais Pedagógicos e o ECA” com Prof. Marcelo 

Tadeu Marton, Núcleo de Apoio do PVNV. Houve também a proposta de trocas de experiências 

entre profissionais das escolas estaduais, municipais e particulares. 

Banco de Trocas de Livros, Revistas e CDs 

Uma outra ação desta parceria correspondeu à instalação, no final de 2000 e no decorrer 

de 2001, de Banco de Trocas de Livros, Revistas e CDs, precedida, nesse sentido, de uma 

campanha de doação de livros, revistas e CDs, para que a ação pudesse ocorrer. Esta iniciativa 

foi pensada para incentivar o hábito da leitura, troca de idéias e de correspondências entre 

alunos das escolas de Santo André. Objetivou-se também a abertura das escolas, aos finais de 

semana, para que a comunidade pudesse freqüentar um espaço de convivência orientado pelas 
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secretarias de Educação e Formação Profissional e de Cultura, Esporte e Lazer. Esperava-se, 

sobretudo que esse espaço pudesse refletir os interesses locais contando com iniciativas na 

realização e organização de atividades advindas da própria comunidade. Esta ação contou com o 

envolvimento de alunos e ex-alunos de todas as escolas do Ensino Fundamental, do Ensino 

Médio e do Movimento de Alfabetização de Adultos – MOVA de Santo André. 

Elaboração de Cartazes sobre Artigos do ECA 

Para a realização desta ação foram previamente selecionados alguns artigos do ECA e 

feita uma ampla divulgação entre as três redes de educação: municipal, estadual e particular. 

Sendo assim, este evento envolveu alunos e alunas de todas as escolas do Ensino Fundamental, 

do Ensino Médio e Núcleos de MOVA de Santo André que durante os meses de fevereiro e 

março de 2001, estudaram os artigos do ECA e elaboraram os respectivos cartazes. Cada escola 

selecionou 3 (três) representantes que, junto de representantes das demais escolas, participaram 

de uma seção única de elaboração de cartazes, no parque Duque de Caxias (hoje mais conhecido 

Parque Celso Daniel). Assim, no dia 08 de abril, este evento marcou o aniversário da cidade. 

Todos os participantes receberam um conjunto de materiais básicos para a confecção dos 

cartazes. Entre os trabalhos, foram selecionados 12 (doze). Esta atividade demonstrou ter 

alcançando o objetivo de mobilização dos estudantes de Santo André para conhecimento e 

divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA em defesa da vida.  

Oficinas para a Confecção de Outdoors 

Em 2003, para a comemoração dos 13 anos do ECA, o Projeto Pela Vida, Não à 

Violência, com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, contando com 

o apoio cultural da empresa Firestone, promoveu 12 oficinas para a confecção de outdoors, 

inspirados em artigos do ECA, previamente selecionados. Mais uma vez o objetivo era o de 

divulgação do Estatuto. Estes grupos foram formados por representantes dos 8 Conselhos 

Mirins e por Conselheiros(as) de Escola (representantes dos segmentos professores(as), 

funcionários(as), pais/mães, alunos(as) e comunidade), dos Conselhos Tutelares e do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, totalizando 16 participantes por grupo. 

Cada equipe trabalhou um artigo do ECA. Os doze artigo trabalhados nas oficinas, foram 

espalhados pela cidade nos 12 Outdoors construídos. 

Exposição de rua em comemoração ao aniversário do Estatuto da Criança e do 

Adolescente  

Essa ação, em comemoração ao aniversário do ECA, consistiu em levar para o espaço 

público uma exposição, através de desenhos, fotografias e escritos, de todas as ações, atividades, 

iniciativas que traduziam, na prática, a aplicação do Estatuto. Por dois anos consecutivos (2002 

e 2003) esta exposição foi realizada com a participação de instituições, entidades, escolas das 

três redes, igrejas, ongs e várias secretarias da prefeitura, sob coordenação do Projeto Pela Vida, 

Não à Violência. Além de dar visibilidade às ações que traduziam a prática do ECA, houve 

também espaço para a apresentação de atividades desenvolvidas por grupos de crianças e 

adolescentes, como coral, teatro e conjuntos musicais. Todas essas exposições aconteceram no 

centro de Santo André, no Calçadão da rua Cel. Oliveira Lima até a Praça do Carmo, local de 
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bastante movimento da cidade devido à concentração do comércio. Ocorreram todas aos 

sábados, por ser considerado um dia estratégico de intensa circulação de pessoas, não só da 

cidade como de outras cidades da Região. Além das exposições e de uma programação cultural, 

foram realizadas atividades de lazer e recreação. 

O primeiro desses eventos ocorreu no ano de 2002, e teve como título: “Pela Vida. 

Conquistas que saíram do papel. 12 anos do ECA” . Em 2003, aconteceu a segunda exposição, 

intitulada: “Por uma Cultura de Paz. 13 anos do ECA”. No ano de 2004, foram realizadas 

reuniões de avaliação dos eventos anteriores e de organização, que mobilizaram os participantes 

dos anos anteriores. No entanto, a exposição que se denominaria “Pela Vida, 14 anos do ECA”, 

acabou não ocorrendo, embora tivesse sido elaborado um pré-planejamento, visto que o local 

estaria bastante assediado pelas candidaturas diversas devido ao processo eleitoral na cidade. 

Houve, dessa forma, uma avaliação, após várias remarcações de datas, de que seria mais 

prudente deixar esta atividade para o ano seguinte, inclusive com a mobilização da Rede de 

Atenção e Prevenção à Violência Contra Crianças, Adolescentes e Mulheres de Santo André. 

A parceria com a Firestone se configurou em momento privilegiado para a visibilidade 

do Projeto e para a expansão de sua atuação, durante esse período, ou seja, até 200321.  

Ao perceber a situação de estranhamento e conflito na relação de escolas da rede com 

adolescentes e jovens (alguns ex-alunos), o Projeto Pela Vida, Não à Violência se prontificou a 

buscar alternativas que promovessem uma aproximação, diálogo e, conseqüentemente, uma 

qualificação na relação. O caminho encontrado foi a realização de oficinas de grafite.  

Dessa maneira ocorreu a aproximação com o trabalho Grafite “Meninos de Arte” 

coordenado pelo artista plástico Juan Balzi, que desenvolveu oficinas junto a jovens e 

adolescentes em algumas Escolas Municipais e Centros Comunitários da Cidade. Essa foi uma 

das ações que possibilitou espaço na mídia por ocasião da premiaçã de um grupo jovens e 

adolescentes de dois bairros de periferia da Santo André, por terem se destacado pelo trabalho 

de pintura e grafite de um mural na fachada do Hospital e Maternidade Santa Catarina, na Av. 

Paulista, em São Paulo, sob coordenação do artista Balzi. Esta ação desempenhou um papel 

significativo junto ao Projeto Pela Vida, Não à Violência, no decorrer do período de 2000 a 

2002. 

Em setembro de 2001 o Projeto organizou o Seminário Regional Pela Vida, Não à 

Violência. Esta iniciativa esteve vinculada à proposta de sensibilizar para a implementação de 

políticas públicas que apontassem soluções aos problemas comuns dos municípios do Grande 

ABC. Mais uma vez, procurou-se refletir sobre a temática da violência, com a intenção de se 

reverter o foco adotado sobre o medo e a fragilização das relações sociais, para a direção de 

mobilização proativa das pessoas e da sociedade em geral. Uma das fontes inspiradoras deste 

Seminário, além da própria razão do Pela Vida, Não à Violência de promover ações abrangentes 

e ampliar parcerias, foi o Manifesto 2000 por uma Cultura de Paz e Não-Violência, escrito em 

comemoração ao 50º Aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Este 
                                                 
21 Curiosamente, no de 2005 o Projeto Pela Vida, Não à Violência deixa de existir na Secretaria de 
Educação e Formação Profissional.  
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Seminário Regional se integrou às discussões que antecederam a II Conferência Municipal dos 

Direitos Humanos, que ocorreu ao final do mês de novembro de 2001, em Santo André.  

No dia 20 de fevereiro, passado um mês do trágico assassinato do Prefeito Celso Daniel, 

coincidindo com o início das aulas, todas as escolas da Rede Municipal de Santo André, após 

desenvolverem uma reflexão com a comunidade escolar, saíram em passeata pelas ruas do 

entorno, utilizando bexigas brancas e cartazes com dizeres: “Basta de Violência: Queremos 

Justiça e Paz”. Os alunos da Educação de Jovens e Adultos do período da noite realizaram, no 

horário de aula, leituras de textos que foram publicados na imprensa sobre o ocorrido com o 

Prefeito Celso Daniel. Eles também chegaram a confeccionar textos e trabalhos visuais sobre o 

tema da violência. Nesse mesmo dia, em Santo André, ocorreram muitas outras atividades e 

atos, mobilizando religiosos, grupos culturais, movimentos populares, da juventude, de 

mulheres, refletindo a grande comoção.  

Como se pode observar o Projeto atuou de várias formas, desde atividades mais gerais 

que davam certa visibilidade ao tema da prevenção da violência a todo o município, até 

atividades mais pontuais no âmbito das escolas: 

Compreendo que houve várias frentes. Uma mais geral que foi a da questão 
do município, um marco do tema da violência, onde foram quebradas armas 
de brinquedo no Paço Municipal. Acho que aí desencadeou a visibilidade pra 
cidade e também um alerta para a questão da violência, que por mais que 
esteja no “micro” ela acaba afetando o “macro”. Por mais que seja sua, 
particular, termina por afetar as pessoas que convivem com você. Tivemos as 
exposições de trabalhos sobre o ECA, com passeatas em defesa do Estatuto, 
com a participação de escolas que eu acompanhava. Estavam nas escolas as 
frentes de formação, de resolução de situações pontuais, de formação fora do 
horário de trabalho, de formação na Reunião Pedagógica Semanal. Houve a 
questão do Projeto Pela Paz com aquelas reuniões com grupos de 
adolescentes; a campanha em parceria com a Firestone, que financiou ações 
junto ao Pela Vida, Não à Violência, em prol de uma Cultura de Paz. Em sua 
maioria, eram ações abertas à comunidade. Então as pessoas vinham, 
formavam-se grupos e participavam de discussões... Também em uma dessas 
ações, ao final dos trabalhos, cada grupo construiu uma bandeira de papel que 
formou um grande outdoor pela cidade, em defesa à vida, em defesa do ECA, 
levantando que a paz é importante. (Professor S1). 

 

5.5.3. Formação   

Ao atuar em várias frentes, o Projeto compreendia a necessidade de se criar todo um 

movimento, um clima favorável para a garantia da adesão de atitudes e da realização de ações 

preventivas no interior das escolas e, como conseqüência, a incorporação da prevenção no 

currículo escolar. Houve, inclusive, um contexto que favoreceu o trabalho de formação, a 

criação dos mecanismos de participação, como os conselhos, o fórum de educação, os 

congressos... Assim, a formação foi a ação que requereu especial dedicação do Projeto, 

mobilizando-o na organização de cursos, oficinas, encontros, grupos de reflexão e debates. 

Houve, também, todo um critério ao se pesquisar, levantar e organizar informações e estudos 

atualizados que subsidiassem ao Projeto e às escolas para tratarem de temas pouco estudados, e 

que começavam a aparecer como forte demanda para a formação dos educadores/as de um 
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modo geral. Um outro cuidado do Projeto foi o de encontrar estudiosos e especialistas que 

pudessem contribuir com a formação sobre determinados temas e que estivessem em 

consonância com a concepção de educação emancipatória. 

As formações organizadas pelo Projeto Pela Vida, Não à Violência sempre tiveram 

como público os vários integrantes da comunidade escolar (professores/as, funcionários/as, 

alunos,/as, famílias, conselheiros/as), com possibilidade de abertura para outras áreas e 

parceiros/as. Os temas enfocados direcionavam para situações de violência escolar, e eram 

indicados pelas próprias escolas, como: identificação de tipos violência; agressividade; drogas; 

indisciplina; sexualidade; etc. Haviam os temas voltados para a educação da convivência e da 

paz como normas de convivência, direitos humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Desde a sua criação em 1998 até o ano de 2004, o Projeto Pela Vida, Não à 
Violência investiu no processo de formação, tendo em vista a constituição de 
uma nova cultura, que podemos identificar rapidamente como uma Cultura 
de Paz e não Violência (conforme lançamento de campanha mundial – 
2000 – 2010 pela ONU) contra crianças, adolescentes, jovens e adultos da 
Rede Municipal de Educação. Esse processo de formação pautou-se nas 
necessidades cotidianas das unidades escolares em responder a questões e 
temas importantes para a formação integral dos educandos e também no 
sentido de subsidiar cada educador e educadora na seleção de estratégias 
pedagógicas mais adequadas para lidar com os possíveis conflitos gerados 
por estes mesmos temas. (PROJETO PELA VIDA, NÃO À VIOLÊNCIA, 
2004, Memo. Grifos do autor.) 

Como foi possível observar, o olhar estava voltado para a formação integral dos 

educandos, e ao serem promovidos vários cursos, de diferentes formatos e metodologias tinha-

se como intenção contribuir com educadores e educadoras em suas intervenções cotidianas na 

escola, junto aos educandos/as. 

Os cursos oferecidos variavam suas estratégias metodológicas recorrendo a cartazes, 

vídeos, dinâmicas, textos, gravuras, grupos operativos. No entanto, todos os cursos, tinham em 

comum a orientação de partir sempre das questões apresentadas pelos grupos, buscando 

exercitar a reflexão e o diálogo entre os participantes.  

Com relação a temas novos que começam a aparecer no interior da escolas, como o 

tema das drogas e do narcotráfico, percebeu-se que o conhecimento que se tinha ou era muito 

simplista ou carregado de doses de terror. Como um mundo totalmente diferente do universo 

escolar, a criminalidade deveria ser percebida como um espaço, à parte, com seus próprios 

códigos, lógicas e regras... Exigindo-se cuidados ao tratar do tema, dever-se-ia evitar a 

apropriação de um vocabulário desconhecido que não era o da escola, ao se utilizar de 

linguagens das quais não se estava acostumado, por não compor o universo escolar, e 

principalmente por não se conhecer sobre os significados, etc. Como, por exemplo, nos casos 

de: toque de recolher, traficante, aviãozinho e PCC que causavam alarmes nas escolas e as 

colocava em uma situação de vulnerabilidade pelo desconhecimento. 

“Cada caso é um caso”, uma máxima que o Projeto procurou imprimir nos momentos de 

estudo e reflexão junto às escolas, para que a escola pudesse esforçar-se em analisar uma dada 
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situação sob vários ângulos, várias perspectivas. Buscando estar conectada com uma Rede de 

instituições e serviços que pudessem esclarecer-lhe dúvidas e fortalecer-lhe em sua conduta: 

 
Então, em nome de “não posso por a mão no menino”, deixa ele atirar. Ou, 
em nome de “não pode chamar a polícia”... Não, espera aí gente. Atualmente, 
“cada caso é um caso”. Por isso, quando os professores começam discutir 
sobre o menino problema, é preciso ter muito pé no chão. Quando você me 
diz que alguém se mete a discutir PCC, isso é temerário, porque, anos atrás, 
quando a gente trabalhou junto, quando a escola chamava para discutir 
drogas, eu começava discutindo saúde... Por quê? Porque, aqueles que eram 
os usuários e aqueles pais que tinham alguma coisa a ver com as drogas 
ilícitas. Eram esses que eu queria que participassem da discussão e a gente 
tinha que discutir a saúde. Quando a escola se propõe a discutir o PCC é 
necessário ter uma estratégia para chegar lá: trazer um especialista, um 
técnico para discutir o assunto. A escola sozinha não pode assumir esse ônus, 
ela tem que se distanciar e trazer um estranho para fazer isso. Mesmo que 
seja um promotor, alguém do DENARC, da corregedoria da polícia, não sei 
quem. Mas que seja especialista, que venha falar com propriedade sobre o 
tema.(Sonia Regina Teixeira Almeida, entrevista em 13 de julho de 2009). 

Dessa forma, como mencionado anteriormente, a escola, diante dos temas novos para o 

seu universo, deveria se embasar de conhecimento sólido, seguro a fim de evitar a paralisia 

diante de um conhecimento corriqueiro, sem reflexão, ou inspirado em informações passadas 

pela mídia sensacionalista, o que dificultava a uma leitura da realidade. 

Houve um aspecto que necessitou atenção especial do Projeto, que se referia à 

expectativa que normalmente as escolas tinham de que tudo estaria resolvido ao se chamar o 

Projeto Pela Vida, Não à Violência diante de um determinado problema. A questão da 

indisciplina com o aluno, a resolução de um conflito, ou no desenvolvimento de temas que 

normalmente não se estava acostumado a tratar. A atuação do Projeto nessas situações pautava-

se na metodologia do diálogo. Primeiramente, tentava-se identificar o que de fato estava 

incomodando a escola. Primeiro observando, ouvindo as partes envolvidas para, em seguida, 

planejar uma intervenção, que normalmente remetia à organização de uma formação através de 

um grupo de estudo e reflexão sobre as questões levantadas. E, quando necessário, convidava-se 

algum especialista para ajudar no aprofundamento do tema  

Você pode estar diante de profissionais que já escolheram um caminho. Mas 
você pode lidar com profissionais que são inseguros, que têm medo da 
comunidade. Então, não íamos com tudo pronto até as escolas. A gente ia 
primeiro pra entender, pra ouvir. Uma coisa com a qual precisamos tomar 
muito cuidado, e que eu tenho visto freqüentemente, é uma máxima que 
existe, de as pessoas dizerem que é a comunidade que pensa assim. Não é 
verdade. As professoras, os diretores também pensam assim. Se for para 
conversar com pai e mãe, então tudo bem, com conselho de escola, tudo bem. 
Agora, se for para conversar com diretores, quem vai me ajudar a preparar o 
material? Tem que ir com coisas preparadas, tem que levar tudo prontinho. E 
se for com trinta professores, pior ainda. Tem professor que é mais esperto, 
então, tenho que levar tudo prontinho, texto, isso e aquilo... Ou seja, há uma 
relação de dominação sobre aquele que eu acho que não sabe nada. Aí eu vou 
sem preparo algum e deito e rolo. Agora, na relação com o outro que eu 
penso que sabe mais que eu, levo tudo preparadinho. Então, não me abro para 
ouvir o outro, não me abro para dizer ao outro que não estou entendendo o 
que ele está dizendo. Muitas vezes falta a coragem de dizer “eu não sei isso, 
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mas eu vou procurar saber”. Então, não tenho essa abertura... Quando Paulo 
Freire fala em “educar para a autonomia”, acho que ele fecha a proposta do 
trabalho e assumo assim com todos os pingos, vírgulas e letras, que a 
proposta de uma ação como essa ela é freiriana na sua razão, na sua essência. 
Aprendi também com Pichon que você tem que ter ouvidos. Se você só tiver 
boca, não resolve. E para o professor, o que deram? Deram boca e taparam 
seu ouvido. Durante a formação o foco está boca. Se for geografia, você tem 
que saber geografia... Ouvir? Você não é treinado para ouvir, por isso tem 
dificuldade de ouvir, diferentemente de outros profissionais. No meu caso, 
fui formada para ouvir, falar o mínimo possível e ouvir. “Sonia Almeida, 
quando estiverem falando ou xingando a sua mãe, você cala a boca e escuta, 
está bom?” Mas, pra isso precisei de quantos anos de formação? Da mesma 
forma, o professor precisa de quantos anos para dominar os 
conhecimentos?... (Sonia Regina Teixeira Almeida, entrevista em 13 de julho 
de 2009). 

Com a conduta do saber ouvir para poder atuar, o Projeto em suas visitas às escolas, 

iniciava um processo de formação a partir de exemplos e casos concretos extraídos do cotidiano 

das escolas, frente aos depoimentos, ora de professoras, ora de diretoras, ou familiares, 

esforçando-se, em seguida, para levar às escolas o que havia de mais avançado, nas pesquisas 

mais atuais, sobre a problemática em questão, quando se fizesse necessário, ou mesmo, partindo 

de problematizações que ajudasse o próprio grupo a refletir e a chegar às suas conclusões: 

Acho que, na minha questão profissional, o projeto trouxe um pouco da 
teoria, um pouco da técnica de como tratar esses assuntos, não com o senso 
comum, esse que tem em noticiário e que a gente ouve falar. Ela trouxe o 
embasamento teórico para as pessoas pensarem sobre alguns assuntos que 
pareciam estar cristalizados na cabeça de todos. Então, essas discussões 
sensibilizaram, para algumas normas. Por exemplo, quando a gente estudou o 
Estatuto da Criança e do Adolescente tinha muitos jargões do tipo “agora a 
criança pode tudo e o professor não pode nada”. E essas discussões foram 
desvelando algumas coisas [...] Com um grupo de professores, depois da 
conversa com o pessoal do Projeto, que vinha falava, estudava, até chegar a 
uns (pontos) combinados. E aí você, concordando ou não, eticamente deveria 
cumprir o já discutido, refletido e combinado no grupo... Dali por diante os 
professores tinham que tomar atitudes que, de certa forma, valessem os 
combinados. Esse percurso nosso, nessas rodas de conversa e estudos com o 
grupo de professores, algumas vezes com famílias também, foi muito 
importante para abrir a minha concepção de educação, a minha mente, as 
minhas possibilidades de tratar com aquela realidade que (com a qual eu 
lidava). Porque eu também tinha concepções preconceituosas... Então, acho 
que (foi importante) poder discutir com educadores esses assuntos, com 
estudos de casos de acordo com a nossa realidade, e não com assuntos que, 
talvez, não interessassem às professoras. Estudos que abordavam questões de 
dentro da escola mesmo. Isso chamou a atenção de todos porque se esperava 
e queria resolver tudo no ato, era um problema imediato... Mas a gente foi 
percebendo que não era bem assim. Porque, às vezes, um problema exigia 
vários encaminhamentos e não dependia só de uma pessoa, envolvia mais 
gente, de dentro da escola e às vezes de fora...  Ao mesmo tempo, foi sendo 
criado um ambiente dentro da escola que favoreceu a atuação diante dos 
futuros casos. Então, que atitude tomar? Mudar os valores das pessoas é uma 
pretensão muito grande, mas (não) ao ponto de você estabelecer critérios, ou 
demarcar alguns princípios para o convívio entre os docentes. É como se 
prescrevesse: “não adianta falar que o problema é que a família é 
desestruturada...” Essa frase era suficiente, explicava tudo, e levava a um 
descompromisso diante da situação. Tanto que quando a criança tinha um 
problema pedagógico; não conseguia aprender ler e escrever, por exemplo, 
qual era o encaminhamento?  Falar com a família. Como se isso fosse 
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resolver o problema pedagógico. Ela é desestruturada por isso ela não 
aprende. Ponto acabou. É como se a ação do professor tivesse sido resolvida. 
A família era a culpada. Então, vamos conversar com eles... Fomos 
percebendo que isso não adiantava e não estava correto. Principalmente 
quando entrou um grupo de crianças do abrigo na escola. Porque elas não 
tinham familiares para conversar. Então, como que você ia dar 
encaminhamento para falar de um indivíduo que não consegue aprender e 
que não tem família? Esse foi o estudo de caso que mais conseguiu mexer 
com o grupo, porque tirou o chão de todo mundo. Ele não tem família, e 
agora como vamos fazer para que esse aluno aprenda? Então, acho que foi 
muito importante para nós, naquele momento, a reflexão sobre o que 
estávamos fazendo... (Professor C2). 

O saber ouvir, como uma condição inicial, preponderante para o trabalho da prevenção, 

foi ressaltado por uma das professoras entrevistadas. Ao reconhecer sua capacidade de ouvir, 

como facilitadora na identificação das questões relacionadas à violência, pode ajudar, de acordo 

com suas próprias palavras, a intervir melhor. Ao que se pode inferir que a condução e 

intervenção do Projeto junto às escolas, pautadas no diálogo, no saber ouvir, trouxe implicações 

ao currículo na medida em que se revelou como instrumento útil para o trabalho educativo:  

Da experiência com o Projeto Pela Vida, Não à Violência aprendi a ouvir as 
pessoas, a ser mais sensível pra identificar as questões de violência que, 
talvez, eu não conseguisse identificar antes. Eu Acho que essas duas coisas 
foram muito fortes: ouvir e a ser mais sensível a essas questões para poder 
intervir melhor. (Professor R1). 

A equipe do Projeto organizou, também, para a formação dos conselheiros e 

conselheiras de escola um processo que deu ênfase a aspectos iniciais básicos como: 

• A relação entre representante e representado nos conselhos de escola. Na qual era 

refletida a representação dos pares nos diversos segmentos escolares, com destaque à prática da 

representação como direito e não como concessão, fator relevante para a prevenção de conflitos 

desnecessários.  

• A insistência em dar voz aos que dificilmente a têm. A reflexão neste sentido era a 

de despertar e incentivar para busca de estratégias e adoção de condutas de escuta, se fazendo 

presente nos locais mais freqüentados, onde as pessoas se sentissem mais à vontade para opinar, 

para dar seu parecer sobre determinado tema, ou problema vivenciado, ou seja, identificando 

formas de ouvir familiares, funcionários e principalmente, alunos e alunas da escola. As 

informações e percepções estariam contribuindo, em parte, para uma melhor caracterização da 

comunidade com a qual a escola deveria interagir para promover uma educação de maior 

qualidade. As estratégias variavam entre organização de caixas de sugestões, desenvolvimento 

de plantões de escuta nesses locais estratégicos, organização de questionários, entrevistas... 

• A participação dos conselheiros(as) no processo de avaliação e planejamento da 

escola. Esse foi um tema de destaque, já que havia uma grande resistência, por parte dos 

professores, em conceber a participação de representantes de famílias e funcionários, em um 

espaço que historicamente foi reservado somente aos considerados especialistas da educação. 

De outra parte, houve também que incentivar e encorajar a que os demais segmentos 

participassem deste processo, já que todos tinham um papel a cumprir na execução do 
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planejamento. Muitos foram os momentos em que o PVNV foi chamado para mediar conflitos, 

principalmente quando havia uma participação ativa por parte de pais ou mães, que 

questionavam alguns procedimentos que contrariavam o que estava prescrito no Plano da 

Escola. Também houve um ou outro caso em que representantes do segmento pai, mãe ou 

responsável, no afã de atuar efetivamente como conselheiro/a, realizavam plantões na escola, 

chegando a causar mal estar entre algumas professoras.  

• O planejamento para o processo de construção das normas de convivência. 

Conselheiros de escolas, diretoras de escola, frequentemente, demandavam ao PVNV, auxílio 

sobre como proceder no processo de construção coletiva das normas de convivência, e também 

das sanções, caso não houvesse o cumprimento das normas. Assim, o PVNV, organizou 

encontros de formação a fim de contribuir com construção de normas de convivência que 

estivessem em consonância com as leis superiores: Direitos Humanos, Constituição Federal, 

LDB, ECA... Compreendia-se que a construção coletiva das Normas de Convivência traria 

maior chance de a escola prevenir qualquer tipo de violência.  

• Avaliação das funções do Conselho de Escola e, consequentemente, de cada um de 

seus membros. 

Cada conselho era orientado a desenvolver avaliação de sua atuação como um todo e de cada 

conselheiro individualmente, com a finalidade de acompanhar progressos e prever a 

continuidade do processo de formação dos conselheiros e conselheiras. 

• O fortalecimento da articulação setorial dos Conselhos de Escola. Periodicamente 

os conselhos se reuniam, por setor, ou seja, aproveitavam a divisão que havia desde a Secretaria 

de Educação e Formação Profissional, com o agrupamento de escolas com certa proximidade 

geográfica. Reuniam-se para discutir aspectos comuns, desde problemas até experiências bem 

sucedidas. 

• A assunção e tratamento adequado aos conflitos.  

Conceber o conflito como inerente ao convívio de coletivos e tomar consciência das 

possibilidades de tratamento desses conflitos. 

• O acesso a material básico de legislação e textos de referência. 

A cada membro do conselho era disponibilizado exemplares ou cópias das legislações 

pertinentes à sua função na escola, desde a própria regulamentação dos conselhos, o Regimento 

Interno, o ECA até o Projeto Político Pedagógico. 

No primeiro semestre de 2000, foi desenvolvido o curso: “Drogas e Violência enquanto 

uma problemática humana na Educação de Jovens e Adultos” para os professores e 

professoras/alunos e alunas da Educação de Jovens e Adultos. Esta iniciativa teve como 

finalidade oferecer elementos para que os núcleos de Educação de Jovens e Adultos pudessem 

estudar e refletir sobre o tema das drogas, ao mesmo tempo em que pudessem construir uma 

cartilha que abordasse a temática a partir dos conhecimentos, experiências e práticas dos 

próprios alunos/as, confrontando-os com o conhecimento elaborado cientificamente.  
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As oficinas de solução de conflitos, que começaram em 2001 e se repetiram nos anos de 

2002 e 2003 (a pedido das escolas), foi um trabalho que ofereceu aos participantes - 

representantes dos conselhos de escola-, um conjunto de experiência que favoreceram à 

reflexão: sobre o cotidiano e as crenças acerca dos conflitos e da violência e sobre a análise das 

práticas usuais de solução de conflitos e comunicação; e propiciou a aquisição de alguns 

instrumentos de ação em contextos conflitivos. A realização dessas oficinas pode facilitar a 

convivência mais positiva entre os membros dos conselhos de escola e, principalmente, permitiu 

aos vários adultos envolvidos no processo educacional, a reflexão sobre a própria postura 

enquanto modelo de identificação e formação de infância, adolescência e juventude.  

As oficinas possibilitaram o desenvolvimento de um conjunto de atividades que 

pressupunham que o conflito é parte cotidiana da vida interpessoal e que pode admitir tanto 

soluções violentas como pacíficas. As atividades realizadas geraram um contexto interpessoal 

no qual os participantes começaram a perceber como os conflitos são co-construídos nos 

relacionamentos, e, ao perceberem-se como protagonistas nesta construção, saíram das posições 

mais fechadas entre certo e errado. Ao mesmo tempo, foram incentivados a buscar meios de 

compreender o ponto de vista do outro, comunicando sentimentos e necessidades e criando 

acordos mutuamente satisfatórios.  

Uma das professoras entrevistadas refere-se às oficinas de conflitos e inclusive ressalta 

a importância de poder partilhar, com os demais segmentos, as tarefas curriculares, para não 

sobrecarregar a figura do professor, já que o mesmo não deve ser visto como o único 

encarregado da tarefa educativa: 

Acho que aqueles modelos de formação que nós trabalhamos, que 
partiram do Projeto Pela Vida de mediadores de conflitos - que nós 
trabalhamos inclusive com o Conselho Mirim-, foram o ponto de 
partida. No ano passado fizemos mediadores de comunicação e 
convivência, com um grupo que era formado por coordenadores, 
diretores, professores e pessoas da comunidade. Porque se a formação 
e a questão curricular ficam centradas só com o professor fica uma 
carga grande para ele. Não dá. Tem que ser partilhado. (Professor C1). 

Aos conselheiros mirins também foi possibilitada formação sobre solução de conflitos e 

jogos cooperativos. À medida que foram organizados grupos de conselhos mirins em algumas 

escolas, percebeu-se a importância de envolvê-los em ações que promovessem o contato com 

outros conselhos, de outras escolas. 

Em 2003, os conselheiros (as), como mencionado anteriormente, participaram de 

oficinas para elaboração de outdoors sobre os artigos do ECA, e também de oficinas de 

mediação de conflitos. No ano de 2004 foram desenvolvidos encontros sobre solução de 

conflitos, visando a formação de mediadores destes grupos. Uma outra oportunidade de 

formação lúdica, através de jogos cooperativos, ocorreu também no ano de 2004, no Parque 

Escola da Prefeitura, onde foi possível promover a integração entre todos/as os/as 

conselheiros/as mirins das escolas municipais. Estas ações possibilitaram às crianças os 

conhecimentos sobre seus direitos e deveres, e levaram também à reflexão da importância dos 

conselhos mirins para a organização, manutenção e bem-estar do espaço educativo, 
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possibilitando o efetivo exercício da cidadania, na responsabilidade e compromisso com o 

coletivo. 

No momento em que é instalada na Rede Municipal de Educação a possibilidade de um 

trabalho preventivo, e que a violência começa a ser entendida como um todo, ou seja, qualquer 

ato que implique na perda da dignidade de uma pessoa - seja ela criança, adolescente, jovem e 

adulto-; e que, ao estar diante dela a busca por procedimentos adequados faz-se necessária, 

foram surgindo as seguintes perguntas: De quais violências estamos falando? Como identificá-

las? A participação no curso “Violência Sinal de Alerta”, articulado junto ao Centro Regional de 

Atenção aos Maus Tratos na Infância22, acabou correspondendo às necessidades apresentadas, 

naquele momento, já que o mesmo foi organizado para esclarecer, difundir e responder às 

questões referidas.  

O “Curso Paz Nas Escolas”23 destinado à Guarda Municipal, Educadores e Conselheiros 

de Escola, efetivado em 2002, foi coordenado pelo CRAMI em parceria com a Prefeitura de 

Santo André, envolvendo a Secretaria de Combate à Violência Urbana e o Projeto Pela Vida, 

Não à Violência. A finalidade deste curso de capacitação esteve pautada na busca por despertar 

e fortalecer o trabalho preventivo junto a setores que tinham, por natureza, a tarefa de zelar pela 

integridade física e psíquica dos cidadãos e cidadãs, especialmente crianças e adolescentes, 

visando o bem- estar da comunidade. Da Guarda Municipal, esperava-se a melhora e a 

qualificação na abordagem do efetivo, principalmente, em relação ao trato com crianças e 

adolescentes. Pensando na escola, o curso atuou buscando a sensibilização e instrumentalização 

de seus representantes, para o enfrentamento da violência, esperando, dessa forma, contribuir 

com a melhoria das relações nas escolas entre educadores em geral, professores, famílias, 

comunidade, crianças e adolescentes. Nesta perspectiva, foram desenvolvidos conteúdos com 

informações objetivas sobre o fenômeno da violência, reflexões acerca dos vários fatores com 

os quais estão relacionados este fenômeno e, ao mesmo tempo, foi chamada à tomada de 

consciência de que a violência poderia e deveria ser prevenida e evitada, buscando-se formas 

mais saudáveis de se enfrentar os problemas e conflitos cotidianos. A prevenção, sinalizada pelo 

curso, deveria ser assumida primeiramente por cada um dos participantes na esfera das relações 

imediatas do seu cotidiano. Assim, todo o efetivo (409) da Guarda Municipal e mais 80 

conselheiros(as) de escola, participaram deste curso. As turmas forma divididas em 12 com 

quarenta participantes por grupo, a com carga horária de 20 horas. Os temas das aulas foram:  

• Família e violência doméstica DST 

• Doenças Sexualmente transmissíveis, Aids e Drogas 

• Direitos Humanos e Criminalidade 

                                                 

22 O CRAMI - Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância do ABCD, é uma Organização 
Não Governamental fundada em 1988 e declarada de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal. 
Cuja missão é propiciar atendimento psicossocial a crianças e adolescentes vítimas de violência 
doméstica e desenvolver ações preventivas que lhes possibilite defesa e proteção incondicional. 

 
23 Curso financiado pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Justiça. 
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• ECA Inclusão x Exclusão 

• Os desafios da Educação 

O enfoque principal deste curso foi o de colocar tanto a criança, como o adolescente, 

como sujeitos de direitos e não mais como objetos que pudessem ser agredidos. Em relação aos 

temas drogas, DST e Aids, o curso buscou explicar como abordá-los de forma educativa, 

cuidadosa, com dados científicos, sem alarmismos, preconceitos ou qualquer tipo de 

discriminação. Outro aspecto, já referido, foi o de trazer a prevenção da violência como tarefa a 

ser assumida em todos os âmbitos e espaços da sociedade, por todos os cidadãos e cidadãs. 

Como já mencionado anteriormente, as intervenções pontuais do Projeto, referiram-se 

aos atendimentos dos chamados das escolas ante uma situação grave, de risco, às vezes 

envolvendo tiroteio, morte, ameaça, acidente, brigas, etc. A conduta do Projeto em um primeiro 

instante era a de evitar o pânico, orientar os envolvidos e posteriormente, proceder ou indicar os 

encaminhamentos necessários. Houve ocasiões em que os motivos dos chamados relacionavam-

se com drogas ou ainda com questões de indisciplina consideradas graves. As intervenções eram 

feitas com o conhecimento das assistentes pedagógicas e das gerentes que acompanhavam a 

respectiva escola e sempre que possível, com a presença das mesmas. O atendimento incluiu 

visitas, orientações, providências por parte das escolas, retornos para novos encaminhamentos 

ou conclusões. Normalmente, durante as intervenções pontuais, surgiam as oportunidades para 

uma continuidade do trabalho, na tentativa, inclusive de formação das Comissões da Escola, os 

grupos de reflexão da escola sobre violência, com participação das famílias ou membros da 

comunidade, que buscavam estudar as formas mais viáveis de administrar a violência 

localmente.  

A formação dessas Comissões em cada escola, como previa o PVNV, não chegou a 

generalizar-se, o que levou a equipe central do Projeto no ano de 2004 a formular uma proposta 

de formação para professores e professoras e para conselheiros e conselheiras de escola, fora do 

horário de trabalho. Essa formação mobilizou a equipe do PVNV durante o ano de 2004. A 

expectativa era a de que cada participante, passando por todos os temas previstos, pudesse 

cumprir o papel de representante da escola, na condição, do que se chegou ser chamado de 

Agente Promotor(a) de Vida. Esse/a Agente deveria compor um fórum de discussão, reflexão e 

trabalho sobre a problemática da violência, dando prosseguimento aos estudos, e ao mesmo 

tempo traçando alternativas possíveis de como administrar a violência no âmbito da escola. 

Dessa forma, estaria se cumprindo, uma das possibilidades de sistemática e acompanhamento da 

inserção da prevenção ao currículo das escolas. A proposta era a de que esses/as Agentes 

pudessem passar por níveis de formação que os/as preparassem para serem uma extensão da 

equipe do Projeto Pela Vida, Não à Violência, em cada escola. Esperava-se que com um/a 

Agente em cada escola a probabilidade de se formar a Comissão de Escola fosse maior. 

Essa proposta sintonizou com algumas propostas da escola, no sentido de melhorar a 

intervenção do Projeto e ao mesmo tempo contribuir com a tarefa de um trabalho preventivo 

incorporado ao currículo: 



225 
 

 
 

Penso que uma saída seria estar dentro, no âmbito da escola. É necessária 
uma formação com todos os professores e também funcionários da escola, 
que no princípio envolvesse a todos e (que) depois (fosse nomeado) um 
representante que ficaria com a incumbência mais permanente de fazer a 
ponte com o Projeto e de fazer o acompanhamento dentro da escola. E que 
ela o reconhecesse como facilitador do trabalho da prevenção. Se tiver essa 
formação, acredito que a escola irá se sentir mais comprometida, com mais 
bagagem, com maior suporte. Porque recorrer a alguém que está distante e 
(por isso) não está participando do que realmente está acontecendo na escola, 
acho que não estabelece uma relação, ou, demora mais. Agora, sendo o 
professor que esta lá, que conhece a comunidade e que tem o compromisso 
de fazer essa ponte, acredito que se pensaria o currículo e as coisas de uma 
forma melhor. (Professor M1). 

Os temas que compuseram a formação em 2004 foram semelhantes aos de formações 

dos anos anteriores. No entanto, mais uma vez, refletiam interesses e demandas registradas pelas 

escolas em seus Planos Escolares, ou seja, ao tratar-se de violência e sua prevenção os temas se 

repetiam: 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e os procedimentos para a sua prática. 

Na ocasião, a avaliação era a de que o Estatuto da Criança e do Adolescente 

correspondia a um instrumento importante para a educação e que por isso era necessário 

expandir sua formação para as diversas entidades, profissionais, famílias, responsáveis, 

conselheiros e conselheiras de escola que tinham a responsabilidade de operá-lo.  

Uma outra avaliação, que também vai impulsionar a continuidade de formação sobre o 

ECA em Santo André, sinalizou para o fato de que a escola pública se tornara uma instância 

fundamental para a promoção dos direitos da criança e do adolescente. Assim, a plena 

efetivação dos princípios consagrados pelo Estatuto impunha aos poderes públicos especial 

atenção ao cotidiano escolar. Daí a importância do investimento na formação contínua de 

professores(as) e de servidores(as) da educação, visando incorporar a doutrina de proteção 

integral à criança e ao adolescente no cotidiano escolar.  

A incorporação dos princípios de proteção integral à criança e ao adolescente no 

cotidiano escolar será vista como pressuposto para a prevenção da violência escolar, o que 

poderia contribuir, inclusive, com a inserção de adolescentes em situação de conflito com a lei 

em uma perspectiva educativa e não traumática.  

Aproveitou-se a oportunidade de formação sobre o ECA para se desenvolver, no 

coletivo, a discussão sobre versão preliminar de um caderno de orientações e procedimentos 

sobre o Estatuto, voltado para as escolas e respectivos conselhos de escola. 

Violência: Agressividade e Limites 

Este tema integrou o programa de formação de 2004, advindo das demandas dos planos 

escolares, pois se partiu do reconhecimento de que a violência como um fenômeno presente e de 

grande destaque na sociedade, deveria ser pauta da reflexão das escolas. Que do ponto de vista 

educativo, por sua vez, a escola deveria estar preparada para atuar, tanto na coordenação de uma 

discussão responsável longe dos sensacionalismos e simplificações; como na apresentação de 



226 
 

 
 

subsídios esclarecedores sobre o tema, buscando contribuir com o processo de construção, junto 

aos demais parceiros, de soluções possíveis para a diminuição da violência. 

Entendia-se, que para que a escola pudesse ocupar este lugar de coordenar, subsidiar, e 

contribuir com a construção de formas preventivas para a diminuição da violência, era 

necessário que a mesma buscasse aprofundar a compreensão do fenômeno da violência na sua 

complexidade de faces visíveis e invisíveis. Pois, caso contrário, estaria fadada a limitar-se a 

avaliações superficiais, à espera de soluções rápidas advindas de agentes externos, 

demonstrando um distanciamento da realidade e de uma postura analítico-reflexiva sobre a 

problemática. 

Compreendia-se ainda que, a escola, ao assumir o trabalho preventivo em relação à 

violência como tarefa da educativa, deveria assumir a instituição de espaços de reflexão 

permanentes e de estudo sobre a própria prática, significando, com isso, remeter a discussão da 

prevenção da violência ao currículo.  

Um outro aspecto do qual se teve consciência era a de que a escola deveria preparar-se 

para estabelecer um diálogo com profissionais de diversas áreas. Mesmo assumindo sua tarefa 

particular na prevenção da violência, deveria reconhecer que sozinha não iria conseguir romper 

com este ciclo. Estar preparada para estabelecer um diálogo com as representações da 

comunidade organizada e com os demais cidadãos e cidadãs seria condição essencial e ponto de 

partida para se traçar um caminho na direção de encontrar saídas para problemas graves de 

violência de todos os tipos.  

Desta forma, mesmo tendo consciência da impossibilidade de atuação solitária da 

educação, devido ao tema da violência ter muito a ver com outras áreas como: segurança 

pública, saúde, habitação, desenvolvimento econômico, direitos e cidadania, entre outros, havia 

uma compreensão de que a educação se apresentava como um dos terrenos mais férteis no 

aspecto da prevenção, uma vez que é na escola onde ficam por mais tempo crianças e 

adolescentes, seres em desenvolvimento. 

O processo de formação sobre a temática da violência procurou refletir e alertar sobre o 

fato de que as escolas não devem ser, e não são, palcos da violência, esta a que a sociedade esta 

exposta nas ruas. Mas que, por outro lado, é no espaço da escola que ocorre o momento mais 

adequado para estabelecer parcerias com pais, mães, professores(as) e alunos(as) para trabalhar 

a formação, na construção de uma mentalidade nova, capaz de estabelecer objetivos sociais 

pautados nos princípios da equidade e solidariedade em longo prazo, um dos antídotos contra 

violência.  

Drogas Lícitas e Ilícitas 

O tema das drogas sempre apareceu na pauta das angústias apresentadas pelas 

professoras, reafirmando que seu uso problemático, direta ou indiretamente atingia a educação 

bem como a sociedade em geral. Constatou-se que nem as famílias, nem os profissionais das 

áreas de educação e de saúde estavam preparados para trabalhar com esta temática.  
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O agravamento do problema com aumento cada vez maior da vulnerabilidade das 

pessoas para o uso abusivo de drogas, mais e mais seria relacionado à falta de ações preventivas. 

Já se fazia claro que as crianças, os adolescentes e jovens, embora não fossem os únicos, 

compunham um universo específico que mereceria uma atenção especial nesta área, para evitar 

que seu uso se instalasse ou piorasse. Mas a dúvida recorrente junto aos educadores e 

educadoras referia-se a como atuar de forma segura.  

Caberia, dessa forma, ao Projeto abordar o assunto com os/as educadores/as (pais, mães, 

responsáveis e professores/as) para que os mesmos pudessem se preparar para atuarem de forma 

segura. 

Assim, a formação planejada com esta temática se propôs a: 

� Oferecer informações científicas sobre as questões do uso de drogas lícitas e ilícitas. 

� Possibilitar que os educadores e educadoras participantes se sentissem mais seguros 

ao criar e desenvolver ações preventivas junto aos alunos(as), e também, aos demais professores 

(as), pais, mães, responsáveis e comunidade. 

� Diminuir a dificuldade que os(as) educadores(as) em geral sentiam em relação ao 

tema drogas. 

� Ampliar os conhecimentos sobre as linhas de tratamento e as entidades e 

instituições da Cidade que atuavam nesta temática e sobre o conceito, na ocasião, bastante novo, 

de Redução de Danos. 

Sexualidade 

Compreendida como característica fundamental da vida de qualquer pessoa, a 

sexualidade foi muitas vezes tema gerador de conflito e encaminhamentos inadequados por 

parte de algumas escolas. Assim sendo, passa a ser tema demandado pelas escolas como um 

daqueles com necessidade de mais estudo e aprofundamento. A perspectiva assumida pelo 

Projeto foi a de que para poder dialogar sobre sexo, há que se partir do pressuposto de que todo 

ser humano está em desenvolvimento e essa dinâmica deve ser compreendida como uma 

totalidade. A sexualidade não deve ser compreendida independentemente desse processo. Não é 

simplesmente um aspecto biológico, hormonal, mas, principalmente, social e relacional, pois diz 

respeito à forma com que cada indivíduo interage na família, na escola e na comunidade em 

geral. 

Com o processo de formação sobre sexualidade esperava-se que cada educador e 

educadora conseguisse: trabalhar situações específicas de diálogo e exposição dos temas da 

sexualidade e da prevenção das DST e AIDS; compreender as dificuldades trazidas pelo grupo e 

buscar possíveis soluções - apropriando-se da rede de atendimento-, e desempenhar seu papel de 

educador(a), minimizando interferências de preconceitos e dificuldades pessoais na discussão e 

compreensão do processo de desenvolvimento ligado à sexualidade. 

De um modo geral, as formações não tiveram a pretensão de transformar cada um dos 

seus participantes em especialistas na matéria, mas de alertá-los, na condição de educadores/as, 

para a necessidade de averiguar a abordagem que mais se aproximasse de uma educação 
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emancipatória, e que fosse um momento de apresentar alguns instrumentos que pudessem 

oferecer, a cada um, maior segurança para uma intervenção pedagógica no desenvolvimento do 

tema ou, inclusive - quando fosse necessário-, na escolha de procedimentos mais adequados 

para encaminhamentos ou pedidos de ajuda. Dessa forma, compreendia-se que o Projeto deveria 

contribuir com a escola no fortalecimento de sua tarefa na prevenção primária: 

 
[...] o papel da escola será sempre o da prevenção primária, ao tratar de temas 
como as drogas lícitas e ilícitas, gravidez precoce, H.I.V. e toda e qualquer 
forma de abuso cometido contra crianças e adolescentes. Nessa direção, a 
Educação necessita assumir formalmente este papel que já está colocado para 
ela através da demanda da violência nas escolas. Sabe-se que entre os muitos 
fatores geradores de violência estão: as experiências de abuso sexual; o 
espancamento; a humilhação e o desprezo nos primeiros anos de vida; o 
distanciamento de valores sociais altruísticos, de formação moral ou limite de 
disciplina, a associação com grupos portadores de comportamento 
antissocial. Portanto, é atuando de forma preventiva, primária, pedagógica, a 
escola estará contribuindo para a diminuição da violência. (PROJETO PELA 
VIDA, NÃO À VIOLÊNCIA, 2000 Memo.). 

5.5.4. Implicações para o currículo. 

Buscar-se-á, neste item, pontuar as implicações para ao Currículo, propiciadas pelas 

ações, campanhas, exposições, eventos de divulgação na mídia, oficinas, cursos, formações em 

que o Projeto, Pela Vida, Não à Violência atuou ora como participante, ora como organizador, 

promovendo a participação das escolas. Durante os destaques, como se poderá conferir recorrer-

se-á, algumas vezes, ao diálogo com os depoimentos das escolas.  

Começaremos abordando as implicações para o currículo que se derivaram das 

atividades, seminários, campanhas, exposições de rua, passeatas, eventos de divulgação na 

mídia, como anteriormente detalhado. 

Em primeiro lugar, foi possível observar que o Projeto Pela Vida, Não à Violência teve 

ações nas quais se verificou que a implicação para o currículo relativa à maior visibilidade e 

sensibilização das mensagens da prevenção da violência teve formas variadas de concretização. 

Essa estratégia, embora limitada à modéstia da sua repercussão, se comparada com a capacidade 

de abrangência da mídia, não deixa de representar um contraponto à forte carga midiática de 

mensagens de terror que acabavam chegando às escolas e interferindo sobremaneira nos 

currículos.  

Quando as escolas eram convidadas pelo Projeto, elas participavam de um evento de 

maior abrangência, e percebiam que havia um movimento maior, ou seja, mais pessoas, mais 

entidades, outras escolas que estavam atuando a favor de princípios com os quais se sentiam 

contempladas; o de defesa da vida, dos direitos da criança e do adolescente, por exemplo. 

Assim, as escolas se sentiam mais motivadas, mais fortalecidas e encorajadas para atuarem na 

comunidade escolar com mais vigor.  

Deste modo, quando a escola tem a oportunidade de sair de seu espaço para participar 

de eventos, envolvendo outros públicos, outras áreas, outros campos, ela acaba ampliando o raio 

de ação do seu espaço educativo. A sala de aula - a escola em si-, deixa de ser o único mundo 
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educativo, já que outros ambientes são descobertos, abrangendo a rua, o bairro, a cidade, a 

cultura e a mídia. Essa implicação para o currículo, do alargamento das possibilidades de ações 

em espaços educativos mais abrangentes com os quais a escola pode trabalhar ou atuar, 

certamente traz contribuições para sua renovação e inovação no que se refere à prática educativa 

e ao currículo propriamente dito. 

Ora, isso implica em que a escola, ao se defrontar com o alargamento do seu espaço 

educativo, se veja implicada a inovar pensando a educação em outra perspectiva. Haverá 

necessidade de se buscar novos recursos e formação aos/às educadores/as para que possam lidar 

com essa nova perspectiva. 

Efetivamente, é muito diferente preparar uma atividade educativa tradicional sobre a 

violência - dar uma aula de prevenção dentro de própria sala de aula-, do que se preparar, junto 

dos alunos, uma campanha ou uma passeata; ou ainda participar de exposições, ou de eventos 

como o da Máquina da Vida, (realizado) no centro da cidade, citado anteriormente.  

A preparação adequada desses eventos carrega em si uma forma peculiar de ensino-

aprendizagem e de impacto, tanto para os alunos como para os/as educadores.  Observe-se que, 

neste caso, além de conhecimentos, estão incluídas a educação em valores e a educação moral. 

Tanto os/as educandos/as como os/as educadores tomam partido sobre determinados temas, 

sobre determinados assuntos, dentro de seu mundo, a partir de um contato maior com outras 

referências.  

Infelizmente, também foi possível verificar que depois da interrupção do Projeto não 

houve continuidade, de nenhuma atividade de inserção mais midiática, campanhas, exposições 

de rua, semelhantes às aqui descritas. Esse corte traumático na dinâmica de ampliação do espaço 

curricular para a prevenção da violência apresentada indica a dependência do Projeto da vontade 

política da direção administrativa, não podendo ser comprovado que a mudança cultural 

estivesse arraigada ao ponto de ficarem incorporada pelas escolas de forma autônoma ou 

endógena. Essa realidade possibilita comprovar que, conforme a teoria havia assinalado, há 

necessidade de que os projetos de prevenção da violência sejam instituídos a médio e longo 

prazo. A descontinuidade das políticas e dos projetos revelou-se, também, como prejudicial para 

o percurso curricular que vinha se construindo. 

Uma vez analisadas as implicações para o currículo das ações mais amplas de 

sensibilização e divulgação do Projeto, passamos agora a fazer referência às implicações da 

formação, dos cursos, oficinas, estudos, discussões dos casos, atendimentos pontuais do Projeto 

Pela Vida, Não à Violência para o currículo. 

Foi possível verificar que a realização de atividades diversas com a finalidade de formar 

aos professores para darem resposta às situações de violência que o Projeto se propôs enfrentar 

e prevenir. 

Embora não tenha sido objeto da presente trabalho realizar estudo quantitativo sobre o 

grau de mudança que a formação realizou nos professores em relação à percepção e prevenção 

da violência escolar, é possível verificar que as ações formativas realizadas possuíram 

capacidade para produzir efeitos significativos na atuação dos professores: 
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A partir da experiência do Projeto Pela Vida, com as formações, com as 
discussões lá na escola, começamos a ter um olhar mais crítico para a 
violência. Hoje em dia você tem um olhar mais sensível para ela do que você 
talvez tivesse lá atrás, (quando talvez) não achasse tão importante assim ela 
ser discutida, e pensar em como preveni-la. Hoje não consigo ver separada a 
questão do letramento, da questão da violência, da questão da matemática. 
Porque a violência está dentro da escola, então, não dá pra separar, entendeu? 
Só que nós sozinhas não conseguimos priorizar essa questão. Quando você 
identifica o que acontece com o trabalho de prevenção? Ele acaba não 
existindo. Então, se você tem uma equipe que te ajuda a pensar, consegue 
instituir um trabalho de prevenção, e não só de apagar incêndio e discutir o 
que já está feito. Porque, muitas vezes, é (isso) o que a escola assume, o 
problema já feito. Algumas melhores, outras piores elas vão trabalhar em 
cima do que aconteceu e não na prevenção como deveria ser. (Professor R1). 

A existência dos grupos de reflexão e formação, nas escolas, a partir do atendimento da 

equipe central do PVNV a casos pontuais, revelou certa eficácia, no sentido de promover o 

aumento da prevenção à violência desde a escola, e de um outro olhar para as atitudes do 

cotidiano que antes passavam despercebidas.  

O menino que veio da favela sozinho porque a mãe o havia abandonado, até 
que o pai foi buscá-lo. Ele veio para uma outra realidade, (agora) com uma 
madrasta e deixou o irmão lá porque era de outro pai. Existia muito 
sentimento dentro desse menino e foi bem difícil. Mas tiramos alguns frutos, 
que a gente percebeu ao ouvir o menino, após muitas tentativas de conversar 
de igual para igual com ele - procurando entender o que se passava-;entender 
também o contexto em que ele se encontrava, não se abalando em ouvir 
palavrões de toda ordem, nem em situações de agressividade, de bater porta... 
Se você abre esse diálogo com o aluno você tende a amenizar, a entender a 
dor dele, e as questões do espaço de convivência dele. Isso requer um grande 
esforço, mas vale à pena. [...] E então, ao final do ano, e você vê que 
conseguiu fazer um bom trabalho... Por ser uma sala a qual todo mundo a 
repudiava, e que passou a ser vista com outros olhos. É bacana, mas é fruto 
de você ter passado por várias formações, várias discussões... Você se sente 
mais preparada, mais segura. Mesmo assim, existem os momentos nos quais 
você também precisa de ajuda. Acho que faz realmente muita falta não existir 
um espaço onde os professores possam apresentar realmente os seus dramas, 
os dramas das crianças que aparecem forte na sala de aula, através de atitudes 
violentas, destrutivas. Faz com que os professores façam coisas que poderiam 
ser diferentes, que poderiam ser melhores. Mas eles fazem sem saber, sem 
experiência para fazer. (Professor M1). 

Como se pode verificar no depoimento anterior aos(às) professores (as) falta-lhes mais 

espaços de escuta aos seus pedidos de ajuda, para entenderem melhor os seus processos e os dos 

seus alunos, no sentido de poderem errar menos no momento da intervenção pedagógica. 

Assim, o olhar cuidadoso para o (a) aluno (a), deve ser também voltado para o (a) professor (a). 

A lição aprendida - e que remete ao currículo-; é a de considerar que cada aluno (a), cada 

professor(a), tem uma história: 

Então percebemos que vale à pena investir na formação tendo, como foco o 
processo de cada aluno, e que cada criança tem a sua história e que essa 
questão requer uma nova sensibilidade para olhar para aquela criança... Vou 
mais longe, acho que é também o olhar pra aquele professor que tem tanta 
dificuldade e que está sofrendo na escola. Não é que ele não queira trabalhar 
com a violência, com a prevenção, é que ele não sabe o que fazer com essa 
questão. Aí ele sofre calado e muitas vezes se fecha. E se você não tem um 
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olhar pra ele, vai rotulá-lo da mesma forma que se costuma rotular a criança, 
sem saber a sua história, o que é outra coisa importantíssima, e que a gente 
também aprendeu a levar em consideração... Faço questão de sempre voltar à 
criança. (Professor R1). 

Por outro lado, podem-se verificar, em outra direção, obstáculos que impedem a 

incorporação da prevenção da violência ao currículo. A relutância que as escolas apresentam 

para discutir suas próprias dificuldades, por falta de um espaço, acaba tornando o trabalho do 

professor muito individualizado, impedindo um trabalho na linha preventiva e deixando de lado 

os conflitos, como problema do outro, individual e não coletivo: 

Ao longo da minha carreira de professora, já vivi várias situações diferentes 
em várias redes, e todas elas querem só cumprir com o papel que elas acham 
que lhes é cabido, que é ensinar a ler e escrever. O resto não interessa. Então, 
sempre o problema é da família porque, afinal, não foi a escola que pariu a 
criança, foi o pai e a mãe. Então, o problema é individual. É difícil (encontrar 
uma) a escola que consiga fazer uma reflexão interna dos seus problemas, 
com seus professores; da relação da “ensinagem” e não da aprendizagem; 
como cada professor ensina e como vê os problemas de sua sala. E os 
professores ainda têm a questão da cátedra: entro na sala, fecho a porta e sou 
eu quem manda. Ninguém pode comigo. É raro uma professora que “bota na 
mesa” o jeito que ela ensina, que põe para discussão que está com dificuldade 
em um determinado método de ensino. Então elas acham que aquele jeito que 
elas têm de ensinar está dando certo. Quem aprende, aprende e quem não 
aprende, não aprende. E quem tem conflito, isso é problema dele não da 
escola. Então, é difícil a escola fazer essa reflexão interna. Conheço poucas 
que fazem. (Professor S1). 

Por outra parte, e referindo-nos às situações de conflito, como possibilidade de 

aprendizagem a partir dos problemas do dia-a-dia, observa-se que essas situações conflituosas 

podem ser muito valorizadas pelo conjunto da educação. Essa percepção pode ser verificada em 

depoimento, levando-nos a depreender daí que um projeto preventivo, ao alertar para a 

necessidade de tratamento adequado aos conflitos de qualquer ordem, oferecendo momentos de 

formação sobre a mediação dos mesmos, pode trazer significativas implicações para o currículo. 

Ao associar o conflito e sua resolução como inerentes à melhora da aprendizagem dos/as 

educandos/as e dos professores/as - inclusive nos conflitos sobre qual processo curricular, qual 

conteúdo, qual opção deve ser realizada-, aprende-se na prática e contribui-se com a criação da 

cultura da solução pacífica dos conflitos. E esse aspecto pode ser entendido como contribuição 

deixada pelo Projeto. 

[...] Essas coisas não são estanques. Seria extremamente rico se a escola 
aproveitasse as situações, muitas vezes conflituosas, como conteúdo e 
aprendizagem mesmo. Vamos discutir o que aconteceu, sob diversos pontos 
de vista; trabalhar a questão das relações emocionais, afetivas. Isso está em 
todas as matérias: Aquele aluno está apático na matemática. O que está 
acontecendo? Ele traz um problema de fora, que não tem nada a ver com a 
matéria, mas aquilo está prejudicando ele naquele momento (impedindo ele) 
de se sentir forte e de aprender o conteúdo, de ouvir a professora, de fazer 
trabalho em grupo. Então, não dá pra dizer “se não é da matemática deixa ele 
pra lá”. Esse (outro) olhar do professor para os alunos é fundamental. Olhar 
mais, ouvir mais e conhecer mais cada um deles. E isso não está estanque aos 
conteúdos, isso é conteúdo e está no movimento, a partir do momento em que 
eles estão na sala de aula respirando, convivendo. As emoções não ficam pra 
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fora da porta. A partir do momento que eles entram para a sala de aula, isso 
pulsa a todo o momento. Não consigo ver essas coisas separadas. Isso tudo 
pode ser visto como conflito. E aprendemos que precisa sim interferir, ser 
uma mediadora... Mas claro que a gente tem que ter formação para isso. 
Porque não dá olhar para aquele determinado aluno e simplesmente dizer: 
“eu tenho que dar o meu conteúdo”. Se eles não estão lá, ou, estão se 
ofendendo ou estão brigando, alguma coisa está acontecendo e alguma coisa 
precisa ser feita. (Professor S2).  

Certamente a descontinuidade do Projeto pode ser entendida como um fator de 

fragilidade de no comprometimento com um trabalho de prevenção à violência nas escolas a 

partir do currículo: 

Acho que foi um trabalho crescente. Entendemos que o currículo era 
construído no dia a dia do trabalho pedagógico, das relações que eram 
estabelecidas na escola e que as áreas do conhecimento agregavam isso 
também; que não existia alguma coisa pronta, uma grade... Tentamos quebrar 
esse conceito de que tinha que seguir uma receita rígida, que não cabia em 
determinadas realidades... Com a entrada do Ensino Fundamental isso foi 
também necessário porque os professores da Rede, até então, só haviam 
trabalhado com Educação Infantil e estavam acomodados. Depois de um 
tempo, com a nova política educacional, quando mudou mesmo a Secretária 
de Educação, e houve um investimento para os espaços de reflexão, estudos... 
Aí, nessa época, o Projeto Pela Vida, Não à Violência, antes de mudar de 
Secretária -até 2001 mais ou menos-, essa discussão ainda tinha uma 
importância diferente. O debate era realmente para que a discussão das 
violências e da prevenção fizesse parte da rotina das escolas. Mas depois que 
mudou, e eu vejo muito claramente que o foco acabou ficando na 
alfabetização. Claro que havia um grupo que discordava de algumas questões 
que eram muito fechadas, isso em 2003. Foi uma fase muito difícil. Mas 
estavam chegando cada vez mais professores novos. Então (acredito que 
realmente) ficou difícil sem uma continuidade. (Professor C1). 

As descontinuidades das políticas públicas, com as mudanças de orientação político-

teórico-filosóficas, acabam gerando um clima de tristeza ao ser constatado que após um período 

de avanço na discussão e na prática sobre um currículo que incorpore um aluno (por) inteiro, 

nas suas várias dimensões, acaba por retroceder à uma ênfase dada à alfabetização, e um deixar 

de lado a prevenção.... 

Vejo que, quando a Secretaria abraçou o Ensino Fundamental - lá em 97, 98-, 
discutíamos pra ser um currículo aberto, para todas as questões entrarem e 
não ser uma questão tão fechada nas áreas de conhecimento. Lógico que 
passar por essas áreas, mas que fosse ampliado filosofia, a questão da arte, do 
corpo, e a questão da prevenção da violência... também entrou nessa 
discussão. Então, acho que estávamos avançando, construindo um documento 
que pensasse em todas as questões. Mas no decorrer dos anos, com a 
mudança de Secretária, isso se perdeu. Vínhamos (de um movimento) 
crescente e a Rede, por essa nova experiência no Ensino Fundamental, 
começou - por parte dos professores-, uma coisa de (voltada ao) conteúdo, 
uma coisa mais fechada, mais igual às outras escolas. Aí, a discussão (sobre 
a) importância de um currículo aberto foi se perdendo. Vejo que agora ele 
está bem centrado na questão da alfabetização. E essa questão da prevenção, 
essa preocupação aparecer em reunião pedagógica ou mensal, como 
discussão, praticamente inexiste. É triste. (Professor M1). 
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As oscilações das políticas educacionais acabam levando professores e professoras a 

atuarem, em ocasiões, considerando como passageiras as orientações, não assumindo as 

implicações de maior complexidade de atuação, uma vez que isso implica em se preparar mais, 

refletir, abandonar as antigas seguranças. Assim, os(as) educadores(as) são levados a se 

refugiarem no que se fazia no ensino tradicional, não levando em consideração as necessidades 

reais dos seus alunos, suas expectativas, mas sim as cobranças da sociedade: 

[...] Na Rede, pensando no professor e no diretor, a preocupação com o 
aprendizado, se refere quase que na sua totalidade ao ler e ao escrever, com o 
acadêmico. Todo o mais é modismo. Digo isso com pesar, pois nesse meio 
todo não dá pra generalizar. Existem experiências individuais de profissionais 
que realmente estão preocupados com a criança, que realmente olham para a 
criança enquanto um ser inteiro, que tem vontades, tem idéias, que tem coisas 
a ensinar, que tem uma história. Acho que isso ainda ficou na Rede. Mas na 
sua grande maioria ela acaba concentrando sua preocupação na escolarização 
acadêmica simplesmente. Porque é mais fácil desenvolver meu planejamento 
semestral, prever as atividades pra o semestre, chegar na sala e passar esses 
conteúdos. Isso tira uma responsabilidade que hoje o professor não quer ter. 
Vivemos um momento no mundo de reflexão em relação às questões sociais, 
emocionais, culturais, mas ainda acho que a formação do nosso professor 
ainda é muito atrasada. Ela ainda cobra dele que só ensine os benditos dos 
conteúdos. Então ele vai pra sala de aula e só quer saber de ensinar os 
conteúdos porque o resto dá muito trabalho. Ser um professor diferente destes 
tradicionais dá muito trabalho, e requer tempo. Você tem que estudar mais, 
que pesquisar mais, que estar antenado, que ser menos arrogante, tem que ser 
mais flexível. Você tem que assumir que está em uma relação de aprendizado 
também com a criança, e isso é muito difícil. Então, acredito que hoje a Rede 
está mais preocupada em desenvolver seus conteúdos e que a criança tenha 
boas notas nas avaliações que o Governo faz. Ela voltou a se preocupar com 
a questão do conteúdo, pois voltou a ser cobrado que a criança saiba. Mas o 
aprendizado não é só intelectual é também emocional. Para poder aprender, 
tem que estar bem, com a autoestima legal, a criança tem que se sentir segura 
com o professor e não pode se sentir em uma relação ameaçadora. (Professor 
S1) 

Um outro fator que é apontado como dificultador da incorporação de um trabalho 

preventivo nas escolas, refere-se às condições de trabalho do professores, que muitas vezes têm 

que assumir longas jornadas de trabalho, com dois ou até três turnos. Isso acaba dificultando 

com que assumam uma educação mais integral: 

Não quero julgar (mas), o que eu tenho sentido, é que cada vez mais as 
professoras estão muito preocupadas em passar o conteúdo rapidamente, 
porque elas vão de uma escola para outra, na maioria das vezes elas estão em 
dois, três turnos, e assim se preocupam simplesmente em passar o conteúdo e 
o resto, não querem se envolver. E aí o que a gente tenta fazer? A gente tenta 
puxar, nas reuniões, para esse outro lado, do conhecer o aluno e tal. Não é só 
o contato que é importante. Como é que a gente trata essas questões, agora 
que a gente tem muito pouco tempo com esses professores? Falta muito para 
eles, (falta) uma formação continuada, onde se possa discutir sobre os casos 
concretos, de forma efetiva para se tentar com que não tenham essa divisão - 
como diz alguns-, “de um lado os conteúdos que nos compete, do outro lado 
o que o aluno já deveria trazer de casa, a educação que vem da família”... 
Então falta demais. (Professor R1) 
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O “fator medo”, de não saber como lidar com determinados temas, leva, também, 

muitas vezes professoras e professores a se esconderem dentro das seguranças e visões 

tardicionais a serem superadas. E isso pode trazer um certo alívio aos professores, que preferem 

não ver os problemas e os conflitos, que estão fervilhando na sala de aula, ou mesmo na escola.  

Sobre o currículo, acho que essa concepção (deve tratar) a inclusão de um 
modo geral. Falar sobre a cultura afro-brasileira, sobre a inclusão não só 
tratando de deficientes. Então, acho que vai além daquele currículo que fala 
quais conteúdos o aluno precisa aprender para passar no vestibular. É uma 
coisa maior que a gente não alcançou ainda. Acho que ela está distante. 
Então, talvez por isso seja tão difícil, porque ainda fica todo mundo preso em 
português, matemática, história e geografia, ciências; naquilo que sei até 
onde posso chega. Mas eu sei que rio é rio, não vai mudar; dois mais dois são 
quatro, não vai mudar. Agora, quando quero tratar desses assuntos, eu não sei 
até onde posso ir e até onde aquele grupo vai precisar. Então, as pessoas têm 
medo de entrar nesses assuntos. Na questão do negro a professora fala: “Na 
minha sala, não tenho nenhum assunto desses para discutir”. Mas tem um 
monte de alunos negros, um monte de coisas que vão acontecendo entre as 
crianças, de comentários, só que a gente não tem o domínio da situação. 
Acho que as pessoas fogem um pouco do assunto (pensando): “melhor ficar 
com o meu medo sozinho do que eu trazer isso para um currículo de escola, 
para pensar com meu grupo, com a minha comunidade, com o Conselho de 
Escola, com os alunos”.  Então, acho que ainda é está um pouco distante 
também por causa disso, do medo de tocar naquilo que não sei como lidar. 
(Professor S3). 

Se, por um lado, o medo - ou, o não saber como intervir-, podem revelar a ausência de 

mediações educativas em relação ao processo de desenvolvimento integral dos alunos/as, 

restringindo a escolarização à assimilação de conteúdos. Por outro, pode revelar a falta de 

compromisso ou a transferência do problema. Ou seja, como se o problema fosse do próprio 

aluno. E esse movimento pode se repetir em várias instâncias da sociedade, da família, da mídia, 

da igreja e se repetir na própria escola, quando deveria mobilizar a todos em uma ação conjunta 

para buscar a solução, inclusive com a participação do próprio aluno: 

Em relação à aparente resistência dos professores em não assumir a tarefa da 
prevenção justificando que “o meu papel, é o de ensinar o que ele tem que 
aprender; tenho um compromisso com esse menino que tem que aprender, 
porque ele vai pra série seguinte ou pra o ciclo seguinte e ele tem que 
aprender; e eu não vou parar para trabalhar essas outras coisas!” Pois bem, às 
vezes, com essa fala, o professor pode estar dizendo que não se sente 
preparado para lidar com os temas da prevenção. E às vezes ele pode querer 
lavar as mãos mesmo. Porque pode também faltar compromisso. Aliás, é 
mais fácil a gente não encarar as nossas responsabilidades. Inclusive, é mais 
fácil ainda, quando não vemos aquilo como um compromisso nosso e 
rotulamos nossos alunos como irresponsáveis, como violentos. Estamos 
falando de escola, mas todos os outros segmentos sociais, mesmo a família, a 
igreja, a mídia têm uma tendência a rotular os alunos, os jovens, os nossos 
adolescentes como violentos e irresponsáveis. É muito mais fácil. Reduzimos 
o problema, como se existisse um culpado, que era aquele jovem por aquele 
comportamento. Aí tiramos a responsabilidade de todos esses segmentos. 
Rotulando, nos livramos da nossa responsabilidade. Então, o professor muitas 
vezes faz isso: “Aquele aluno terrível! Aquele aluno não tem jeito”. Estou 
livrando a minha responsabilidade de educador, a minha responsabilidade de 
chamar os parceiros: “Vamos discutir! O professor não tem a solução 
sozinho, mas vamos refletir, vamos pensar juntos, vamos buscar saída juntos, 
soluções juntos”. E a responsabilidade sobre aquele aluno é do professor, é 
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do professor vizinho, é do aluno também, é da comunidade escolar, da 
direção, dos coordenadores pedagógicos... Enfim, muitas vezes se esconde 
atrás do rótulo e livra-se das responsabilidades, contabilizando pelas suas 
ações, que é mais fácil.  (Professor S2). 

A autoridade pode caracterizar a segurança que o educador necessita para atuar na sua 

tarefa educativa. Para isso, é fundamental que o seu papel esteja muito bem claro e definido, 

caso contrário o medo pode fragilizar o processo educativo e levar à perda de autoridade. Uma 

escola onde há uma organização, uma clareza do papel a desempenhar e que atua na lógica da 

cooperação, consequentemente estará reunindo condições para desempenhar um papel na linha 

da prevenção, onde aluno e professor podem ser assistidos em suas necessidades. 

[...] Primeiro eles são seus alunos. Isto tem que estar muito claro, se não eles 
não estariam ali. Se eles estivessem sobre o efeito do crack, não estariam ali. 
Se estivessem alcoolizados, não estariam ali e se estivessem ali estariam 
“causando” (causando confusão). Se eles estivessem “causando”, você como 
professora, tem toda autoridade sobre ele sim, você pode ter medo dele, mas 
que você tem autoridade sobre ele. Segundo; a equipe escolar que age 
isoladamente que deixa o colega às vezes “se ferrar” (sic) sozinho, deveria se 
organizar, porque a escola quando se organiza, busca, pode conhecer os 
caminhos para solucionar os problemas... (Sonia Regina Teixeira Almeida, 
entrevista em 13 de julho de 2009). 

Uma alternativa em relação à formação de um futuro professor ou de uma futura 

professora, desde a graduação, talvez estivesse, justamente vinculada a uma disciplina que 

pudesse reunir todas essas questões que dizem respeito às situações de vulnerabilidades e de 

risco em que se encontram muitas das crianças, dos/as adolescentes e dos/as jovens, futuros 

alunos/as. Uma aula que pudesse refletir desde questões relacionadas com as legislações que 

reportam aos Direitos Humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente, à questão da cidadania, 

à vida no Planeta, entre outros, pois a escola ainda é um espaço em que se pode e deve investir 

na formação para uma sociedade solidária desde a sua prática, se revelando ela mesma solidária.  

[...] Uma cadeira que tratasse dessa questão, de tais situações de 
vulnerabilidade, de riscos, estatuto de criança e do adolescente. E mais, eu 
incluiria ai a famosa palavrinha bonita que todo mundo fala que é 
“cidadania”, e também meio ambiente, vida do planeta, porque sem planeta 
vivo, morremos todos. Então, chegamos a um momento que, ou as nossas 
crianças e adolescentes são respeitados nos seus direitos e aprendem a 
respeitar o direito da casa onde eles vivem que é o Planeta Terra - que esta 
morrendo pela falta de água-, ou daqui a pouco... [...] Volto naquela questão 
que sempre discuto com os professores: a malha mais fina da sociedade são 
os professores. Portanto, eles têm mais condições - porque estão trabalhando 
na formação de mobilizar esses meninos e essas meninas não na busca do 
crack, da cocaína ou da maconha ou da violência-, mas na busca de uma 
sociedade mais solidária, onde as pessoas se olhem. Atendendo ao apelo 
daquele menino que está querendo nos dizer: “Gente, gente, eu sou uma 
pessoa, e não um sem pai, um sem mãe, um filho de bêbado de drogado”; que 
é forma como as escolas hoje têm tratado essa questão... (Sonia Regina 
Teixeira Almeida, entrevista em 13 de julho de 2009). 

A dinâmica do cotidiano escolar pode trazer surpresas, através das histórias e das 

situações inusitadas, para as quais o/a professor/a necessitaria saber onde recorrer; um espaço de 

confiança em que possa pedir ajuda e orientação, onde também o/a aluno/a possa ser protegido, 
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preservado e bem atendido na sua necessidade assim como o professor em suas aflições. 

Segundo Almeida, por mais complexa e inusitada que seja a situação, há um aspecto dessa 

história que é simples e que deve ser considerado em todas as circunstâncias: o vínculo que 

pode e se estabelecer entre professor/a e aluno/a. 

[...] Quer discutir o PCC? Está bom. Então, quem é que nós vamos chamar 
para discutir o PCC? Primeiro com a gente. Porque se não a gente não sabe e 
vai se meter a fazer uma discussão sem conhecer; e, de repente, está mexendo 
em coisas que de fato está correndo sobre sigilo de justiça. Pode ter algum 
envolvimento com algum familiar, com alguma coisa que não se sabe do que 
se trata... As coisas não são simples, mas o vínculo entre o aluno e o 
professor é simples, pode ser legítimo e deve ser exercitado sempre na 
direção do respeito de um com o outro e da manutenção desse menino na 
escola. Porque, enquanto ele mantiver vínculo com a escola, ele mantém 
vínculo com a vida. Isso eu falo há mais de vinte anos e continuo vendo isso 
acontecer o tempo inteiro. Por mais que mude a forma de violência, de 
agressividade, o que nós precisamos, -e quando eu falo, nós, eu estou me 
colocando junto com o povo da educação-, é reivindicar enquanto política 
pública, que a saúde cumpra o seu papel, não apenas de atender mas de nos 
ajudar. Nós não queremos saber como tratar alguém que tem tuberculose ou 
que remédio dar. Não queremos saber como dar remédio para transtorno 
bipolar, ou se é psicótico. Nós queremos entender com que lógica estamos 
tratando. Quando alguém diz assim: “A criança que é epilética, você deve 
tratar como qualquer outra.” Sim como qualquer outra, mas, na hora que ela 
convulsionar como eu faço? É isso que eu quero saber. Eu, professora em 
uma sala de aula quero saber, o que faço eu na hora que o menino diz: 
“Tenho uma arma aqui na minha mochila. Com quem tenho que conversar 
primeiro? Com a equipe da escola para decidir isso? Como agir naquela 
hora? [...] Por isso que cada caso é um caso, cada demanda é uma demanda. 
E, quando a gente fala em formação há os vários recursos disponíveis. Tem o 
material da ECOS24, tem material em abundância para trabalhar com os 
professores. Mas primeiro, é necessário acalmá-los e chamá-los a vir para 
uma luta preventiva pedagógica, e não para uma luta repressiva policialesca. 
Porque eles estão perdendo a possibilidade de manter vínculo com o aluno e, 
quando rompe o vínculo com a criança, e muitas vezes (ocorre o rompimento 
do) último vínculo que esse aluno tem. Às vezes ele não tem pai, às vezes ele 
não tem mãe, às vezes ele tem uma avó muito velhinha que cuida dele muito 
mal, porque às vezes não tem nem condições de olhar esse menino. (Sonia 
Regina Teixeira Almeida, entrevista em 13 de julho de 2009). 

De um lado escola, aluno, sala de aula, matérias, o passar de ano, o belo... Do outro 

lado, o fracasso, a rejeição, o preconceito, o erro, o feio, o medo... De um lado a educação, do 

outro a violência. O que na realidade acaba ocorrendo é a (linha) divisória: vida - violência. E a 

escola tem um papel fundamental e precisa estar consciente para fazer sua escolha e intervir a 

favor da vida, propiciando que todos que se encontram no espaço da escola possam utilizar os 

recursos disponíveis para interceder a favor da vida. E, nesse sentido, há que se privilegiar um 

espaço para se pautar essas questões envolvendo todos os que se sentem afligidos e que têm 

uma parte de responsabilidade.  

Porque se pensamos em trabalhar com a qualidade social da educação, com a 
prevenção, se pretendemos apresentar a esses alunos uma outra perspectiva 
de vida, de mundo, é necessário lidar com as questões e os conflitos que eles 

                                                 
24 A ECOS é uma organização não governamental que realiza estudos, desenvolve recursos humanos e 
produz material impresso e audiovisual nos assuntos relacionados à Sexualidade e Reprodução Humana.  
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trazem. É preciso ter um olhar cuidadoso para esse professor? Sim, temos que 
lidar com os professores porque são os que lidam com as crianças, com os 
adolescentes. Eles têm receio de trabalhar com essas questões, porque é atuar 
com a dor, com o medo, com a rejeição, com o preconceito, com temas que 
estão vinculados muito mais ao negativo, ao fracasso, do que com questões 
relacionadas à educação propriamente dita no seu padrão convencional; o 
aluno, a sala de aula, a prova, o passar de ano, essas coisas... Infelizmente, o 
pensamento das pessoas tem esses formatos; de um modelo de educação, de 
um modelo de violência. A educação tem um papel fundamental nessa 
história e é preciso entender que tem um papel fundamental, porque se não 
entender isso, vamos continuar jogando essas questões para debaixo do 
tapete. E nós, com isso, estamos tomando uma decisão política trágica, mais 
trágica ainda, porque não estamos abrindo mão da possibilidade de dar a esse 
aluno condições de visão de mundo diferenciadas para ele poder fazer as suas 
escolhas; de ele ter senso crítico, de poder saber o que é bom e o que é ruim. 
E, quando eu digo isso, não estou dizendo do campo moral. Muito pelo 
contrário. Primeiro, numa perspectiva de saúde; (pois quando) um jovem faz 
a opção pela droga, ou por não usar a droga, isso influencia sim na sociedade 
a qual nós pertencemos e isso vai influenciar sim no modelo de educação que 
nós estamos desenvolvendo. Se a nossa perspectiva for com base na 
orientação em fazer com que esse jovem possa perceber as possibilidades e as 
conseqüências de uma determinada escolha - se ele puder perceber isso-, 
certamente as escolhas dele serão muito mais acertadas e benéficas, pra ele 
perceber que o mundo não precisa ser tão trágico! Agora, ele será trágico se 
não colocarmos essas questões na pauta. Vai continuar sendo trágico porque 
nós não vamos tratar. O professor não estará preparado pra lidar com uma 
criança que vem com o olho roxo, que vem com marcas expressivas de 
violência, e isso precisa ser discutido. A responsabilidade é de todos. É da 
família, da escola sim e é da comunidade. E esse quadro pode ser mudado 
quando colocamos um projeto desta natureza, enfim, Pela Vida Não à 
Violência. (Professor E1). 

Na compreensão das implicações para o currículo verificou-se que a experiência de 

organização dos conselhos mirins, e os encontros de integração dos mesmos, mais as formações 

na tentativa de formá-los como mediadores de conflitos e torná-los mais cooperativos, 

revelaram-se como possibilidades alternativas de se chegar às crianças e aos adolescentes, 

permitindo que falassem, que interviessem de forma pró-ativa na resolução dos problemas. 

Essas experiências dos conselhos mirins não chegaram a se desenvolver em todas as escolas. 

Mas, nas cerca de 20 escolas que passaram por essa experiência, pode ser entendido como o 

esforço realizado para inserir formação para que os próprios alunos possam desempenar um 

papel mais ativo na prevenção da violência.  

Vários programas de prevenção da violência escolar contemplam a formação junto aos 

estudantes, mediante elaboração dos temas transversais ou mediante elaboração de planos, 

módulos ou aulas específicas sobre diferentes aspectos do amplo repertório da prevenção da 

violência escolar. Na experiência de Santo André, foi constatado não ter havido a construção de 

conteúdos curriculares específicos sobre direitos humanos, tolerância, violência, etc., para se 

trabalhar em sala de aula. Em uma ocasião, por conta da Jornada em Defesa da Vida, foram 

oferecidas oficinas para a elaboração de materiais pedagógicos e do ECA e uma outra 

possibilidade lúdica para se discutir com os alunos os artigos do Estatuto. No entanto, essas 

ações não se configuraram de forma sistemática.  
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Dessa forma, na experiência de Santo André, fora das ações educativas já descritas, 

relativas à formação para realização de eventos externos e da formação em mediação de 

conflitos para os conselheiros mirins, não chegou a ser realizada uma preparação de conteúdos 

relativos à prevenção da violência escolar para serem trabalhados em sala de aula, junto das 

disciplinas tradicionais. Esta carência pode ser entendida como uma limitação ou como parte do 

processo curricular; como algo que poderia, possivelmente, ser contemplado a partir da própria 

dinâmica das ações do Projeto. 

Por meio da formação, em que cada um se via contemplado nas suas necessidades, 

através dos pequenos grupos onde era possível uma maior interação e reflexão dos casos 

concretos do cotidiano escolar, foi demonstrada maior probabilidade para se iniciar uma 

mudança de cultura com a inclusão, no currículo, de aspectos até então não considerados. 

Assim, esse caminho adotado na formação de professores foi um meio encontrado para vencer 

as resistências diante da proposta de um trabalho de prevenção a qualquer tipo de violência. 

As resistências das escolas em assumir um trabalho preventivo eram manifestadas, 

também, por justificativas de falta de tempo, em relação à demanda de tempo (carga horária) 

que exigia o processo de alfabetização, ou de dedicação às demais disciplinas, sendo possível 

observar uma fragmentação entre alfabetização, letramento, ensino das matérias e a prevenção 

da violência como se fossem separáveis. No entanto, algumas escolas chegaram a assumir que 

não sabiam como incorporar mais essa tarefa ao currículo. 

Ao final deste percurso de análise da formação, foi possível comprovar, conforme a 

teoria tinha assinalado, que assumir a prevenção da violência na escola implica na realização de 

grandes esforços, de diferentes formas e tipos em formar professores que possam dar respostas 

adequadas aos problemas do cotidiano e à educação na convivência e nos valores democráticos, 

uma vez que os professores apareceram realmente como atores-chave das possibilidades de 

eficácia da prevenção da violência. 

Nesse sentido, foi possível comprovar também, que a formação de professores para a 

tarefa aqui destacada deve considerar as condições sociais, profissionais e pessoais dos 

professores. As condições de trabalho, a mobilidade profissional e o rodízio, seus medos e 

angústias para tratar com o desconhecido devem ser contemplados e tratados adequadamente. 

Se as mudanças culturais na escola implicam em reconhecer o aluno na sua integralidade, 

implicam também em reconhecer o professor não apenas como um repassador de conteúdos, 

mas como alguém na sua condição humana integral.  

A pesquisa mostrou também que significativas implicações para o currículo foram 

assumidas, adotando diversas peculiaridades. Percebeu-se ainda que foram assumidas, de forma 

heterogênea, o que pode ser entendido como parte do processo curricular, do caminhar.  

Importa assinalar que o processo formativo que a prevenção da violência implica deve 

ser variado e permanente. A questão da violência não pode ser considerada como um assunto 

sazonal ou episódico. Ao mesmo tempo, para que as mudanças culturais possam criar raízes 

profundas precisam de atividade contínua. Não é de estranhar então, que o encerramento 
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abrupto do Projeto tenha ocasionado diversos traumas ao percurso curricular e, 

conseqüentemente, à previsível diminuição da capacidade de prevenção da violência escolar.  

 

5.6. Atividades culturais e de lazer 

 

Também nas recomendações dos teóricos encontrar-se-á que para a prevenção da 

violência escolar a possibilidade da realização de atividades culturais e de lazer deve ser parte 

significativa de qualquer intenção, de qualquer intervenção.  

Como o Projeto Pela Vida, Não à Violência atuou nesse aspecto e em que medida esse 

fator também acarretou implicações para o currículo? 

À medida que o Projeto Pela Vida, Não à Violência buscou investir na formação dos 

profissionais da educação, dos conselheiros de escola - tendo como um dos focos o ECA-, 

incentivou também, no interior das escolas, o esforço coletivo em fazer valer os mecanismos de 

gestão democrática nas unidades educacionais; concebendo-os como espaços públicos 

privilegiados para o exercício pleno da cidadania, através do desenvolvimento de atividades 

culturais, esportivas e de lazer, de produção de conhecimento e cultura, de auto-organização, 

tendo sempre como perspectiva a melhoria da qualidade de ensino. (Prefeitura Municipal, 

2001). 

Trabalhando de forma integrada e articulada com o Projeto Pela Vida, Não à Violência, 

o Rede Cultural foi um projeto que apontou para duas grandes finalidades: a primeira referindo-

se à abertura da escola para que a comunidade pudesse apropriar-se da mesma como espaço 

público e, para que os alunos/as ou ex-alunos/as, da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, 

do Serviço de Educação de Jovens e Adultos, do MOVA e da Educação Profissionalizante - 

além da comunidade local-, pudessem desenvolver atividades culturais de modo a facilitar ou 

aperfeiçoar sua aprendizagem. Nessa proposta, a população teria a oportunidade de trazer para 

dentro deste espaço suas manifestações culturais próprias, ao mesmo tempo em que poderia 

usufruir dos vários potenciais do espaço como: as quadras, como possibilidades esportivas e de 

lazer; o pátio, como possibilidade de organização de eventos educativos diversos (feiras 

culturais, reuniões, palestras, conferências, cursos); e aos demais recursos, como possibilidade 

de pesquisa e acesso aos bens culturais e ao conhecimento sistematizado. 

Esta proposta esteve pautada na compreensão de que a escola como um espaço de 

produção cultural, deveria investir nas oportunidades que poderiam contribuir para o 

fortalecimento da identidade cultural local e para o processo educativo. 

Para que essa proposta se efetivasse foram realizadas várias reuniões de sensibilização e 

divulgação junto aos profissionais que atuavam com os professores/as e alunos/as. 

Seguindo a dinâmica de planejamento das ações tanto o Pela Vida, Não à Violência 

quanto o Rede Cultural mapeavam, a partir das leituras dos Planos Escolares, as atividades de 

maior interesse de cada comunidade escolar e que correspondiam minimamente a uma 

identidade local: surgiram então as diversas e variadas ações (oficinas e cursos), que 

contemplavam desde esculturas em argila, manuseio de teares, confecção de bonecas de pano, 

colchas de retalhos, dança, pintura, teatro, música, até aulas de violinos, etc.... Ao final do ano, 

as escolas, com os/as alunos/as dessas oficinas e cursos, apresentavam-se em local central para a 
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toda a cidade, através da exposição dos trabalhos e da apresentação das performances, quando 

se tratava de música, dança ou teatro. Essas apresentações tinham um efeito contagiante, já que 

estimulavam a participação da população nessas ações para o ano seguinte, e incentivavam as 

escolas a promoverem a continuidade de abertura de seus espaços para este fim.  

As dificuldades ocorreram como parte do processo, ora se traduzindo em falta de 

integração dos serviços da Prefeitura, ora por falta de ambiente preparado adequadamente para a 

realização das ações. O desencontro de informações na divulgação dessas ações também 

ocorreu, gerando falta de público suficiente, fato que retardava, muitas vezes, o início das 

atividades.  

Mesmo com estas dificuldades, várias Unidades Escolares mantiveram o espaço aberto 

à comunidade com atividades, cursos e oficinas durante a semana e nos finais de semana, ou 

ainda para eventos pontuais. 

A extinção do Projeto Pela Vida, Não à Violência não inviabilizou a continuidade das 

ações culturais e de lazer o que significou, de certa forma, a continuidade do trabalho 

preventivo, na medida em que foi oferecido à população a ocupação das escolas como espaço 

público, para o desenvolvimento de oficinas e cursos. 

 
O Pela Vida, Não à Violência, deixa de existir em 2005. Mas o Rede 
Cultural, ainda continuará até 2008, e claro, vai manter o trabalho preventivo. 
Em média, em 2008 aproximadamente 1.500 pessoas, crianças, adolescentes, 
jovens e adultos estiveram envolvidos, nos espaços das escolas  nessas 
oficinas e cursos... E eu vi nessa ação toda, o trabalho da prevenção da 
violência. E o que acontece agora? As pessoas vão até a unidade escolar e 
perguntam sobre um dos cursos, e lá elas são informadas que não está 
havendo mais, que não haverá mais a tal Rede Cultural... Enfim, não vejo 
nenhuma manifestação. Elas vão até o local, perguntam, se queixam. Mas eu 
percebo que elas não têm consciência de lutar por um direito que é delas, não 
se sentem com força, e acabam perdendo. (Professor M2). 
 

Referindo-se às atividades culturais e de lazer, um outro marco importante foi o da 

incorporação dos centros comunitários pela Secretaria de Educação e Formação Profissional, 

transformando-os em Centros Educacionais. A dinamização na articulação das ações nesses 

espaços foi efetiva e trouxe os resultados esperados desde a concepção do Projeto Pela Vida, 

Não à Violência; incidindo, inclusive, no currículo dessas escolas, porque os alunos/as foram 

beneficiados pelas atividades diversificadas e podiam participar também fora do horário escolar: 

 
Durante a semana, eram oferecidos vários cursos, várias modalidades 
esportivas, artísticas, atividades de lazer e nos finais de semana também. 
Essas ações contribuíram para que se tivesse um outro olhar sobre o 
equipamento; do equipamento para a comunidade, e da comunidade também 
para o equipamento. Porque ele era de uso comum, e as pessoas perceberam 
que podiam usufruir de coisas maravilhosas. Podiam ter aula de dança, de 
balé, de teatro, de música, de xadrez, ginástica olímpica, de capoeira, de rap, 
grafite, break (ou breakdance), de teatro, (inclusive) teatro do oprimido. Elas 
podiam brincar na quadra, jogar bola, fazer sua caminhada, a comunidade 
inteira interagia com o equipamento, desde os mais pequenininhos até os 
mais idosos. Acho que ali se teve a prova e se pôde aprender que é possível 
conviver em harmonia! Claro que precisou haver a reestruturação física. 
Muita coisa mudou e melhorou, o espaço ficou agradável, bonito. Um espaço 
digno! Houve a reorganização administrativa também, com a ampliação do 
quadro de funcionários, para poder atender a comunidade. Mudou a 
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perspectiva pedagógica, porque passou a ter as ações complementares para 
propiciar à criança o acesso a uma nova linguagem, que pudesse também 
ajudá-la no seu processo de desenvolvimento global. Uma criança muito 
tímida, mas que faz teatro certamente melhora o seu desempenho. Uma 
criança que faz xadrez tem o seu nível de compreensão lógico-matemático se 
diferenciado. Uma criança que faz dança, uma criança que faz musicalização, 
tem a sua sensibilidade em relação à ela e com o outro também se 
diferenciada. Foi feito um trabalho de acompanhar alguns alunos nas várias 
modalidades, de como era o desempenho na ação complementar e como que 
esse desempenho refletia na sua atuação em sala de aula. E foi muito bom, 
porque as essas crianças acompanhadas demonstraram melhoras 
significativas no desempenho em aula. E isso não é prevenção à violência? É 
isso. Foi com o Pela Vida, que percebemos o nosso papel na prevenção. Sabe 
por quê? Porque você está possibilitando um outro olhar para essa criança, 
um olhar de esperança, de possibilidades, um olhar de se relacionar com o 
outro, de convívio e mais do que isso, um olhar de compartilhar, compartilhar 
uma série de informações e a convivência com o outro, saber que a 
convivência com o outro é prazerosa, necessariamente não precisa ser 
conflitante o tempo todo e quando é, saber tratar também dos conflitos. 
Então, se em alguns momentos a gente precisa parar, então vamos discutir o 
que ocasiona determinado conflito, e por aí vai. (Professor E1). 
 

O Projeto Pela Vida, Não à Violência, buscou na utilização de outras linguagens atrair à 

reflexão dos grupos sobre a questão da violência e a possibilidade de prevenção como, por 

exemplo, a exibição de filmes para estimular um debate e a utilização das técnicas do Teatro do 

Oprimido25.  

 
Eu queria recuperar uma experiência lá de Santo André, pela qual eu tenho 
profundo carinho, que é justamente a experiência do Teatro do Oprimido, 
onde conseguimos, a partir de um processo de capacitação tanto de atores da 
Prefeitura quanto de comunidades, promover uma forma de diálogo e de 
educação em torno desses temas dos direitos, da violência, etc, e que a 
Secretaria de Educação incorporou, e que através do Projeto Pela Vida 
utilizou em algumas escolas. Foi o uso de outro tipo de linguagem, que 
envolve as pessoas, não só a partir do código escrito, mas também a partir do 
afeto, a partir da corporalidade, a partir da gestualidade e uma série de coisas. 
Eu me orgulho muito disso. Apesar de toda a descontinuidade das políticas, 
ficaram os grupos autônomos em algumas comunidades de Santo André que 
continuam funcionando e desenvolvendo através das técnicas do Teatro do 
Oprimido como um trabalho de educação para cidadania, etc. (Entrevista com 
Pedro Pontual, em 24 de julho de 2009). 

 
Pode-se observar, que o Projeto Pela Vida, Não à Violência contribuiu para dar um 

significado especial ao processo de abertura das escolas para a comunidade e que esse processo, 
                                                 
25 “O Teatro do Oprimido foi criação de Augusto Boal. Teatrólogo brasileiro que, desde 1956, se destacou 
por sua inigualável capacidade de inovar, criar e inventar. Foi com esse espírito que dirigiu o Teatro de 
Arena de São Paulo, criando o Seminário de Dramaturgia e o Laboratório de Interpretação que revelaram 
talentos e transformaram os conceitos do teatro no Brasil. Em 1971, Boal é exilado do Brasil por desafiar 
o regime militar com seu teatro revolucionário. No Peru, trabalha com a Pedagogia do Oprimido de Paulo 
Freire, um dos alicerces do Teatro do Oprimido. O Teatro do Oprimido é um conjunto de jogos, 
exercícios e técnicas teatrais que tem por objetivo resgatar, desenvolver e redimensionar o teatro, 
tornando-o um instrumento eficaz na compreensão e na busca de alternativas para problemas sociais e 
interpessoais. Suas vertentes pedagógica, social, cultural, política e terapêutica se propõem a transformar 
o espectador (ser passivo e depositário) em protagonista da ação dramática (sujeito, criador e 
transformador); estimulando-o a refletir sobre o passado, transformar a realidade no presente e inventar o 
futuro.” (Núcleo de Participação Popular, NPP, 1997, Memo.). 
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da maneira como foi cuidado e organizado, trouxe implicações ao currículo, no momento em 

que a escola se abriu efetivamente para a comunidade, incentivando que os próprios alunos/as 

participassem dessas atividades extra-escolares sendo concebidas como atividades 

complementares.  

Dessa forma, observa-se como implicações para o currículo a ampliação das atividades 

tradicionais de ensino para as atividades culturais e de lazer.  

 
5.7. Adequações do espaço físico e medidas de segurança 

 
A arquitetura das escolas, o espaço físico, a forma com que são projetados e construídos 

os prédios, a distribuição dos espaços, de acordo com as recomendações, são reveladoras de 

formas de convivência ou de dominação, ou de segregação e devem estar em sintonia com o 

propósito do trabalho de prevenção à violência escolar. 

Em Santo André, no início da gestão de 1997-2000, as escolas, na sua maioria, 

encontravam-se muradas, expressando uma concepção de “escola segura”. A gestão anterior, 

1993-1996, havia feito um investimento na construção de muros, ou melhor, no aumento da 

altura dos muros já existentes; substituindo por tijolos e concreto a parte do muro que era 

complementada pelos antigos alambrados. Com essa nova engenharia, a escola não conseguia 

ser identificada por si só, pois ficava invisível aos olhos da comunidade. O que saltava aos olhos 

de qualquer visitante do bairro eram muros; a escola passava despercebida. 

Essa configuração, das escolas “protegidas” por altos muros apresentou ineficácia, já 

que elas continuavam com os problemas de invasões nos finais de semana, de roubos, etc... A 

comunidade local já não observava o movimento, ou qualquer ocorrência estranha que fugisse à 

normalidade, no interior das escolas.  

A atuação do Projeto Pela Vida, Não à Violência, ao contribuir com a reflexão do que 

poderia significar uma “escola segura” também teve um olhar para o aspecto da arquitetura do 

espaço. Foram várias as ocasiões, logo no começo da gestão, em que houve vistorias com a 

presença do Departamento de Parque e Áreas Verdes, no sentido de se pensar a curto prazo, o 

que poderia ser feito para amenizar os impactos dos muros e também de dialogar com a 

comunidade para buscar outras estratégias ao se pensar em um espaço mais seguro, mais 

integrado à comunidade e menos segregado. 

A compreensão de se pensar um espaço aberto, com visibilidade externa não 

representava um consenso por parte da comunidade, que demandava ao poder público 

providências sobre a segurança. A concepção corrente era a de muros altos e presença de 

segurança (guarda) nos equipamentos escolares por 24 horas. Há que se considerar também que, 

mesmo no interior da Prefeitura, junto ao quadro de funcionários, técnicos, professores/as, 

diretoras de escola, a concepção em defesa da manutenção dos muros era algo que estava 

bastante presente. Por isso, a quebra dos muros, como o caminho mais conveniente na direção 

de um espaço mais integrado e compartilhado, foi sendo viabilizada ao longo de um processo de 

muitas discussões. Compreendia-se não tratar apenas de quebrar os muros. Haveria que 

amadurecer (um processo), junto à comunidade e aos funcionários públicos, sobre a 

possibilidade de pensar sob uma outra ótica, por exemplo, em um conjunto de medidas 

combinadas entre si para se viabilizar uma escola aberta e segura. 
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Uma das tarefas do Projeto Pela Vida, Não à Violência foi, dessa forma, sensibilizar as 

escolas e as comunidades, para a reflexão sobre outras possibilidades de se conceber uma 

“escola segura”. Uma delas, referindo-se ao espaço físico e sua apropriação. Ou seja, que o 

espaço fosse projetado para permitir o livre acesso e a participação das pessoas. Que fosse 

sugestivo na promoção da auto-organização da comunidade, e, na condição de espaço público, 

fosse potencializado na sua utilização, com condições físicas propícias ao oferecimento de 

atividades culturais e de lazer, inclusive aos finais de semana, para a comunidade. 

 
Podemos citar várias, mas a experiência do Cata Preta, foi uma experiência 
muito marcante para a educação, que, desde o começo, lá por volta de 97, 
vinha trabalhando com a idéia de que a prevenção da violência passava pela 
educação. O caso do Cata Preta, pode ser considerado um bom exemplo, que, 
aliás, até emociona. Esse equipamento, que num mesmo espaço reunia 
escola, centro comunitário e creche foi um grande desafio. Acho que no ano 
de 2002, o centro comunitário precisou ficar fechado. Foi o ano do 
assassinato de três jovens lá no Centro. Quando o espaço foi reorganizado e 
passou a ter a proposta de Centro Educacional, com a perspectiva de 
trabalhar com os alunos, mas também com a comunidade, essa reorganização 
passou pelos aspectos administrativo, pedagógico e físico. Todos os muros 
foram literalmente quebrados, porque se considerava que o olhar da 
vizinhança era o olhar que ajudava a cuidar de um equipamento que era 
público e de uso comum; e que a responsabilidade era do poder público, mas 
era também da comunidade, que usufruía das suas atividades. Então, a 
primeira coisa (a ser feita) foi quebrar os muros. A escola foi transformada 
numa escola-parque, teve um tratamento paisagístico, pista de caminhada e 
ampliação do playground. Com a piscina que havia, No caso do Cata Preta a 
comunidade não quis a piscina, porque considerou que ela poderia ser um 
grande foco de conflito (como foi durante os anos de sua existência). A 
posição da comunidade foi respeitada, e, no lugar da piscina, ficou uma pista 
de skate enorme que fez um sucesso danado. Acho que foram criadas quatro 
quadras para as crianças e os jovens usufruírem... Acho que esse foi um 
período de auge para a educação. Foi uma longa trajetória, de o um trabalho 
começou lá atrás, com o Pela Vida, Não à Violência. (Professor E1). 
 

A maneira como está organizado o espaço físico de uma escola pode revelar uma 

concepção de educação ou, ainda, produzir um efeito no comportamento de algumas pessoas 

que acabam se refletindo em acolhimento ou abandono, cuidado ou desprezo, aproximação ou 

distanciamento... 

Reveladora foi uma das participantes do grupo focal, professora em duas redes distintas, 

estadual e municipal (nesta última há apenas três anos), que, ao falar sobre a questão da 

violência escolar, teceu quase que, espontaneamente, uma comparação entre dois modelos de 

escola em uma mesma região de periferia de Santo André. Seu comentário remete à 

configuração do espaço físico da escola: 

 
Vou falar de uma coisa que acho que é muito presente na minha prática como 
professora. A questão da agressividade de aluno com aluno e de aluno com 
professor. [...] Trabalho numa escola estadual que está situada bem próxima a 
esta escola aqui que é municipal. Aqui em Santo André, na mesma região. 
Uma comunidade muito parecida com essa que nós temos aqui da EMEIEF. 
E lá, as crianças são muito agressivas, mas muito mesmo. (A ponto) de uma 
cair no chão e a outra sair socando, sair chutando. E então, eu já me perguntei 
qual é a diferença entre essa comunidade aqui do Cata Preta, da EMEIEF 
Carolina Maria de Jesus, para aquela ali da rua de cima que é a Escola 
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Estadual Paulo Emílio? Aqui nós temos uma favela, um núcleo, não é? E lá 
também tem. Mas, aqui dentro desta escola eu não vejo o grau de 
agressividade que eu vejo lá na escola estadual onde eu trabalho no período 
da manhã. A realidade deles é muito próxima, é semelhante, a estrutura 
familiar também é muito parecida. Mas eles, lá, são mais agressivos. Então, 
eu fico me perguntando, a estrutura da escola favorece a agressividade do 
aluno? As opções de ambiente diferentes dentro da escola ajudam a melhorar 
a convivência e amenizar essa agressividade? O próprio prédio, a estrutura 
predial, a forma como ele foi construído pode favorecer ao aumento da 
agressividade?  Então, são perguntas (para as quais a resposta) eu acredito 
que (seja) “sim”. O fato de eu fazer um prédio, todo murado, com grades até 
lá em cima, acredito que isso favorece a agressividade. Por quê? Porque você 
já está confinado ali, na sua sala. Porque você está ali por algum motivo. 
Cada criança tem um objetivo para estar ali dentro. Então, vejo esse prédio 
do Cata Preta e vejo o prédio de lá. E eu comparo. O prédio de lá parece 
muito mais um presídio do que uma escola. Tem grade em tudo o que é lugar; 
tem portão em tudo o que é lugar. Você desce a escada já tem um portão que 
fecha. Vai para algum outro lugar já tem outro portão que é trancado. Vai à 
merenda, no intervalo, é aquela bagunça, aquelas crianças correndo, e não 
tem um direcionamento. A sala de aula é aquilo mesmo. Só tem aquela sala 
para dar aula, não tem outros ambientes diversificados dentro da escola. Isso, 
eu acho, gera mais agressividade. (GF4). 
 

Atentando-se para a principal indagação da pesquisa, sobre as implicações do Projeto 

Pela Vida, Não à Violência, no pensar o aspecto físico, de fato evidenciou-se que as escolas 

puderam usufruir, para a condução do trabalho pedagógico, de uma concepção de organização 

do espaço físico que condizia com a política educacional do acesso e da permanência, da 

qualidade da educação e da gestão democrática.  

 
 

5.8. Articulação com agentes externos à escola 

 

Famílias  

Ao se considerar de fundamental importância a construção de uma parceria entre as 

escolas e as famílias, na perspectiva da prevenção da violência e da melhoria na qualidade da 

educação dos alunos, buscou-se construir uma primeira aproximação divulgando o Conselho de 

Escola e os fóruns de educação, para que as famílias participassem mais da vida da escola. 

Ainda assim, na Secretaria de Educação e Formação Profissional foi pensada a criação de outro 

espaço que se chegou a ser chamado de “Escola de Pais”, com a finalidade de auxiliar nas 

relações entre pais e filhos, no processo de desenvolvimento dos mesmos. 

Essa iniciativa de promoção do espaço como a “Escola de Pais”, assumida por várias 

escolas, “resultou em maneiras diferenciadas de organização, tentando-se respeitar os interesses 

e necessidades das comunidades”. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, 1998: 43). Cada escola buscou proporcionar aos pais uma formação que lhes 

garantisse não só a compreensão do papel da escola, como também a sensibilização para a 

importância de sua participação no projeto da gestão escolar.  

O Projeto Pela Vida, Não à Violência, na tentativa de contribuir com a construção da 

parceria escola-família, buscou difundir a idéia, através de um dos primeiros cursos em parceria 

com o CRAMI, já mencionados, de que era necessária uma revisão do conceito que se tinha 

sobre núcleos familiares. Visava-se com isso sensibilizar para o respeito às diferenças, que 
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deveria ser considerado também nessa relação. Pois se entendia que para a constituição da 

parceria haveria que se amadurecer na maneira de ver e de conceber a família.  

Naqueles anos havia um estranhamento por parte da família para com a escola e vice-

versa, que resultava nas dificuldades de aproximação ou de construção dessa parceria entre 

esses dos grupos sociais.  Isso ocorria devido aos preconceitos que permeavam essa relação, 

principalmente quando se tratava com grupos familiares originários das regiões periféricas da 

cidade. Alguns professores consideravam “a família desestruturada” como a grande responsável 

pelo problema do/a aluno/a que não aprende ou o/a aluno/a indisciplinado/a. Coincidentemente 

a dificuldade em conseguir a participação dessas famílias em reuniões ou atividades nas escolas 

era grande.  

Assim, o Projeto Pela Vida, Não à Violência, através da formação sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, procurou, contribuindo com essa revisão do conceito de família, 

imprimir um olhar mais cuidadoso em relação ao contexto e a história desse grupo. Nessas 

formações buscava-se primeiramente situar, no contexto brasileiro, histórica e socialmente, o 

conceito de família, na tentativa de que se abrisse para a compreensão da realidade e das 

possibilidades de diferentes configurações familiares presentes na sociedade e, 

consequentemente, no meio escolar. Com essa reflexão, pretendia-se contribuir para amenizar 

ou diluir a barreira inicial existente na relação escola-família, estabelecendo ou aperfeiçoando 

tal relação, com a consciência de que a prevenção da violência e preservação da vida têm, como 

pré-condição a constituição de uma sólida relação entre escola, núcleos familiares e comunidade 

na defesa e proteção do desenvolvimento integral da criança e do adolescente. 

 
Na perspectiva da prevenção e de uma educação de qualidade das nossas 
crianças e adolescentes, as famílias têm que conversar, a escola tem que 
conversar com as famílias e tem que conversar com as crianças... Quer o 
problema tenha ocorrido na escola ou em suas imediações, todo mundo é 
responsável, sendo criança ou adolescente não adianta, o ECA está aí para 
dizer... E tratar o caso isolado? Não estou dizendo com isso que se tenha que 
pegar um megafone e sair falando por aí que o fulano tem problema de 
violência em casa e que reflete na escola, ou que o fulano está com problema 
com drogas, ou está pedindo no farol. Não se trata disso. Mas a comunidade 
tem que estar envolvida e se comprometer. As famílias têm que estar 
envolvidas certamente, nessa perspectiva de que são nossas crianças, nossos 
adolescentes. Não de que “toma que o filho é teu”. Por que, assim não vamos 
chegar a lugar algum. (Professor S1). 

 
Quando lhe foi oportuno o Projeto refletiu com as escolas qual seria a melhor maneira 

de buscar a aproximação com as famílias, tentando fazer uma reflexão de como eram 

desenvolvidas as reuniões com esses grupos e em que momento e, de que maneira, eles eram 

chamados pela escola. Muitas vezes a aproximação da escola com as famílias, acarretava, por 

parte da escola, em atitudes de recorrer à ajuda de outros serviços no sentido de fortalecer a 

família, visando o melhor atendimento da criança em seu desenvolvimento:  

[...] É papel da escola pensar estratégias de aproximação com os familiares, 
porque se acreditamos que temos que conhecer os alunos, a comunidade e 
aquela realidade para, a partir daí, construir um currículo que dê conta de 
trabalhar com toda essa realidade, então é papel da escola também trabalhar 
com as famílias. Muitas vezes tendo que pedir ajuda para outros serviços, 
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para a Inclusão, para a Saúde e para outras Secretarias que tenham 
competência para isso. Mas a escola, ainda não tem feito bem essa 
articulação. Um exemplo simples é a reunião com os pais, feita sempre em 
horário de aula, impedindo muitos deles – por estarem trabalhando-, de 
participar. Assim não tem como haver aproximação. Outro exemplo é que, 
muitas vezes, quando se chega na reunião a pauta já está toda pronta. E tem 
mais, qual pai ou mãe quer ir a uma reunião para ficar levando bronca o 
tempo inteiro? Não se consegue aproximar a família da escola desse jeito. 
À medida que você consegue essa parceria, esse trabalho mais juntinho, 
fica mais fácil entrar em contato com o problema familiar e tentar ajudar de 
alguma maneira. Acho que foi um pouco nesse movimento de aproximação 
que o Projeto trabalhou. Mas sinto que falta muito para avançar na escola 
em relação a isso. (Professor C1). 

No atendimento que o Projeto Pela Vida, Não à Violência desenvolvia nos casos 

pontuais normalmente constava-se da presença de famílias, assim, buscava-se promover, a partir 

daquele caso concreto, processos que dessem conta da continuidade de encontros e que 

promovessem o fortalecimento da parceria escola-família.  

 
A experiência de aproximação com as famílias, conforme pudemos assistir 
em muitas ocasiões de intervenção do Projeto Pela Vida, Não à Violência, 
para tratar juntos de um caso concreto, estudando, nos debruçando para 
tentar ver como é que podia ser resolvido. Como no caso daquele menino 
que está com problema, que não consegue se concentrar em suas 
atividades, que está sofrendo em casa e tal, ou da menina e do menino que 
estão manifestando um alto nível de agressividade. Enfim, o grupo se 
empenhava, famílias, professores, diretora, começavam a acompanhar o 
caso e todo mundo aprendia uma porção de coisas. Aprende a escola, a 
diretora, a professora, o funcionário, o aluno, a família...  Essa parceria, 
vamos dizer assim, tripartite: família, escola e aluno. Isso ajuda muito no 
desenvolvimento da educação integral e de qualidade, não só conteudista, 
que é o mais simples de fazer. (Professor E1). 

 

No decorrer das formações, sobre o ECA, inclusive, ocorreu, por parte de alguns 

profissionais e de algumas escolas, uma ressignificação sobre a melhor e mais adequada 

maneira de buscar uma aproximação com as famílias. Segundo algumas gestoras, não se tratava 

de uma “Escola de Pais” ou mesmo uma “Escola para Pais”, mas sim de um espaço em que as 

famílias responsáveis pelas crianças pudessem se sentir à vontade para refletir e discutir suas 

questões, ora estudando, ora ouvindo, trocando experiências, etc. Tratava-se assim da instituição 

de espaços para os Grupos de Famílias. Em algumas escolas houve alguns exemplos desta 

parceria em que mães e pais, ou mesmo representantes de famílias (irmãos, avós, responsável, 

etc.), chegaram a participar na organização de atividades culturais para apresentar para os/as 

alunos/as da escola, como: contação de histórias, encenações de teatro, teatro de fantoches, 

construção de materiais pedagógicos, etc. Através dessas experiências foi possível a construção 

de uma relação mais promissora.  

Houve também escolas que formaram seus grupos de famílias após o debate em torno 

de um filme, ou a partir da tentativa de resolução de problema comum, o que propiciou a 

aproximação dos grupos familiares possibilitando-se outros encontros. 

Outros momentos, também bastante curiosos, ocorriam quando discutíamos 
filmes nas escolas com as famílias. Discutíamos sobre os limites, de como 
os pais e a mães estão perdidos. E eu – que estou com quarenta e seis anos-, 
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consigo entender que a minha geração foi muito reprimida. Então, a gente 
não quer reprimir, e acaba pendendo para outro lado. Na conversa com as 
mães e os pais, e com as avós, eu percebi como é interessante esse meio 
termo, de não ser tão autoritário, mas assumir a autoridade. Tem que haver 
autoridade, e acho que é aí que se perdeu o foco. Ser autoridade significa 
ser autor da idade e o adulto da família, o responsável, pai e mãe estão 
deixando de ser essa autoridade. A professora está deixando de ser e o 
Estado deixou de ser faz tempo... Essa foi uma discussão que eu gostei 
bastante, e que aproximou as famílias da escola, e foi a partir do Projeto 
Pela Vida, Não à Violência que a gente vivenciou isso. (Professor M3). 
 

Uma das ações que se tem registro sobre o fortalecimento desses espaços de Grupos de 

Famílias referiu-se, em 2004, à iniciativa de formar “as/os mediadoras/es de Grupos de 

Famílias”, que seriam grupos de famílias que poderiam, com autonomia, ocupar os espaços das 

escolas, dos Cesas (Centros Educacionais de Santo André), sem ter que contar obrigatoriamente 

com a presença da diretora, de uma professora ou da assistente pedagógica, para promover seus 

encontros, suas reuniões: 

Mediador/a de Grupos de Famílias 
Esta formação será organizada contemplando dois/duas mediadores/as por 
equipamento constitutivo do CESA, sendo dois da EMEIEF, dois da Creche e 
dois do Centro Comunitário. A escolha dos/as seis mediadores/as deverá ser 
objeto de discussão de todo o grupo, objetivando contemplar a questão da 
disponibilidade e do perfil. 

Estes/as mediadores/as irão participar de encontros quinzenais como 

membro da equipe da Coordenadoria de Projetos Especiais, e serão 

responsáveis pelos encontros com os membros das famílias no próprio espaço 

do CESA. 

Os encontros serão organizados de acordo com a demanda das 

famílias e visam debater questões sobre a educação dos filhos/as, as fases de 

desenvolvimento das crianças, sobre concepção de educação e a importância 

das famílias na gestão do espaço escolar através da atuação nos conselhos de 

escola. 

Os encontros iniciais de formação dos/as mediadores/as deverão abordar 
necessariamente: 
- conhecimentos básicos que fundamentam a coordenação de grupos; 
- habilidades para o papel de mediador/a; 
- Técnicas de autogerenciamento; 
- As relações interpessoais na dinâmica grupal. 
- Outros.  
(Secretaria de Educação Formação Profissional, 2004, Memo.) 
 

Pode-se verificar que, embora na teoria todos concordem com a importância dessa 

parceria ela deve passar por um processo de desobstrução da comunicação e em paralelo pela 

construção da parceria com a finalidade de se promover a melhor educação para a criança e para 

o a adolescente. 

 

Outras parcerias 

A possibilidade de constituição de outras parcerias encontrava-se na raiz da criação do 

Projeto Pela Vida, Não à Violência. A proposta apontava para espaços articulados e 

sintonizados com a Secretaria de Educação e Formação Profissional, através de seu Núcleo de 
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Apoio (equipe central do PVNV), que, por sua vez, deveria estar conectado com a Comissão da 

Escola (formada em cada escola com o papel de atuar como equipe central da escola para 

dinamizar a tarefa de se trabalhar pedagogicamente a prevenção da violência). Tanto o Núcleo 

de Apoio, como a Comissão da Escola se relacionariam com os Segmentos Organizados da 

Sociedade bem como com as Secretarias Estaduais e Municipais. 

 
Conselho Tutelar 

Foi através do conhecimento mais aprofundado sobre o ECA, propiciado pelos vários 

encontros de formação e estudos, que levou as escolas a perceberem que sozinhas não 

conseguiriam atuar diante de problemas de violência identificados, envolvendo principalmente 

crianças e adolescentes. Será a partir dessa percepção que as escolas passarão a buscar a 

construção de parceria com o Conselho Tutelar, promovendo contatos, procedendo aos 

encaminhamentos necessários, divulgando, para a comunidade escolar, os contatos dos 

conselheiros e muitas vezes participando dos processos eleitorais dos Conselhos Tutelares. Isso 

variou de escola para escola. A equipe central do Projeto em várias ocasiões se encarregou de 

promover essa articulação, ou mesmo, nos atendimentos dos casos pontuais às escolas, quando 

solicitava a presença do Conselho Tutelar. Na direção de se promover uma boa relação de 

trabalho adotava-se a prática de efetuar convites formais ao Conselho Tutelar, para que 

participasse, quando a Educação promovia algum evento, algum curso, alguma formação e até 

alguma festividade ou comemoração.  

Durante todo o período de existência do Projeto, pode-se observar o estabelecimento de 

parcerias no aspecto organizativo de eventos, seminários, exposições, debates, e no aspecto 

formativo da promoção de cursos, oficinas, etc. No entanto, havia um outro aspecto de parceria 

que implicava a prática do atendimento em rede dos serviços de proteção aos direitos da criança 

e do adolescente em situação de risco e que a escola começava a descobrir. Nessa direção, 

houve alguns exemplos em que diante de uma ocorrência envolvendo aluno ou aluna em uma 

situação de risco, a escola já começava a assimilar o fluxo dos procedimentos, ocasionando 

reuniões para entender o caso e dividir as responsabilidades. Assim, em torno de uma mesma 

situação, para se estudar a melhor maneira de proceder diante de um problema, tendo como 

inspiração o ECA, chegaram a se reunir, muitas vezes na própria escola: a diretora da escola, 

assistente pedagógica e uma professora, representante do núcleo de apoio do PVNV, um 

conselheiro tutelar, um representante do Departamento de Assistência Social da Prefeitura, 

representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e representantes 

das famílias quando fosse o caso e quando fosse possível. Essa prática, por mais que fosse 

trabalhosa trazia para a escola e para todos uma confiança ao ver a possibilidade de poder 

atender a criança em determinada situação de risco. No entanto, observa-se a necessidade de se 

ter persistência e compromisso de todas as partes. Tratava-se de um processo novo, de 

construção de uma nova cultura, a cultura do trabalho em rede. 

Paralelamente a essas experiências, mais precisamente entre os anos de 2003 e 2004, a 

Secretaria de Educação e Formação Profissional, nas figuras de um representante do PVNV 

mais uma coordenadora pedagógica, passaram a compor a Coordenação da Rede de Atenção e 

Prevenção a Violência contra Crianças, Adolescentes e Mulheres, juntamente de uma 

representante do Departamento de Assistência Social (DAS) da Secretaria de Inclusão Social e 



249 
 

 
 

Habitação, duas representantes do Departamento dos Direitos de Cidadania (DDC), um 

representante da Secretaria de Saúde e um representante do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. 

Em Santo André, até o ano de 2002, funcionava a Rede de Abrigos que reunia os 

trabalhadores dos Abrigos, do Projeto Andrezinho Cidadão, da Casa de Acolhida, os 

Conselheiros Tutelares e outros parceiros na atuação direta de crianças e adolescentes em 

situação de risco, vítimas de violência. 

No mês de novembro de 2002, a Secretaria de Saúde lançou uma Rede própria de 

Atenção a Violência contra Crianças, Adolescentes e Mulheres, em atendimento à 

obrigatoriedade da notificação compulsória26, nos casos de crianças e adolescentes.  

A partir deste lançamento, a Secretaria de Inclusão Social e Habitação, através do seu 

Departamento de Assistência à Família, Infância e Adolescência, chamou os parceiros para 

retomada das reuniões da Rede de Abrigos, de forma a apresentar e fortalecer a Rede de Saúde, 

observando os procedimentos adequados. 

No decorrer de várias reuniões, foi encaminhada a criação da Rede de Atenção e 

Prevenção a Violência contra Crianças, Adolescentes e Mulheres, com encontros mensais. Uma 

das primeiras reuniões foi reservada para o desenvolvimento de um resgate das ações anteriores, 

contando com a presença de um professor que discorreu sobre o conceito de trabalho em rede. 

Durante as reuniões mensais da Rede, já constituída, foram relacionados os serviços 

existentes, governamentais e não governamentais que deveriam compor um fluxo de 

funcionamento da Rede em Santo André.  

Com a finalidade de se estabelecer formas conjuntas de atuação, foram realizados novos 

contatos com parceiros externos, como as polícias civil e militar, além de outros serviços. 

Assim, a necessidade de estender a divulgação da Rede levou à organização de um seminário no 

final de 2004.  

Ao se vislumbrar o trabalho desta Rede, objetivava-se realizar todas as ações de atenção 

à criança, ao adolescente e à mulher de forma integrada e complementar, atuando cada parceiro 

no limite de sua competência, horizontalmente, podendo remeter ao outro o prosseguimento da 

ação, sem prejuízo no atendimento da pessoa. Entre os principais serviços que compunham a 

Rede estavam: Saúde, Educação, Assistência Social, Conselhos Tutelares, as Entidades 

Conveniadas, Coordenadoria dos Direitos da Mulher, Casa de Acolhida a Mulheres “Vem 

Maria”, Casa Abrigo, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícias (Civil e Militar). 

Em um dos encontros da Rede, onde se costumava ocorrer as trocas de experiências, o 

levantamento das dificuldades de atuação, a apreciação de casos e também, muitas vezes, 

procedimentos para a resolução de problemas, foi frisada a necessidade de desenvolver a Rede 

como uma ação de governo. Como maneira de buscar o fortalecimento do trabalho em Rede, 

                                                 
26 Consiste na comunicação da ocorrência de determinada doença/agravo à saúde ou surto, feita às 
autoridades sanitárias, por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, visando a adoção das medidas de 
intervenção pertinentes. Notificação Compulsória é a notificação obrigatória de casos de doenças da 
listagem de Doenças de notificação compulsória - Além das DNC, todo e qualquer surto ou epidemia, 
assim como a ocorrência de agravo inusitado, independente de constar na lista de doenças de notificação 
compulsória, deve ser notificado. A obrigatoriedade da notificação é definida pela lei nº 6259 de 
30/10/75. (http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/notifica_RAPI.htm) 
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saindo da esfera de iniciativa de “pessoas”, e buscando uma atuação mais institucional, através 

das diversas Secretarias, Departamentos e Serviços, com divisão de responsabilidades, de forma 

a garantir continuidade e efetividade da ação. Nota-se que aí se localizou justamente o seu ponto 

frágil. Pois, em decorrência da mudança de Gestão em 2005, todo esse trabalho - que apenas 

estava começando-, foi desconcertado. 

Como se vê no gráfico a seguir, a Rede de Atenção e Prevenção a Violência contra 

Crianças, Adolescentes e Mulheres já tinha uma proposta de fluxograma que foi sendo 

construído ao longo das reuniões e que seria objeto de apreciação no seminário de divulgação 

que deveria ter ocorrido no final de 2004.  
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Em relação à questão sobre quais implicações a construção de parcerias - a partir do 

PVNV-, pode trazer para o currículo na perspectiva da prevenção, pode-se associar que essa 

implicação para o currículo refere-se justamente à postura investigadora do educador/a, ou da 

escola de observar o desenvolvimento integral de seus alunos/as e, à medida que se percebiam 

interferências negativas para esse desenvolvimento, puderam atuar contando com a intervenção 

de parceiros externos (e não mais na busca de culpados externos), tendo em vista, possibilitar a 

retomada do processo de desenvolvimento que se encontrava ameaçado. Assim, a escola, com 

alguns exemplos em Santo André, foi recorrendo aos serviços e parceiros externos no sentido de 

promover uma atuação coletiva, sem aquela atitude de transferir o problema para a família ou 

para a Saúde. Buscava-se uma solução conjunta do problema, se inspirando, com essa nova 

dinâmica, nas orientações do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

As recomendações de prevenção da violência escolar destacam a necessidade de atuar 

de forma articulada com outros agentes e instâncias para sua prevenção. Foi possível observar 

as formas concretas que essas implicações adotaram no caso do Projeto Pela Vida, Não à 

Violência.  

Essa recomendação de atuar articuladamente com agentes externos à escola não é 

estranha, tampouco, à teoria do currículo, que reconhece como ambiente do mesmo os contextos 

exteriores ao sistema pedagógico. Mas é possível observar uma peculiaridade na forma de 

atuação que se desenrolou neste caso. Quando a teoria do currículo fala desse aspecto exterior, 

costuma destacar tipos de influências que, na forma de orientações (ou pressões), como por 

exemplo o orçamento e a atividade política, afetam ao currículo. Inscrevem-se nesse mesmo 

âmbito reações (ou resistências) em sentido contrário. No caso do PVNV aparece um tipo de 

relação colaborativa e articuladora, pró-ativa, em relação ao problema da violência escolar.  

Assumir como implicação para o currículo a necessidade de atuar em contextos mais 

amplos do que a escola, conforme o modelo ecológico de prevenção da violência recomenda 

(ou, como também aconselha o modelo ecológico do currículo), deriva em novos desafios e 

perspectivas a serem assumidos nas escolas. 

 

 

5.9. Adoção de formas de avaliação do Projeto 

Dentre os aspectos recomendados pela teoria para os projetos de prevenção destaca-se a 

necessidade de estes adotarem práticas de avaliação que possibilitem aferir resultados na 

prevenção da violência escolar e orientar suas atividades. Em relação a esse item, nos 

perguntamos, neste momento, de que forma se derivaram as implicações para o currículo do 

Projeto Pela Vida, Não à Violência.  

Ao final de cada ano, costumava-se realizar uma avaliação das atividades desenvolvidas 

no âmbito do Projeto, que estava ligada à elaboração do planejamento do ano seguinte. Nesse 

processo, a equipe do PVNV buscava, também, promover avaliações para que as escolas 

apontassem aspectos dele ou das ações em si (curso, orientação ou acompanhamentos de caso) 
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que necessitariam ser aperfeiçoados, incluindo sugestões para as possibilidades de continuidade 

das mesmas.  

Um outro espaço em que foi possível obter retorno das escolas, configurando-se em 

momento privilegiado para se conhecer suas expectativas - e também para acompanhar os 

progressos que as escolas vinham produzindo em relação aos objetivos do PVNV-, referiu-se ao 

período de avaliação para construção dos Planos Escolares. Esses Planos (anuais) eram 

encaminhados à Secretaria de Educação e Formação Profissional e cada responsável de projetos 

ou departamentos realizava as leituras para que seus respectivos planejamentos estivessem 

sintonizados com as demandas levantadas pelas escolas, e que as críticas dali advindas 

pudessem servir para os processos de autoavaliação dos departamentos ou projetos para os 

necessários ajustes... 

Em decorrência dessa dinâmica, anualmente o PVNV produzia relatório de balanço das 

ações e atividades desenvolvidas durante o ano anterior e apontava, com base nas leituras dos 

Planos Escolares, as necessidades de continuidade para o ano seguinte, expressas em seu 

planejamento.  

Dessa forma, a cada ano, se produziam levantamentos quantitativos em relação às 

atividades realizadas, para ser aferida sua capacidade de inserir sua dinâmica nas escolas. Por 

exemplo, para o ano de 2002, foram sintetizadas na planilha e nos gráficos seguintes:  

 

Ações e Intervenções do Projeto "Pela Vida, Não À Violência" nas Unidades 
Escolares no Ano de 2002 

EMEIEFs CRECHES 
Atividades 

N % N % 
Formação de Conselheiros(As) 30 68,18 11 57,89 
Intervenções e Visitas - PPVNV 15 34,09 5 26,31 
Grupo de Trabalho – PPVNV 17 38,63 5 26,31 
Oficina: E.C.A. 9 20,45 4 21,05 
Oficina: Escola de Pais 19 43,18 5 26,31 
Oficina: Teatro do Oprimido 1 2,27 0 0 
Oficina: Solução de Conflitos 19 43,18 0 0 
Oficina: Meninos de Arte 9 20,45 0 0 
Fonte: Projeto Pela Vida, Não à Violência, 2002. 
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                  Fonte: Projeto Pela Vida, Não à Violência, 2002. 
 

 

 

       Fonte: Projeto Pela Vida, Não à Violência, 2002. 

 

Ao mesmo tempo, elaborava-se, como fruto das atividades de avaliação, ponderações, 

de tipo qualitativo, em relação a atividades planejadas o ano anterior. A título de exemplo, 

reproduzimos a seguir três atividades, de um total de 30 de uma planilha de síntese da avaliação 

de 2001. 
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Relatório das ações do PPVNV – Outubro de 2001 

Ação Período Respons. Encaminhamentos Dificuldades Necessidades 

1. Aperfeiçoar o fluxo de 
informação entre U.Es e a 
equipe do PPVNV – através de 
reuniões permanentes, 
contatos telefônicos, correio 
eletrônico, fax, site; 

 

Maio a 
Dezembro 

Resende 

Participação nas reuniões semanais 
de formação, coordenadas pela 
Regina Pannuti 

Participação nas reuniões de 
organização de pauta para as 
reuniões com as Unidades. 

Acompanhar todas as reuniões; 

Seguir o fluxo (tanto do Projeto 
para os Deptos como dos Deptos 
para o Projeto);  

O Projeto se fazer presente; 

Espaços abertos de avaliação; 

Acompanhar os espaços do 
MOVA e SEJA; 

Planejamento 
conjunto; 

Retorno; 

2. Criar oportunidades para 
troca de experiências sobre o 
PPVNV nas diversas Unidades 
Escolares, CPFP e Núcleos 
MOVA – nas reuniões de 
trabalho ou reuniões gerais/ 
mapeando e sistematizando as 
experiências; 

1 por mês a 
partir de 
junho 

Branca 
Resende 

Não foi possível a realização desta 
ação. 

O PPVNV não está no fluxo. 
Pautar junto aos 
Departamentos; 

3. Elaborar/Revisar - com 
base no ECA-, as normas de 
convivência nas unidades 
Escolares contando com a 
assessoria do PPVNV; 

 

Toda 
semana, nas 
tardes das 
Segundas-
feiras 

Resende 

Marcelo 

Foram pautadas, em várias 
reuniões, o trabalho com Aps e 
Diretoras, mas não foi possível sua 
realização. O projeto fez suas 
intervenções junto a algumas 
unidades escolares solicitantes  
(Creche Guarará, EMEIEFs: Vila 
Floresta, Praça da Republica, 
Vinícius de Moraes, Vila Palmares 
e Vila Dora) 

 

 Continuar o 
acompanhamento e 
atingir as demais 
Unidades; 

Fonte: Projeto Pela Vida, Não à Violência, 2001:1-2. 
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Entre os anos 2003 e 2004, como conseqüência da influência da metodologia da 

aplicação do Planejamento Estratégico que se fazia em todas as Secretarias da Prefeitura, o 

Projeto passou a incorporar alguma forma nova de planejamento das atividades, inserindo os 

itens de resultados almejados e as ações correspondentes para realizá-los. Como exemplo, 

reproduzimos três atividades do planejamento que seriam utilizadas, depois, na avaliação do 

referido ano: 

 

Resultados Almejados Ações/Atividades 

Educadores(as) em geral [professoras(es)] 
mais informados e também mais 
preparados(as) para atuarem na prevenção 
à violência;  

Formação por Unidade Escolar de 
“Agentes Promotoras de Vida”. 

Formação sobre temas como: drogas 
lícitas/ilícitas; sexualidade DST/AIDS, ECA e 
Violência envolvendo: Conselheiros (as) de 
escola, extensivo a outros pais, mães, 
funcionários(as), professoras e professores.  

Escola com um referencial sobre a prática 
do ECA; 

O Estatuto divulgado. E a Rede de Atenção 
e Prevenção à Violência Contra Crianças, 
Adolescentes e Mulheres de Santo André 
mais articulada e fortalecida. 

Construção e lançamento de um caderno de 
orientações e procedimentos sobre o ECA; 

Preparação e realização do Evento em 
Comemoração aos “14 anos do ECA”; 

Divulgar e contribuir - através de seminários e 
outros meios-, com a ampliação da 
participação da Educação na Rede de Atenção 
e Prevenção à Violência contra Crianças, 
Adolescentes e Mulheres. 

O PVNV como referência para o 
atendimento em casos pontuais de 
conflitos, etc. 

Participação em reuniões com coordenadoras, 
Aps, diretoras, educadora e conselhos de 
escola. 

Fonte: Projeto Pela Vida, Não à Violência, 2003/2004:02. 

 

Com motivo da preparação para participação do Congresso Ibero-Americano sobre 

Violências nas Escolas, realizado em Brasília em abril de 2004, a equipe técnica produziu uma 

avalição geral e sintética dos resultados desde o início do Projeto até esse momento. Segundo a 

equipe, houve avanços em vários aspectos em relação à situação inicial. As principais 

conclusões e resultados estão resumidos nos seguintes itens:  

• O Projeto Pela Vida, Não à Violência constata que uma gestão 
democrática e inclusiva da educação torna-se pré-requisito para o sucesso das 
ações preventivas e educadoras e de resolução de violências.  

• A discussão sobre o ECA trouxe para a educação a necessidade de se 
constituir uma nova dinâmica no trato com as crianças e adolescentes 
advindos de situações precárias de miséria e pobreza. As crianças e 
adolescentes em situação de risco necessitam de política de proteção para que 
sejam garantidos os seus direitos.  

• Ao mesmo tempo, percebeu-se a necessidade das escolas recorrerem à 
(e de fazerem parte da) rede de proteção à criança e ao adolescente, 
constituída de parcerias com os programas públicos de saúde, da assistência 
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social, do conselho tutelar, da vara da infância e juventude, das associações, 
do movimento popular, etc. 

• O Projeto Pela Vida, Não à Violência contribuiu com a formação dos 
(as) educadores (as) abordando temas como: violência, suas causas e 
soluções possíveis; o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Educação; 
Solução de Conflitos; Agressividade e Violência – distinções necessárias; 
Normas de Convivência; Drogas Lícitas e Ilícitas; Sexualidade, entre outros. 

• Dentro da prevenção e da prática pedagógica de inclusão, a 
participação da comunidade e das famílias, não apenas na questão específica 
da violência, mas também na gestão democrática escolar, faz-se necessária, 
como um mecanismo imprescindível, e prenhe de conteúdo educativo. 
Assim, a constituição de conselhos de escola com capacidade real de decisão, 
os conselhos mirins (espaço de participação de representantes de alunos/as), a 
escola aberta às atividades culturais e esportivas fora do tempo escolar 
transformam-se em poderosos mecanismos de diminuição da violência e de 
uma educação de qualidade social. 

• Embora haja mudanças e avanços importantes, avalia-se que, por ora, 
não existe ainda, uma consciência já universalizada, por parte dos(as) 
educadores(as) em geral, de que essas questões apontadas até aqui devem 
estar inseridas no currículo. A maioria dos(as) educadores(as), no contexto 
estudado, têm se preocupado prioritariamente com o processo de 
alfabetização (leitura e escrita) de qualidade, e não conseguem, por ora, 
captar plenamente que essas formas de violência influenciam nesse processo. 
(PROJETO PELA VIDA, NÃO À VIOLÊNCIA, 2004: 8-9) 

 

Relato da experiência da EMEIF Carolina Maria de Jesus 

 

O presente relato tem como finalidade destacar uma história com aspectos 

significativos, e até exemplares, de processos educativos na integração da prevenção da 

violência escolar com a qualidade da educação, em espaços que normalmente são marcados por 

alto índice de violência, preconceitos e estigma social. Trata-se da escola municipal de Santo 

André, a EMEIEF Carolina Maria de Jesus, que levava, até o ano de 2005, o nome de Cata 

Preta. Trata-se de uma escola de grande porte, atendendo cerca de 1200 alunos(as), situada em 

uma região de elevada concentração de pobreza e núcleos de favela. Em sua grande maioria, os 

professores, quando começavam a trabalhar na Rede, ingressavam nesta escola pelo número de 

sua classificação que era baixo. Ou seja, era uma das últimas escolas a ser escolhida pelos 

professores. Muitos consideravam um castigo ir para essa escola, outros consideravam uma 

espécie de carma. 

Em 1998, por ocasião do assassinato de um vigia no Centro Comunitário, que faz parte 

de complexo onde se situava a EMEIEF citada, foi solicitado pelo governo municipal a presença 

do Projeto “Pela Vida Não à Violência”, com a finalidade de diagnosticar a situação, propor 

encaminhamentos articulados com outras secretarias (de serviços municipais, de cultural, 

esporte e lazer e de cidadania e ação social) e com a comunidade local, na direção de uma 

melhor convivência na ocupação efetiva do espaço público.  

Dessa forma, foram realizadas visitas, reuniões, avaliações, oficinas de grafite, 

envolvendo as secretarias já mencionadas. Dentre as intervenções de impacto da Prefeitura 

deve-se mencionar a derrubada do muro que dividia o espaço entre o centro comunitário e 

escola, o que foi precedido de certa polêmica na Prefeitura. Acontece que a população tinha 
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feito uma abertura no muro - um buraco -, pelo qual entravam tanto na escola quanto nas 

instalações do centro comunitário27. Essa decisão de deixar livre o espaço dos equipamentos, 

sem muro, fez parte de um primeiro diagnóstico que apontou a necessidade de da realização de 

uma profunda reforma que pudesse revitalizar aquele local, único espaço de lazer para aquela 

comunidade.  

Ainda assim, esses esforços revelaram-se insuficientes como se comprovou anos depois. 

Em 2002, a situação ficou dramática - com a morte de três jovens no centro comunitário-, 

obrigando a Prefeitura a desativar os serviços do centro comunitário e tomar outras 

providências. A manchete na imprensa, seis meses após o ocorrido notificou: 

Centro Comunitário vai virar escola 
Cata Preta deixa de ter lazer e deve reabrir só no fim de 2003; em maio, três 

foram mortos no centro. 

Uma mudança nos planos da Prefeitura de Santo André com relação à 
reforma do Centro Comunitário do Cata Preta vai adiar a reabertura do local 
para o fim do próximo ano. Há seis meses, uma das quadras de lazer do 
centro comunitário foi palco de assassinatos a sangue frio de três rapazes, 
todos moradores do bairro. Após o crime, as atividades culturais do centro 
foram suspensas até que fosse feito um replanejamento da área. (Diário do 
Grande ABC, 06/11/2002). 
 

Nessa mesma ocasião, o governo, após diálogos com a população local e estudos 

internos, mudou a sua proposta inicial de reforma do espaço. O que acabou ocorrendo foi uma 

transformação dos equipamentos, convertendo a escola e o centro comunitário em um complexo 

educacional, o Cesa28, e não mais um centro comunitário e uma escola isolados. Com essa idéia 

buscou-se priorizar a freqüência de estudantes nos diversos espaços, trazendo projetos 

educacionais e sociais – como inclusão digital –, também para a população do entorno. Por ser 

maior, no local onde antes funcionava o Centro Comunitário passou a funcionar a escola, 

ampliando o número de salas. Houve adaptação dos espaços culturais, esportivos e de lazer e, o 

local onde antes estava a piscina foi transformado em pista de skate por sugestão da própria 

comunidade, já que a piscina foi, durante muito tempo, motivo de muitos conflitos.  

Diante da ocorrência desta fatalidade, em 2002, um dos membros da equipe do Projeto 

Pela Vida, Não à Violência foi escalado, durante um período de quase duas semanas, para levar 

apoio à comunidade escolar e acompanhar a situação. A partir dessa sua permanência, chegou a 

fazer o seguinte relato: 

A diretora mal reconhecia que tinha um problema na escola, porque [os 
assassinatos] não haviam ocorrido lá, mas sim no Centro Comunitário, 
embora fosse considerado um mesmo espaço para a comunidade. Eram 
vizinhos, com um mesmo portão de acesso para ambos. Ela achou que o 
problema não estava na EMEIF, era do Centro Comunitário e não reconhecia 
nem que era um problema daquele bairro e nem da cidade. Ela não conseguia 
ver isso. Quando cheguei lá, com a tarefa de permanecer por uma semana 

                                                 
27
 Em torno da discussão sobre a  derrubada do muro estavam presentes duas posições, uma que defendia 

o cercamento dos equipamentos - como acontecia na maioria das escolas-, segundo a qual a escola 
deveria ser protegida, já que toda ordem de problemas originava-se sempre do outro lado do muro, no 
Centro Comunitário. A outra posição defendia a proposta de abertura e comunicação entre os dois 
equipamentos, já que era a mesma comunidade que frequentava tanto a escola, quanto o centro 
comunitário.   
28 Cesas – Centros Educacionais de Santo André – equipamentos públicos representando instalações 
integradas que abrigam escola, creche, centro comunitário e biblioteca pública.  
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dentro da unidade escolar para dar um apoio e sentir um pouco o clima, 
(percebi que)  as situações dentro daquele local eram terríveis. Era 
vergonhoso. Então, você vê que, às vezes, as pessoas que mais precisam de 
atenção, que mais precisam de suporte -até para poder superar a dificuldade 
que está instalada ali-, são as que menos têm. Uma escola que, em média, 
atende acho que seiscentas crianças por período (tinha), na ocasião, um 
banheiro com um vaso sanitário funcionando e um professor que mal olhava 
para o seu aluno. Eu presenciei isso: a professora foi com a turma e um 
garoto ficou para tirar a areia lá do sapato, porque estava saindo do tanque de 
areia, logo em seguida ele estava em cima de um cavalo e a professora não 
tinha visto. Lógico que era comum pra o garoto andar a cavalo. Mas, ela mal 
acompanhou o aluno. Quer dizer, não tinha importância se aquele menino 
estava ou não estava com a turma dele. Ela simplesmente não teve um olhar 
para isso. E o que era engraçado (era que) não é que nem a assistente 
pedagógica, nem a diretora e nem a auxiliar administrativo (não sabiam do 
problema). Todas já sabiam, porém, simplesmente, era aceitável para elas. 
Elas lidavam com aquilo com normalidade. Tanto era assim, que elas 
achavam que trabalhar numa escola como aquela, naquela região, era um 
carma. É a diretora falava para as professoras: “Vocês estarem aqui fazendo 
parte da equipe, desse trabalho, com essa comunidade, considerem isso como 
um carma”. Era uma concepção totalmente equivocada de gestão...(Professor 
M2). 
 

Durante o período das obras para a transformação do local em Centro Educacional, 

parte dos/as alunos e alunas foram deslocados para uma escola vizinha. Havia um ônibus 

escolar para transportá-los. Uma outra parte dos alunos ficou ocupando algumas salas do que 

antes era o Centro Comunitário. 

A inauguração do Cesa Cata Preta ocorreu no ano de 2004, mobilizando a comunidade 

para uma festa. A escola pôde ampliar o número de vagas, atendendo num total aproximado de 

1200 alunos/as em três períodos. Conseqüentemente, houve aumento do número de funcionários 

e da equipe docente. A escola passou a contar com laboratório de informática, uma biblioteca e 

um anfiteatro; sem contar com os diversos espaços externos. No entanto, a equipe diretiva 

continuou a mesma, não chegando a aportar modificações em sua maneira de dirigir o 

equipamento, repercutindo no ano seguinte na aposta, por parte da Secretaria, de buscar quadros 

mais dinâmicos que pudessem dar uma outra condução à escola. 

Assim houve, no ano de 2006, a mudança da equipe diretiva da EMEIEF. As duas 

professoras convidadas para dirigir essa escola, haviam desenvolvido um trabalho que fora bem 

avaliado, em uma escola de médio porte, também em periferia, porém com menos problemas 

como os aqui relatados. Enfim, haviam dado sinais, pela dinamicidade e potencial, que 

indicavam serem as pessoas mais adequadas naquele momento para desenvolverem um trabalho 

condizente com as necessidades. Aliás, era muito difícil encontrar profissionais com disposição 

para trabalhar naquela região. 

O relato que está sendo apresentado encontra aqui o seu ponto chave, no sentido de 

indicar que essas duas profissionais, com as qualidades que lhes são inerentes, participaram 

durante a existência do Projeto Pela Vida, Não à Violência. Fizeram várias atividades 

formativas e consideram-se profissionais que incorporaram em sua prática o princípio educativo 

da prevenção da violência escolar e de preservação da vida. No ano de 2004, o trabalho 

realizado pelo Projeto Pela Vida, Não à Violência, foi bastante intenso na escola em que se 
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encontravam essas profissionais, cobrindo os horários da manhã e da tarde, com rodas de 

discussões, estudos de caso, aprofundamento de temas com as professoras, etc.  

 
Quando fomso convidadas para ir para a EMEIEF Cata Preta, ficamos com 
“um pé atrás” logo de cara. Isso só nos cinco primeiros minutos, porque nós 
aceitamos na hora [...] Claro que no início foi difícil esse corte; ter que deixar 
uma escola onde as coisas já estavam dando tão certo. Mas, na mesma hora 
que aceitamos, já comentamos que a primeira coisa que teríamos que fazer 
era, chegando na nova escola, propor a mudança do nome da escola, ou 
melhor, criar um movimento para dar um nome, porque Cata Preta parecia 
que deixava aquilo mais violento ainda. Então, mudar o nome foi uma das 
metas para começar a transformar a cara do lugar. Foi a nossa primeira ideia. 
[...]Teve outras ações e, aos poucos, pensamos no nome, e para ter a 
participação de todos, pedimos para que os alunos trouxessem sugestões. 
Cada sala ia trazer o nome escolhido pela turma e depois as professoras iam 
tirar os finalistas para votação. Tinha um critério; o nome tinha que estar 
relacionado com a educação. Podeia ser de um escritor, um de um educador, 
alguém que ligado à escola.[...] O nome saiu (de uma das) turmas de 
Educação de Jovens e Adultos, da noite [...] Na mesma época, as professoras 
haviam participado das formações do Projeto do Governo Federal A Cor da 
Cultura [...] Então, (eles lembram que) tinha vários personagens negros da 
história e um deles era Carolina Maria de Jesus. Aí a EJA indicou esse nome, 
dentre os que apareciam como heróis de todo mundo. [...] Interessante é que 
era um personagem que tinha tudo a ver com a comunidade, porque era uma 
catadora de papel, não tinha dinheiro, não tinha nada. Não foi uma pessoa 
que ficou famosa por ser diplomada, escritora ou muito inteligente. Era uma 
mulher que foi tirando essa inteligência da vida dela. Então, era uma negra 
que morava na favela em São Paulo e uma parte do papel que ela catava, 
guardava para escrever. Assim, ela ia escrevendo o diário da vida dela e esse 
material depois foi publicado quando um jornalista foi fazer uma reportagem 
e a descobriu [...]. Então, [...] era um jeito de dizer que uma pessoa que não 
teve muita oportunidade, mesmo assim, através da leitura, da escrita e do que 
ela produziu, conseguiu ser reconhecida, conseguiu ganhar notoriedade. 
Então aquela comunidade, onde muitos não tiveram oportunidades, mas sim 
muitas dificuldades, e onde muitos também eram catadores de papel, (ali 
eles) também poderiam ter alguma coisa, serem reconhecidos. Parece que 
casou perfeitamente. Tanto que tinha outros candidatos bem legais, mas no 
fim não deu certo. [...]A eleição foi feita por toda comunidade, foi 
aberta...[...] As crianças fizeram a divulgação para os pais, então eles vieram. 
As diretoras das escolas próximas também compareceram e votaram. Assim 
como os alunos do dia e da noite...[...] Aí não deu outra, venceu a Carolina 
Maria de Jesus, com bastante voto. (Professor C2). 
 

Como já mencionado, essas duas profissionais passaram por várias formações junto ao 

Projeto Pela Vida, Não à Violência e, tanto uma quanto a outra, reconhecem este período de 

formação como significativo para o sucesso do trabalho desenvolvido nesta EMEIEF.  

Dessa forma pode-se, através dos relatos, e também das realizações feitas neste 

equipamento, avaliar o quanto se faz importante uma formação desse tipo para que possa haver 

uma transformação da qualidade no trato com as pessoas, em uma educação de qualidade. Como 

se relatará depois, durante o período em que as duas professoras estiveram à frente desta Escola, 

a mesma chegou a ser premiada duas vezes. 

A mudança de realidade, com a ida para esta escola, fez com que fosse percebido o 

contraste existente em uma mesma cidade, ajudando também a identificar os diferentes graus e 

tipos de violência, inclusive entrando em contato com as várias carências:  
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Como tivemos muito contato com o Pela Vida, Não à Violência, nas dúvidas 
sempre pedíamos socorro. Em 2004, precisamente, na escola em que 
estivemos, contamos com muita assessoria do Projeto [...]. O que nós 
aprendemos, levamos para outra escola. Assumimos o trabalho da prevenção 
da violência. [...]. A escola para onde nós fomos era muito mais periférica, 
muito mais problemática, com mais alunos, na periferia de Santo André, 
numa área de risco, mas bem pior do que a escola onde estávamos antes. 
Enfrentamos situações novas, de violência mesmo. Não era só do tipo de 
preconceito que eu estava falando, de coisa mais subliminar... Era uma 
violência muito mais explícita; violência sexual contra crianças, de crianças 
passando situação de risco por fome, por doença, de por não ter banho; de 
criança vir tão suja que ninguém queria chegar perto. E então, ao ir até a casa 
da pessoa pudemos ver que não tinham banheiro... [...] O problema está lá, 
não deixou de existir. Vivemos esses problemas diariamente, naquela escola 
nova onde entramos, e com a violência muito mais forte. [...] (Professor C2) 

 

A nova equipe diretiva foi transmitindo confiança e conquistando tanto comunidade 

quanto equipe de funcionários pelo trabalho que era realizado. Colocou-se em uma posição de 

buscar compreender aquela comunidade, tentando decodificar cada uma das ameaças recebidas, 

no sentido de descobrir o que de fato estava-se querendo dizer. Assim, pode-se perceber que a 

equipe buscou não se influenciar por qualquer tipo de preconceito: 

Lembro que no primeiro dia de aula já cheguei sendo ameaçada. Sofri uma 
ameaça no balcão de atendimento lá na secretaria da escola. As pessoas 
naquele lugar lidavam com a situação (com) o meio de comunicação delas, 
(que) era a violência. Elas tinham que dizer: “Eu sou o cara...”, ou “Eu 
conheço não sei quem, conheço o mano não sei da onde, conheço a boca não 
sei da onde” para poder prevalecer o direito delas. Aí fui descobrindo que, na 
verdade, aquelas ameaças, aquela agressividade eram um meio de 
comunicação. [...] No fundo, tentavam me dizer, com a linguagem que elas 
sabiam, que elas queriam que o direito delas fosse prevalecido. Na verdade, o 
primeiro pai que me fez isso queria uma vaga à tarde. Era só ele me dizer 
isso, mas o jeito dele me dizer foi esse, foi me ameaçando. Com o tempo, fui 
entendendo essa linguagem e as pessoas perguntavam se eu não tinha medo. 
Eu dizia que não, que eles não iriam fazer nada comigo, que era o jeito deles 
falarem. Então, a própria comunidade, (assim como) as professoras, me 
vendo falar com eles daquele jeito, foram entendendo que realmente não era 
tão perigoso assim. Eu explicava isso para elas. Explicava que era o jeito 
deles dizerem o que queriam, e dizia para irmos com calma. (Professor C2) 
 

Uma outra lição aprendida foi a de abrir a escola para a comunidade, para que essa 

mesma comunidade pudesse entender a linguagem da escola. Mais uma vez é frisado o 

significado que foi a vivência com o Projeto Pela Vida, Não à Violência:  

Outra coisa em que o Pela Vida ajudou muito foi a trazer essa comunidade 
para dentro da escola. Nesse lugar novo tinha a parte do Centro Comunitário, 
só que tinham grupos de pessoas que não se sentiam à vontade para estar 
dentro de um Centro Comunitário. Preferiam um espaço na escola. Então, 
fomos conversando com esses grupos, cedendo espaços para eles fazerem o 
Hip-Hop que eles gostavam... Como era uma escola aberta à comunidade e 
que buscava fazer negociação, tinha o pessoal da “boca”. Então, como lidar 
com esse pessoal? Íamos lá para conversar. Num dia, um deles falou que 
queria tomar a merenda e em contrapartida ele ia cuidar da escola. Tive que 
falar que não estava fazendo barganha com ele, que eu estava dando a 
merenda porque havia sobrado; então não tinha problema nenhum eu oferecer 
a merenda. Lidamos com as pessoas de forma a entender cada vez mais, a 
linguagem deles e acredito que a formação lá na outra escola, com o Pela 
Vida - eu até falava para a minha parceira-, “parecia que a gente estava sendo 
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formada para enfrentar essa realidade”. Tivemos um exemplo de cada coisa 
lá, poucas vezes, mais teve. Também sofremos ameaça lá, mas foi (só) uma 
ameaça. Era nossa realidade de todos os dias, de ter que lidar com isso. O 
nosso preparo foi fruto daquela formação. Dou Graças a Deus por termos 
passado  por isso lá. Também tivemos (instruções sobre) a parte técnica e 
emocional para poder lidar com essa situação de agressividade tão presente e, 
mesmo assim saímos porque fomos retiradas. Senão, íamos continuar lidando 
com tudo isso e continuar tendo muitos bons resultados. (Professor C2). 
 

Na hora da necessidade, nos momentos de dificuldade, de não saber o que fazer em 

situações bastante delicadas, e, não existindo mais o Projeto Pela Vida, Não à Violência na 

Secretaria de Educação, já se sabia o caminho a ser seguido. Assim, a saída encontrada foi 

recorrer à rede de apoio e proteção, mesmo que isso significasse sair da esfera, do âmbito da 

Secretaria:  

Teve também situações nas quais sofremos ameaça por parte de uma mãe. 
Acho que foi a situação mais difícil que eu passei. [...] Nessa hora eu vi como 
faziam falta as orientações do Pela Vida sobre como abordar essa pessoa e, 
ao mesmo tempo, não ameaçar a minha vida. Isso se repetiu por várias vezes, 
vindo da mesma pessoa... [...] Por isso eu falo que a maior dificuldade que 
tive foi sobre como enfrentar essa situação e, quando eu falava para a minha 
coordenação, ela não tinha respostas. É lógico que não ficamos parados [...] 
Fui atrás do Conselho Tutelar, busquei outras instâncias para me fortalecer 
nesse sentido e me proteger em relação a essa situação. Mas acho que essa 
autonomia e esse olhar que nós tivemos ocorreu porque esse período do 
Projeto Pela Vida, Não à Violência, foi uma formação para nós enquanto 
gestoras, com tamanha responsabilidade. Acho que toda coordenadora 
deveria ter passado por uma formação com o Pela Vida, porque nem sempre 
você vai ter essa estrutura te apoiando e quando você não tem o que você 
faz? (Professor C2). 
 

Uma outra característica, observada pelas profissionais, referiu-se a presença constante 

do medo de tudo e de todos, por parte de algumas professoras, o que dificultava a realização de 

um trabalho de qualidade naquela escola, com aquela comunidade...:  

[...]Sentimos muita falta do Projeto Pela Vida, Não à Violência. Falta do 
apoio, do respaldo e dos momentos de formação junto das professoras. 
Porque elas eram muito medrosas por conta de toda essa herança, desse 
estereótipo que se criou desse lugar. Elas tinham medo até dos alunos, elas 
tinham medo de dar bronca nos alunos porque eles poderiam fazer alguma 
coisa contra elas. Tinham um medo até de conduzir, com autoridade, o 
trabalho em sala de aula. Então, era um medo muito forte da comunidade 
porque, como a escola era toda aberta, na parte externa você tinha que 
concorrer o tempo todo para usar a quadra da escola e o parque. Quando as 
pessoas viam que não tinha ninguém usando, elas entravam para usar o 
espaço, e quando as professoras iam, elas não tinham coragem de conversar 
para pedir o espaço. Sempre tinha que ir alguém lá para fazer essa 
intermediação e as professoras muitas vezes voltavam para a sala deixando 
de utilizar o espaço, falando que lá estava cheio de gente, que elas não tinham 
coragem de intervir. E algumas dessas pessoas, na maioria das vezes, eram 
irmãos, primos ou parentes dos próprios alunos que eram da Comunidade, 
que tinham seus problemas. Mas não é porque eles estavam naquele espaço 
que ia ter um confronto ou uma agressão. Nesse momento, também sentimos 
falta do Projeto para nos ajudar nesse mesmo trabalho com elas, na discussão 
que tinha acontecido na outra escola, e que poderia ter contribuído bastante 
com esse grupo para desmistificar um pouco desse medo. Foi nessa direção 
que pouco a pouco a gente foi intervindo, através do trabalho ir diluindo o 
medo e dando espaço para melhorar a comunicação com a comunidade. 
(Professor S3). 
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Além do medo, que necessitaria ser diluído por parte de alguns professores na relação 

com aquela comunidade, havia que mexer com suas crenças ou melhor descrenças de que os 

alunos daquela região eram capazes de aprender:  

[...] Tínhamos de recuperar essa comunidade no sentido deles serem capazes. 
Então, teve professor que falou para nós, e às vezes olhando nos nossos 
olhos, que lá (os alunos) eram pobres e que eles não iriam aprender.  
[...] Então, tínhamos que mostrar para eles que isso não era verdade. Em toda 
reunião pedagógica, principalmente eu que adorava fazer essa parte mais 
sentimental, falava o contrário, que eles eram capazes. Nós tivemos ajuda de 
uma professora lá da escola, [...] Uma apaixonada também cujos alunos, de 
seis anos, saíam todos alfabetizados. Uma pessoa maravilhosa! Então, peguei 
essa professora como referência. E era de um jeito muito simples. Tem uma 
forma de alfabetizar muito antiga, nada com atualidade, só que todos os 
alunos aprendiam com ela. E o que era mais interessante na aula dela é que 
ela apostava em todos e não perdia um aluno sequer. Inclusive ela colocava 
um cartaz, simples, na frente da sala escrito assim: “Hoje estou triste porque 
não vieram tantos alunos”. Era uma professora que ia atrás dos alunos. Então, 
eu escolhi essa professora como símbolo. Usei seu exemplo o tempo inteiro, 
para mostrar que era possível aquelas crianças aprenderem, apesar de toda 
precariedade da vida deles. E quando surgiu a Carolina Maria de Jesus, foi 
mais um instrumento. Então, lemos a história dela para os funcionários, 
divulgamos essa força de quem vive na precariedade. Então, vencer o nome 
da Carolina Maria de Jesus, para mim, foi uma felicidade que encaixou com 
o nosso propósito. (Professor C2). 
 

O contato com o Projeto Pela Vida, Não à Violência foi uma maneira de fortalecer uma 

concepção de educação voltada para a maioria da população, uma educação pública de 

qualidade: 

[...] O Projeto “Pela Vida, Não à Violência” representou para nós uma 
concepção de Educação. Ele é para além de um braço, é uma concepção, 
como entendo a educação pública de qualidade. Todo mundo fala que 
defende uma educação pública de qualidade, mas como? Então, isso é uma 
concepção, porque na educação pública estou com essas famílias em situação 
de risco, em situação de miséria. Então, como lido com essa que é a grande 
população? Sempre falei para a minha parceira que lá no Cata Preta estou no 
Brasil, estou conhecendo o país. Quem não foi para o Cata Preta não sabe o 
que é o Brasil, não sabe o que a realidade desse povo. Enquanto estivermos 
no nosso mundinho não vamos entender. (Professor C2). 
 

A disposição e propósito da equipe diretiva dessa escola conduziu à realização de 

experiências intensas em apenas três anos. Através do Projeto de Leitura, no uso de sua 

autoridade, a diretora instituiu o horário da leitura. Trinta minutos, dentro do horário de 

trabalho, os oito funcionários, na sua maioria moradores daquela região, deveriam parar para ler 

ou participar da sessão de leitura, muitas vezes desenvolvida pela equipe diretiva, a própria 

diretora, a vice ou a assistente pedagógica. O primeiro livro lido foi o da Carolina Maria de 

Jesus. 

[...] Quando começamos com o Projeto de Leitura, iniciamos com a leitura 
para os funcionários. Uma das primeiras foi a da Carolina Maria de Jesus, 
porque se ela é o nome da nossa escola, as pessoas precisariam se apropriar 
da história dela. E quando acabava a sessão de leitura sempre tinha alguém 
dizendo: “Nossa, sabe que lá onde eu moro também aconteceu isso?” Porque 
era uma história muito próxima da vida deles; os funcionários que trabalham 
na limpeza, são daquela região, e passam por várias situações parecidas com 
a da Carolina. A hora da história era uma hora muito boa. Na verdade, no 
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início não começamos com o Projeto todo estruturado. Desde que estávamos 
na outra escola, queríamos que a leitura fosse o foco da escola, que tivesse 
um lugar de destaque. Começamos a trazer isso para o Cata Preta sem o 
Projeto formalizado. Começamos a pensar em um lugar para a biblioteca e 
em mudar sua estrutura. Porque tinha aquelas bibliotecas que não podia fazer 
barulho, que não podia pegar livro se você não tivesse dois telefones para 
contato. Então mudamos a estrutura de empréstimo de livro, e líamos para os 
professores na reunião... E ler para os funcionários acho que foi a parte mais 
emocionante, porque eles tinham a leitura dentro do horário de trabalho. E 
isso era pra dizer para eles: “Achamos tão importante a leitura, que vocês 
podem parar meia hora do seu trabalho para isso, porque vai ser importante 
para a vida de vocês”. Então, não era na hora do almoço, na hora do 
intervalo, era no momento em que todos estavam em horário de trabalho. 
Tínhamos uma escal. Cada dia uma pessoa da equipe diretiva lia, um dia 
diretora, um dia a AP (Assistente pedagógica), etc. Até na TV Cultura saiu a 
reportagem dessa experiência. [...]No último capítulo do livro, ao invés 
lermos, a professora se vestiu de Carolina Maria de Jesus e contou a história 
dela, foi feita uma caracterização e ela contou na primeira pessoa. No final da 
leitura dela teve os pastéis, que tanto ela gostava e estava escrito no livro. 
Todo mundo comeu e assim finalizou. Depois disso, continuamos fazendo 
outras leituras, uma crônica, um conto... Mas esse foi o mais significativo 
porque teve toda uma seqüência. (Professor S3). 

A história não parou por aí. Com essa concepção de escola pública de qualidade 

arraigada, como forma de preservar a vida e prevenir qualquer tipo de violência, o Projeto 

“Lendo e Aprendendo”29 contagiou toda a escola, e isso transbordou para fora da escola. Pais e 

mães, responsáveis por acompanharem as crianças do transporte escolar, foram surpreendidos 

lendo para as crianças, enquanto o ônibus não chegava.  

Os funcionários passaram a trabalhar com mais alegria, trazendo resultados positivos 

para a escola e os professores sentiram-se também envolvidos com o Projeto “Lendo e 

Aprendendo”, mediante o qual a Escola Carolina Maria de Jesus ganhou o Prêmio Victor Civita 

2007. 

 

                                                 
29
 Uma descrição do Projeto Lendo e Aprendendo, encontra-se em 

http://revistaescola.abril.com.br/gestao-escolar/diretor/leitura-toda-escola-448816.shtml  
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Fonte: http://www.reporterdiario.com.br/index.php?id=29356&secao=14 
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Leitura para toda a escola  

Ler todos os dias foi a chave para alfabetizar e formar uma comunidade "louca por livros" 

 
RECEITA QUE DEU CERTO Com a equipe 
motivada e um projeto bem montado, a escola 
investiu em um espaço de leitura.  
Foto: Marcos Rosa 
 

Em dezembro de 2005, quando Cláudia Zuppini 

Dal Corso e Silvana Aparecida Santana Tamassia 

foram chamadas para assumir o comando da 

EMEIEF Cata Preta, no município de Santo André, 

na Grande São Paulo, a situação era desanimadora. 

Setenta alunos tinham sido reprovados e 58,7% dos 

matriculados chegavam ao último ano do primeiro 

ciclo sem estarem alfabetizados. Para piorar, no 

fim de 2006 foi divulgado o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da 

escola: apenas 3,9, ante à média da rede municipal de 4,8. Ambas já haviam trabalhado juntas em 2003 

na EMEIEF Jardim das  

Maravilhas, também em Santo André, e, por formarem uma boa dupla de gestão, foram convidadas a 

resolver os problemas da Cata Preta. Hoje, por decisão da comunidade, a escola chama-se Carolina 

Maria de Jesus, nome de uma escritora que morava numa favela e cuja história se assemelha à dos 

moradores da região. 

Assim que tomaram posse, as gestoras estabeleceram como meta alfabetizar todos os alunos de até 8 

anos de idade e melhorar a linguagem escrita dos 1,2 mil estudantes com a implementação de um grande 

projeto de incentivo à leitura, o Programa Lendo e Aprendendo. Em meados de 2007, as duas receberam 

um reforço na equipe, o da assistente pedagógica Gilne Gardesani Fernandez, que contribuiu para 

melhorar ainda mais os resultados que já apareciam. Toda a comunidade foi envolvida: professores, 

funcionários, alunos e pais passaram a ter momentos diários de leitura e a escola ganhou novos espaços 

dedicados aos livros. Com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e graças a uma parceria com a 

pasta de Cultura, Esporte e Lazer, a equipe investiu na formação dos professores. As atividades foram 

sistematizadas: diretora e coordenadora pedagógica montaram tabelas com as avaliações dos estudantes 

para discussão nas reuniões pedagógicas semanais e nos conselhos de ciclo. “O que fizemos foi pensar 

sempre em prol do aluno”, afirma Silvana. “O envolvimento da equipe diretiva permitiu que os 

resultados fossem efetivos”, observa Cláudia.  
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Gestoras Nota 10 
 
COMUNIDADE ENVOLVIDA Pais e mães 
foram incentivados a participar e ler para 
os filhos até a caminho da escola. Foto: Kris 
Knack 

Com os números animadores, Silvana 

Tamassia inscreveu o Lendo e Aprendendo no 
Prêmio Victor Civita – Educador Nota 10 e a 
Cata Preta foi a vencedora na categoria 
Escola, em 2007. O dinheiro da premiação se 
transformou numa nova biblioteca e duas 
professoras foram encarregadas da 
organização do espaço. Uma delas chegou a 
desenvolver um sistema eletrônico de cadastro 
e empréstimo de exemplares, o que facilitou o 

trabalho de todos. 

Segundo Ana Amélia Inoue, selecionadora do Prêmio Victor Civita, o trabalho afinado entre 
direção e coordenação pedagógica foi fundamental para que o projeto funcionasse. “As 
gestoras detectaram que os alunos não sabiam ler e definiram o caminho, o que é exatamente o 
papel da equipe diretiva. Os planejamentos de aula deixaram de ser burocráticos e o 
envolvimento da comunidade escolar diminuiu a resistência ao programa”, afirma. Em 2008, os 
esforços foram recompensados: os alunos de 7 e 8 anos da Carolina Maria de Jesus dominavam 
leitura e escrita. O Ideb de 2007, divulgado no fim do ano passado, chegou a 4,9 – índice 
superior aos 4,3, que, segundo o projetado, a escola deveria atingir em 2009.  
 
Este ano, o comando da Carolina Maria de Jesus mudou de mãos, mas a nova equipe rebatizou 
o projeto: Biblioteca Viva. Elizete Cristina Carnelós Buzeto, a atual diretora, conta que uma 
das propostas para 2009 é ampliar o acervo com livros sem texto para a Educação Infantil, 
infanto-juvenis para o segundo ciclo do Ensino Fundamental e crônicas e cordel para a 
Educação de Jovens e Adultos. Já foram organizados horários semanais em que os professores 
acompanham os alunos à biblioteca para que eles escolham os títulos que desejam levar para 
casa e no momento cultural destinado aos funcionários estão previstas leituras de gêneros 
diversos. “Em parceria com contadores profissionais, fazemos contação de história para alunos 
e funcionários e queremos estender essa atividade também para os pais”, diz Elizete. 

Fonte: Nova Escola, abril 2009. Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/gestao-
escolar/diretor/leitura-toda-escola-448816.shtml  
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Implicações para o currículo 

Em relação às implicações para o currículo, derivadas da necessidade de que os 

programas de prevenção da violência escolar possuam mecanismos de avaliação, foi possível 

verificar que o Projeto Pela Vida, Não à Violência adotou diversas formas de avaliação, que 

influenciaram na elaboração dos planejamentos anuais.  

As avaliações estiveram pautadas e direcionadas pelos objetivos do Projeto, não 

chegando a realizar pesquisas específicas da situação da violência escola - além das relatadas no 

item da elaboração de conceito de violência escolar-, que permitissem verificar efeitos na 

redução da mesma. Mas deve-se enfatizar que o objetivo de realizar o ECA, buscando que os 

alunos vítimas das mais diversas violências e em situação de risco pudessem continuar na 

escola, com educação adequada, constitui-se em aspecto de singular importância na redução da 

violência e preservação da vida pois, como verifica Alba Zaluar, essa é uma das principais 

estratégias para preservar a vida das crianças e adolescentes em situação de risco: 

Os dados apresentados sobre a correlação escolaridade/ homicídio apontam 
para a importância de melhorar a qualidade de atendimento na escola para 
garantir o término do primeiro grau e o acesso mais fácil ao segundo grau. 
Nas palavras de Fernandes (2004): “Quem passou pelas dificuldades de 
vencer de 8 a 11 anos de estudo está comprometido, em regra, com uma 
estratégia de vida que busca o crescimento por dentro da sociedade formal”. 
“Ter o Ensino Médio no Brasil faz diferença”. No Brasil, não se trata, como 
na África, Ásia e Europa do Leste, onde exércitos mobilizam crianças e 
adolescentes, de trazer a criança de volta à escola. Trata-se de melhorá-la de 
modo que não se tornem defasados no estudo e acabem se tornando evadidos. 
Trata-se de diminuir o contingente de jovens pobres que não trabalham nem 
estudam, que vagam pelas ruas, que reforçam as hostes dos que procuram as 
quadrilhas para se sentirem protegidos e encontrarem fontes de poder, 
dinheiro e aceitação de seus pares. (ZALUAR, 2006: 14-15) 

Por outra parte, as melhoras avaliadas pela equipe do Projeto em relação à 

democratização da escola, participação das famílias, articulação com outras políticas publicas, 

formação de professores, etc., como já registrado anteriormente, possuem efeitos significativos 

de redução da violência. 

O exemplo relatado da EMEIF Carolina Maria de Jesus mostra que quando a prevenção 

da violência, segundo as características e estratégias adotadas, articula-se com os procedimentos 

de ensino-aprendizagem, como o processo de alfabetização e leitura, os efeitos são combinados: 

reduze-se a violência e melhora-se a qualidade da educação. 

Infelizmente, contrastando com o processo de avaliação que o Projeto realizava e a 

cultura consolidada, foi possível verificar que a decisão de extingui-lo não foi precedida de 

nenhuma avaliação que ultrapassasse o gabinete da Secretaria. 
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CONCLUSÕES 

Este trabalho de pesquisa procurou responder à questão de se o projeto de 

prevenção à violência escolar, o Projeto Pela Vida, Não à Violência, trouxe implicações para o 

currículo escolar. E, no caso afirmativo, como esperado da hipótese de pesquisa, buscou 

responder às perguntas: quais foram essas implicações e que configurações concretas adotaram. 

Espera-se que a resposta a essas questões projete luz sobre a problemática da prevenção da 

violência escolar no Brasil. 

Para responder ao problema de pesquisa descrito foi desenhada uma trajetória 

investigativa e analítica que começou pelo o estudo da violência em geral e da violência escolar 

em particular. A partir de várias fontes teóricas buscou-se reconstruir um “conceito-

constelação” dessas realidades, plurais e complexas, que possibilitasse ao mesmo tempo uma 

aproximação múltipla e unitária, composta de uma rede de fenômenos e pontos de vista, que 

gravitam em torno delas, com a intenção de que servissem de suporte explicativo da violência 

escolar, e normativo dos projetos de educativos de prevenção da mesma. 

A tarefa analítica continuou pelo estudo da natureza, características e dinâmicas do 

currículo escolar, assim como pela pesquisa sobre os projetos de prevenção da violência escolar, 

com o objetivo de identificar e descrever os fatores de eficácia preventiva e as recomendações a 

serem levadas em consideração tanto para desenhar como para avaliar esses projetos educativos. 

Uma vez descritos esses aspectos virtuosos dos projetos de prevenção da violência 

escolar foi elaborada uma seleção de oito desses aspectos, todos com amplo apoio teórico, que 

servissem de suporte analítico ou de referencial orientador para o estudo das implicações para o 

currículo. 

Com base nesses oito referenciais de eficácia dos projetos de prevenção da violência 

escolar, indicadores das implicações para o currículo, procedeu-se ao trabalho investigativo e 

analítico sobre como se desenvolveram esses aspectos no Projeto Pela Vida, Não à Violência 

em sua relação com o currículo.  

Dessa forma, podemos sintetizar as principais conclusões. 

Foi possível verificar que o Projeto Pela Vida, Não à Violência desenvolveu um 

conjunto de implicações para o currículo, relativas aos aspectos selecionados. Em relação à 

implicação para o currículo correspondente à elaboração de um marco teórico adequado da 

violência foi possível verificar que Projeto Pela Vida, Não à Violência , que teve como objetivo 

a prática e realização do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, desenvolveu iniciativas 

variadas de reconhecimento das atitudes violentas no cotidiano escolar, realizou oficinas na rede 

escolar, elaborou pesquisas e atividades condizentes a produção de diagnóstico da violência 

escolar e estabeleceu formas de reflexão e aprendizagem sobre casos concretos de violência 

acontecidos. 

O estabelecimento de formas de gestão democráticas e participativas torna-se crucial, 

como a reflexão teórica destacou, para o processo de prevenção da violência escolar. A 

democracia, historicamente, tem consistido na superação da violência como forma de resolução 
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de conflitos. Nesse sentido, observou-se que o Projeto Pela Vida, Não à Violência, trabalhou 

conjuntamente com a diretriz gestão democrática da educação, se envolvendo no processo de 

implementação dos conselhos de escola e das normas de convivência. Da mesma forma, teve 

parte ativa no estímulo da participação dos/as alunos/as, como na formação de conselhos mirins 

e na elaboração de normas de convivência com participação das crianças, assim como no 

estabelecimento de formas não violentas de resolução de conflitos.  

Essa implicação para o currículo relativa à necessidade de participação democrática na 

escola reveste-se de uma importância singular, pois sem ela ficam comprometidas outras 

medidas típicas de prevenção da violência escolar como a mediação de conflitos entre alunos/as 

e a elaboração de normas, dentre outras medidas, pois como a teoria destacou, a educação da 

convivência consiste, em grande parte, na educação em valores. E estes somente são assimilados 

e praticados se forem vivenciados. Dessa forma, é muito difícil e notoriamente incongruente 

pretender a escola educar na convivência, se ela continua autoritária e excludente. Ao mesmo 

tempo, foi possível verificar que democracia e qualidade da educação combinam enormemente, 

pois quando as crianças e adolescentes participam do processo e sentem que suas opiniões são 

levadas em consideração e têm peso, se envolvem mais nas atividades acadêmicas e melhoram 

os aprendizados. Ou ainda, quando percebem que estão diante de uma escola que as compreende 

em suas dores e angústias (tanto às crianças, quanto aos adolescentes).  

Em quanto à implicação para o currículo relativa à necessidade de que os projetos de 

prevenção da violência escolar disponham de uma equipe, meios e uma estrutura adequada, foi 

verificado que esta existiu, com variações, durante o período de existência do mesmo. Ao 

mesmo tempo, comprovou-se que teve significativa atividade e influência na elaboração de 

orientações e construção do fluxo a ser seguido no caso de ocorrências de violência. Bem como 

no atendimento às solicitações de emergências, no atendimento a casos pontuais. 

Prevenir a violência escolar implica em desenvolver amplos programas de formação, da 

maior abrangência,  profundidade e regularidade possível. Nesse sentido, o Projeto Pela Vida, 

Não à Violência, realizou atividades diversas. Ficou constatada significativa atividade exterior à 

sala de aula, mediante campanhas várias, conseguindo espaços na mídia, e realizando atividades 

lúdico-pedagógicas na cidade. Percebeu-se que essas atividades significaram um alargamento 

do espaço educativo da escola e do currículo, revelando inovações educativas interessantes. 

Ao mesmo tempo, foi comprovado que houve importante atividade de formação com 

professore/as, funcionários/as, membros dos conselhos de escola e famílias. Os professores/as 

são extremamente importantes para que os projetos de prevenção da violência dêem certo. 

Foram constatadas diversas dificuldades e resistências dentro do corpo docente para assumir 

atividades de prevenção à violência escolar. Várias delas provêm das condições do exercício da 

profissão. As condições de trabalho, a mobilidade profissional e o rodízio, seus medos e 

angústias para tratar com o desconhecido devem ser contemplados e tratados adequadamente. A 

formação deve ser permanente, não apenas porque os fenômenos da violência são complexos e 

dinâmicos, mas também, porque continuamente chegam novos professores, que, possivelmente, 

trazem concepções sobre a violência escolar pautadas pelo senso comum ou a mídia, que podem 

pôr em perigo os avanços realizados. 
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Não foi verificada atividade formativa com os/as alunos/as relativa aos temas típicos da 

prevenção da violência escolar, dentro do planejamento escolar ou do chamado currículo real, 

como tolerância, direitos humanos, etc., fora dos momentos de preparação de atividades 

externas. Essa situação pode ser interpretada tanto como fazendo parte do percurso em que 

consiste o currículo, imaginando progressiva incorporação desses temas nos conteúdos, uma vez 

que objetivou em primeiro lugar o cumprimento do ECA, como uma limitação do programa.  

As atividades culturais e de lazer constituem uma implicação para o currículo, que 

foram realizadas, principalmente, mediante as ações da Rede Cultural, dos Cesas– Centros 

Educacionais de Santo André e do Teatro do Oprimido, assim como das atividades festivas em 

relação ao ECA. 

Enquanto às necessárias adequações do espaço físico como implicações para o 

currículo, cabe mencionar que foi desenvolvida uma concepção de apropriação comunitária do 

espaço da escola, que contrastou com a concepção anterior de muros altos, que visavam a 

sensação de segurança, mas que em ocasiões provocaram, também, sentimentos parecidos a 

sentirem-se aprisionados. 

A articulação com agentes externos à escola é considerada pela teoria como uma das 

principais medidas para a prevenção da violência escolar. Essa implicação para o currículo teve 

significativa presença no Projeto Pela Vida, Não à Violência. Famílias, parcerias diversas, 

sendo umas internas com órgãos da prefeitura, e outras externas como, por exemplo, com o 

Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que estava 

caminhando para a consolidação da Rede de Atenção à Violência contra Crianças, Adolescentes 

e Mulheres. 

A adoção de formas de avaliação é, também, uma atividade essencial aos projetos de 

prevenção da violência escolar, que podem, assim, ir monitorando suas atividades. Em relação a 

essa implicação para ao currículo, foi mostrado que Projeto Pela Vida, Não à Violência, utilizou 

várias formas de avaliação. Destaca, dentre os resultados, a experiência relatada da EMEIF 

Carolina Maria de Jesus, que teve situações das mais dramáticas de violência escolar e que, 

devido à significativa influência da formação e orientações do Projeto nas pessoas da diretora e 

assistnte pedagógica, como mostrado, conseguiu não apenas mudar o clima de violência, como 

melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da escola, de 3,9 para 4,9, 

uma décima superior a média da rede escolar, tendo reconhecimento do MEC e ganhando o 

Prêmio Victor Civita. Isso mostra que prevenção da violência e atividades educativas não 

devem ser realidades em paralelo, mas atividades integradas. 

Em resumo, essas foram as tramas das implicações para o currículo do Projeto Pela 

Vida, Não à Violência. A extinção do mesmo provocou traumas no processo curricular que 

vinha sendo construído.  

De forma geral, quando olhamos para o conjunto das implicações para o currículo, 

conclui-se que assumir a violência escolar, dada a magnitude e enorme pluralidade das marcas 

da violência que as crianças e adolescentes trazem para a escola no Brasil, assim como as 

práticas tradicionais na escola que costumam não apenas não incluir no currículo essa realidade 
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como ter toda uma série de comportamentos violentos para com os alunos/as muitas vezes não 

percebidos, implica numa forte mudança de concepção e de práticas educativas.  

Assim, acolher a prevenção da violência escolar no currículo exige uma nova escola que 

consiga, em primeiro lugar, fazer com que o grande número de crianças e adolescentes em 

situação de risco no Brasil, possam ser tratados como sujeitos de direito e aceder a uma 

educação de qualidade que desenvolva suas potencialidades, os prepare para as condições de 

vida adversas que provavelmente terão e possam completar seus estudos. Sem dúvida, essa é a 

melhor forma de preservar as vidas de crianças e adolescentes hoje no Brasil, pois como 

mostrado, o perfil de homicídios nessa faixa etária corresponde ao de crianças que abandonaram 

a escola em idade escolar e dificultaram enormemente uma via convencional de sobrevivência. 

Pelo contrário, não acolher a prevenção da violência escolar no currículo, continuar 

entendendo que seja possível centrar-se unicamente nas disciplinas tradicionais de estudo, como 

se fosse possível fazê-lo ignorando as condições de vida das crianças e adolescentes, significa 

contribuir com a reprodução da violência no Brasil, que destrói numerosas vidas e fere tantas 

outras, comprometendo sua existência futura. 
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