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Livro da vida: uma estratégia lúdica de intervenção em relação à violência na escola 

 

RESUMO 

 

O presente estudo configura-se como uma pesquisa-ação, com o foco na violência 

escolar.  A violência é um fenômeno que vem se alastrando por todos os espaços e 

camadas sociais, sob diferentes formas e causas, gerando inquietação e 

perplexidade. Como sujeito social, e em oposição à  violência, propus reflexões 

sobre seu sentido no âmbito escolar,  além de suscitar discussões sobre o papel da 

família e da escola, com o intuito de implementar reflexões dialógicas, baseadas em 

práticas autônomas e libertadoras. Para coleta de dados foram utilizados como 

instrumentos a entrevista semiestruturada e o “Livro da Vida”.  Participaram da 

pesquisa 8 crianças entre 9  a 11 anos, de uma escola pública de Belém/PA.  Os 

resultados apontam a necessidade do diálogo como estratégia para superação da 

violência escolar, bem como ações conjuntas dos agentes escolares e comunidade. 

A construção de um ambiente escolar democrático perpassa pela implementação de 

um currículo comprometido com a realidade dos educandos, bem como do domínio 

do conteúdo, da didática e de uma visão dialógica do conhecimento, capaz de 

combater a violência física e simbólica, hoje, instauradas na instituição educativa. A 

proximidade e/ou construção de vínculos afetivos entre alunos e professores, a 

parceria entre escola e família, o planejamento participativo, oportunizam a 

discussão dos problemas, requerendo o compromisso de todos os segmentos 

sociais em sua resolução. A identificação precoce dos conflitos entre alunos x 

alunos, alunos x professores, informações contínuas das consequências dos atos 

agressivos, transformar as relações escolares em momentos de solidariedade e de 

respeito à vida são estratégias que poderão contribuir para o resgate da função 

social da escola e a coibição de atos violentos. 

 
 
Palavras-chave: violência, escola, prevenção, intervenção, família. 

 
 
 

 
 



The book  of  the  life : a playful intervention strategy in relation to the violence at 

school. 

ABSTRACT 

 

This study is construed as a research-action with the focus in the violence at school . 

The violence is a phenomenon that has been spread in all spaces and in all walks of 

life , with different forms and causes and it has been created uneasiness and 

embarrassment. I proposed some reflections about its sense in the ambit school like 

social subject and as opposed to violence beyond it draws some arguments about 

the role of the family and the role of the school in order to put in place some 

reflections with dialogues based on autonomous and freedom practices. We used the 

semi-structured interview and the „Book of the life‟ as a instrument of the data 

collection . Eight children between 9 and 11 years old from a school of Belém (in the 

state of Para in Brazil) took part in this research. The results point the necessity of 

dialogue as a strategy to overcome the violence in schools as well as school agents 

and community joints actions . The formation of a democratic atmosphere smacks 

the implementation of a curriculum committed with the teachers‟ reality as well as the 

dominion of the content , of the instructional and of a dialogical vision of knowledge 

that is able , now a days , to combat the physic and symbolic violence established in 

the educative institutions . The proximity and\or the construction of affections bonds 

between students and teachers , the partnership between school and family and  the 

participative planning give the opportunity to the argument of problems and it 

demands the engagement of all the social segments to be solved. The early 

identification of disagreement between students  by themselves , between students 

and teachers , of continuous information of the consequences of the aggressive 

actions , transformation of school relationships in solidarity instant and respect of life 

are strategy that could put the mulligan broad social in of school and the restraint of 

violent actions .   

 

Keywords: violence, school, prevention, intervention, family. 
 

 

 

 

 



Le  livre  de  la  viee : une  stratégie  ludique  d‟intervention  em  rappor t  de  la  

violence  à  l‟école.  

 

RESUMÉE 

 

L‟étude suivante est une recherche-action qui a comme mise au point la violence 

scolaire. Cette violence est um phénomene qui augmente énormement dans tous les 

endroits et dans tous les niveaux sociaux, sous des différentes formes et causes , et 

qui gère une ceretaine inquietude et perplexibilité . J‟ai proposé  comme sujet  social 

et en opposition à la violence des reflétions sur son sens à lécole , ainsi comme elle 

va susciter des débats sur la fonction de la famille et celle de l‟école , avec l‟intention 

d‟implementer des refletions dialogiques basées en pratiques autonomes et 

liberatrices. On a utiilisé des interviews semistructurés comme des instruments pour 

la collecte de recherhces ainsi comme le „Livre de la Vie‟. Huit enfants entre l‟âge de 

9 et 11 ans d‟une école publique de la ville de Belém (au Brésil) ont participé de la 

recherche . Les resultats demontrent qu‟il y a un besoin de dialogue comme  

stratégie pour la supération de la violence scolaire , bien comme des action s 

ensembles avec  des agents scolairs et de la comunité. Las construction d‟un moyen 

scolair democratique ultrapasse l‟implementation d‟un curriculun engagé avec la 

réalité des enseignants , aussi comme la domaine du contenu , de la dictatique et 

d‟un point de vue avec des dialogues de la connaissance , qui soit capable de 

combattre la violence physique et symbolique   installés actuellement dans 

l‟instituition éducative . La proximité et/ou construction des liens afectifs entre les 

étudiants et les enseignants , le partenariat ente l‟école et la famille et la planification 

participative donne des oportunités à des débats des problèmes et qui exigent le 

compromis de tous les segments socials à une résolution. L‟identifiation précoce des 

conflits entre les étudiants eux-mêmes , entre des étudiants et des enseignants , des 

renseignements continus des conséquences des actions agréssives , transformer les 

rapports scolairs enmoments de solidarités et de respect à la vie sont des srtratégies 

qui pourront contribuer à la rédemption de la function socialle de l‟école et 

l‟abstention des actes violents. 

 

Mots-clés: violence, école, prévention, intervention, famille. 
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INTRODUÇÃO 

 

As relações sociais contemporâneas passam por céleres transformações 

tendo em vista os processos simultâneos de integração, fragmentação social, 

individualização, seleção e exclusão econômica e social.  Como consequência 

destes processos surgem as práticas de violência, um fenômeno que vem se 

instalando  nos diversos contextos e camadas sociais. 

Violência contra a pessoa, roubos, depredações, atos criminosos, 

marginalizações, conflitos interpessoais, intolerância, discriminações, até 

assassinatos, são ações que se repetem expressivamente na sociedade, colocando 

em risco a existência humana.  

Nem um setor escapa e/ou está isento das ações agressivas, configurando-se 

como um dispositivo contínuo: “Força, coerção e dano em relação ao outro, 

enquanto atos de excesso, presentes nas relações de poder, seja no nível macro, do 

estado, seja no nível micro, entre os grupos sociais [...].”  (SANTOS,  2001, p. 107). 

Violência esta, que inibi a relação social, impedindo o reconhecimento do outro 

como sujeito de direitos, configurando uma inversão de valores mediante a coerção 

do homem pelo homem e portanto a incidência dos atos de violência.  

A violência cada vez mais vem se naturalizando, à medida que algumas 

práticas sociais não são mais percebidas como violentas, e portanto, não causam 

nem um tipo de reação e /ou espanto por parte dos expectadores. (ABRAMOVAY; 

CASTRO, 2006).  

Neste contexto insere-se a instituição escolar, salientando a violência contra o 

patrimônio, contra as instalações, entre os segmentos escolares (aluno x aluno; 

aluno x professores; pais x professores...) além da violência simbólica caracterizada 

pelo fracasso escolar, pela descontextualização dos conteúdos, pela repressão em 

detrimento do diálogo, seleção e competitividade. 

Contraditoriamente, a escola de espaço de desenvolvimento pleno, de 

estimulação das habilidades intelectuais, sociais e absorção critica dos 

conhecimentos produzidos pela sociedade, vem evidenciando conflitos que colocam 

em risco sua função social. Enfim, a violência escolar é um fato, à medida que as 

relações sociais dentro da escola são permeadas pelo uso cada vez mais comum de 

atos agressivos. Crianças e adolescentes vivenciam situações de risco dentro e fora 

da sala de aula, envolvendo-se em agressões verbais ou físicas. 
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Portanto, a violência escolar compreende uma construção social, delineada 

por meio de interações entre sujeitos no espaço escolar, todavia a violência 

enquanto processo social compreende tanto relações externas como internas, que 

precisam ser visualizadas com atenção.  

O fato é que os problemas sociais invadem as relações na escola, 

descaracterizando as práticas pedagógicas. Professores, que deveriam primar pela 

construção de saberes, muitas vezes, nem são ouvidos pelos alunos. Alunos, que 

têm na escola a oportunidade de construir conhecimento, nem se quer conseguem 

escutar e serem escutados pelos professores, aumentando o rol de prát icas 

escolares fragilizadas. Qual seria a função da escola neste contexto permeado por 

diversas facetas de violência? Qual seria então o tipo de postura a ser adotada pela 

escola? Como desenvolver estratégias de superação de violência entre os 

escolares, e destes com as comunidades interna e externa da escola? 

De acordo com Ramos (2004), os problemas de convivência na escola não 

são uma característica de nosso tempo. Para entender toda a complexidade que ela 

envolve é necessário visualizar todas as possibilidades, deixar de inferir ações 

unilateralizadas ao aluno, tendo em vista que estas remetem à fragilidade do 

mesmo, em detrimento dos demais agentes escolares, negando as diversas origens 

e contextualização ampla dos problemas caracterizados como violentos. 

Em meu entender, as indagações que aponto em relação a função e/ou 

prática da escola no contexto da violência, perpassa pela construção de uma escola 

comprometida com a formação integral do sujeito, tarefa nada fácil, tendo em vista o 

cenário social, caracterizado como excludente, desigual e competitivo. No entanto, 

todos os discursos são direcionados para uma educação harmoniosa que tenha 

como princípio a tolerância, o respeito às diferenças e o compartilhamento, na qual 

as responsabilidades deveriam ser assumidas por todos os indivíduos e por todas as 

organizações educativas.  

Sob esta perspectiva, a escola não pode se omitir de seu papel social na 

formação dos sujeitos, mas deve promover práticas que desenvolvam valores éticos, 

culturais, sociais e humanos, introduzindo atitudes de combate à violência. Dessa 

forma a escola pode contribuir para a desconstrução de sentimentos destrutivos, 

minimizando os conflitos em seu interior. Assim, os agentes escolares devem 

propiciar práticas de valorização do outro, por meio das atitudes. 
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 Segundo Tardif (2008), o olhar, os gestos, as atitudes permitem o confronto 

de imagem, bem como de sua projeção, o que pressupõe uma educação pautada no 

diálogo, na criatividade, construindo um ambiente escolar interativo, que tenha como 

meta a valorização da cultura do saber, do fazer, aprender e do ser. 

O desafio primeiro seria, então, construir práticas pedagógicas de 

sistematização de saberes de valorização da natureza ético-cultural e humana, 

capazes de inibir os atos de violência no espaço escolar e promover por meio da 

educação, mudanças na forma de pensar e agir dos sujeitos, rumo à construção da 

cultura da paz e de uma sociedade melhor.  

Dizer que se compreende a violência sem levar em conta os critérios 

utilizados, significa negar a multiplicidade de ações que incidem sobre sua 

configuração, ou seja, os critérios relacionados às circunstâncias em que acontece, 

pois “[...] as violências de uma época não são necessariamente as violências de 

outra”.  (DEBARBIEUX, 2007, p. 95). 

Portanto, a meu ver, a problemática da violência escolar não está relacionada 

a um único fator.  Tendo em vista seu caráter multifacetado, uma série de desafios 

se impõem no que tange à compreensão das diversas formas de violência geradas 

na escola, e que acabam por afetar profundamente o cotidiano  da comunidade 

escolar. Estamos diante de um fenômeno em expansão, reforçado principalmente 

pelas desigualdades sociais, pela influência da mídia, pelas relações de poder, pela 

exclusão social. 

Ao se considerar o que foi exposto, o tema desta pesquisa representa um 

problema real e marcante no contexto da unidade escolar, o que me mobilizou como 

pesquisadora, justamente pelo fato de ser docente da rede pública paraense há 

aproximadamente 28 anos, e assistir inúmeros casos de violência e ouvir inúmeras 

queixas. Num período de dois anos e meio, fui responsável por gerenciar 21 

escolas, tendo em vista que o formato administrativo da Rede Estadual de Ensino do 

Estado do Pará é estruturado por polos e/ou USES (UNIDADES SEDUC NA 

ESCOLA), uma estratégia administrativa para descentralizar a Secretaria de 

Educação e aproximá-la das escolas.  

As USES reúnem as escolas por bairros próximos geograficamente, e sua 

sede geralmente é localizada em uma escola central e de fácil acesso.  Na 

oportunidade, foi-me possível visualizar vários problemas de violência nas escolas, 
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fato que mobilizou meu desejo e/ou tentativa de pensar numa intervenção com o 

objetivo de propor medidas de combate. 

Enfim, por considerar que a violência não é um fenômeno isolado, mas está 

relacionada diretamente com as interações sociais (cultura, conjunto de normas e 

valores) que orientam os indivíduos na sociedade, o presente estudo propõe-se a:  

 

Objetivo Geral: - investigar e analisar as implicações da violência no contexto 

escolar na cidade de Belém do Pará. 

 

Objetivo Específico: 

- discutir a importância da democracia no âmbito escolar. 

- contribuir para a diminuição da violência na escola, propondo algumas 

medidas de superação. 

 

Esse estudo configurou-se como uma abordagem qualitativa, tendo como 

característica discutir os diversos contextos que incidem sobre o fenômeno da 

violência escolar. 

A tese foi organizada em cinco capítulos. No primeiro capítulo intitulado: “A 

violência na sociedade contemporânea: entre cadeados e grades de proteção”, 

procurou-se refletir sobre a complexidade do fenômeno,  bem como as implicações 

nas relações sociais, assinalando  fatores  estruturais (dificuldades financeiras,  

crises econômicas, exclusão social, entre outros), culturais e políticos.  

No segundo capítulo, intitulado “O papel da escola na formação do 

homem”, procurou-se discutir a função social da escola, enquanto cenário de 

construção democrática, uma especificidade necessária à Humanidade. Nessa linha 

observou-se a escola como colaboradora para a formação do homem integral e 

autônomo.  

O terceiro capítulo denominado “Violência na escola” foi organizado em três 

eixos: violência no contexto escolar; atos de indisciplina e manifestação da violência  

na escola; descrição do fenômeno da violência escolar na cidade de Belém, local de 

realização da pesquisa. 

No quarto capítulo intitulado “Família e escola”, discutiram-se a importância 

e a influência da família e da escola em contextos de desenvolvimento humano;  os 

desafios do ser pai e mãe nos dias de hoje, e as ações  que a escola pode oferecer 
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e a família não pode, entre estas uma teoria critico-libertador, baseada no diálogo e 

no respeito às diferenças individuais 

Por fim, o último capítulo apresenta a trajetória da pesquisa, os 

procedimentos da coleta de dados, as características dos sujeitos da pesquisa, os 

resultados obtidos, assinalando o “LIVRO DA VIDA”, como estratégia lúdica de  

intervenção à violência na escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

CAPÍTULO 1 - A VIOLÊNCIA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA: ENTRE 

CADEADOS E GRADES DE PROTEÇÃO 

 

“Diante de uma situação de violência, quando passiva e 
covardemente nos calamos, estamos sendo coniventes 
com a barbárie cometida.  Assim procedendo, estamos 
nos colocando do lado do agente violador, tornando-nos 
cúmplices de tão abomináveis crimes. Ao contrário, 
quando desenvolvemos a consciência critica de que 
somos todos responsáveis, e corajosamente 
denunciamos a violência cometida, estamos, com toda 
certeza, participando da construção de relações mais 
humanas, fraternas, justas e respeitosas, e assim 
contribuindo para que a vida destes meninos e meninas 
seja melhor”. 

(ALBERTON, 2005,  p.30). 
 

 

Na sociedade contemporânea, nota-se uma banalização da violência. O 

cidadão brasileiro tem assistido, em seu cotidiano, espetáculos de violência, ao vivo, 

por noticiários, num sensacionalismo sem precedentes. Os meios televisivos exibem 

enfaticamente reportagens sobre violência, os apresentadores repetem 

sucessivamente imagens de agressões, homicídios, cenas que chegam aos lares 

sem nenhuma restrição, tornando-se um fenômeno comum. (COSTA, 2008). 

Paradoxalmente, a violência que provoca desigualdade e exclusão social, 

acrescida da discriminação e a ineficácia dos serviços públicos, não causa o mesmo 

efeito.e/ou impacto  da violência física. (COSTA, 2008). Seria esta última um tipo de 

violência que não causa nenhum dano? As pessoas estariam imunes a seu efeito?  

O fato é que a violência está invadindo as diversas esferas da vida em 

sociedade. Está presente nas ruas, casas, escolas, programas de televisão, jornais, 

filas, trânsito, redes sociais, enfim trata-se de um fenômeno que atinge a todos os 

espaços da vida em sociedade, que se estende de forma estrutural e ao mesmo 

tempo oculta, que não aparece nas imagens de violência que são cotidianamente 

apresentadas à sociedade. 

Nessa perspectiva, as medidas contra a violência, não atingem a violência 

estrutural. Estou me referindo ao acesso privilegiado de alguns segmentos aos bens 

culturais e sociais, à ausência de um sistema de saúde pública exequível, marcado 

por esperas intermináveis por leitos. Ultimamente, às vezes, para conseguir 

internação nos hospitais recorre-se até a mandatos judiciais.  
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Conforme Souza, 2005, p.14: “Se não é possível combatê-la, eu a assimilo, 

transformo-me nela”. Mata-se ou maltrata-se quem estiver à frente. Por 

impulsividade,  por intolerância, por amor...”   

Vivencia-se assim, um aumento significativo da violência em todos os 

âmbitos, assusta-nos notar que os maiores envolvidos e protagonistas são as 

crianças, os adolescentes e os jovens adultos praticando e sendo alvo de violência.   

De acordo com os estudos de Bittar (2014), o mundo em vertiginosa 

transformação, crivado de avanços tecnológicos, com a informatização também 

acelerada, com a diminuição das distâncias frente à comunicação a longa distância 

quase que instantânea, enfim, com a tecnologia fazendo cada vez mais parte da 

vida humana, isto gera uma superdependência dessa tecnologia.  Obviamente, toda 

esta transformação atinge também as relações humanas, que por sua vez promove 

reflexos no modo de ser e pensar das pessoas, além de contribuir para o fomento e 

a sofisticação da violência.  

Ainda segundo este mesmo autor (2004, p.42), cada vez mais se investe em 

armamentos chamados de última geração, os quais alcançam distâncias e 

consequências imprevisíveis, multiplicando-se os crimes, “[...] o acesso irrestrito aos 

códigos e à privacidade individual  aumentam e pluralizam as formas de redução da 

esfera intima da pessoa humana”. Para o autor a violência vale-se da tecnologia 

para a amplificação do vigor humano. Tudo é possível e todos são potencialmente 

meios de violência ambulante. 

Em paralelo às transformações tecnológicas, a sociedade também se 

globaliza em ritmo acelerado, numa velocidade astronômica, tudo se passa em 

tempo real e se difunde para todos os lados, tudo se relaciona, e todos recebem 

influencia de cada um. (LEVISKY, 2001).   

Paradoxalmente, ao lado de tantas transformações e de maior liberdade 

social, poderia se pensar em um mundo mais igualitário. No entanto, perpetua-se 

uma pseudo democracia que por sua vez defende direitos igualitários, mas que na 

realidade tem subtraído e excluído a grande massa popular de seus direitos, ao 

mesmo tempo em que promove individualismo, competitividade, sentimentos que 

podem ser caracterizados como força propulsora de violência. “Caminha-se da 

conquista da individuação para o individualismo. Os limites entre o privativo e o 

público estão esmaecidos, confusos”. (LEVISKY, 2001, p.26). 
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Diante disso, o que pensar para esta sociedade? Continuar a incentivar a 

competição? Aceitar as referidas transformações, mesmo que estas sinalizem 

instabilidade e insegurança?  

É importante entender que os valores pessoais, também são valores sociais, 

por isso compete a todos a construção da cidadania, que em hipótese alguma deve 

ser compreendida como adaptação da pessoa à modelos sociais, mas como 

contribuição para construção de um modelo social que tenha como fundamento a 

realização pessoal e social da pessoa humana. 

Para compreender as causas da violência e eliminá-la é preciso atentar para 

as raízes de sua configuração, ou seja, buscar as raízes dos conflitos que a geram, 

além de conhecer como ocorrem as interações sociais entre vítimados e agressores, 

cultura e contexto social, pois: 

 
Fatores como pobreza, má distribuição de renda, desemprego, narcotráfico, 
valorização dos esquadrões de morte entre outros, sozinhos, não explicam 
a rotinização da violência, apesar de sabermos que alimentam seu circulo 
vicioso. (NOGUEIRA, 2007, p.67). 

 

Compreender as inúmeras modalidades que compõem as atitudes violentas 

exige refletir e examinar a complexidade das relações sociais, pois fatores 

estruturais  como dificuldades financeiras,  crises econômicas, exclusão social, entre 

outros,  associados a fatores culturais e políticos sinalizam  desigualdades   e 

distribuição desigual de poder.  

Nesta linha de reflexão discute-se a violência na perspectiva da  estrutura 

social, principalmente no que tange aos processos de industrialização e 

urbanização. Destacam-se, nesse momento, “[...] as rápidas transformações 

tecnológicas, as descobertas cientificas, os novos padrões de convivência e 

comportamento, as aceleradas produções de subjetividade moldadas pelo 

capitalismo global.” (NOGUEIRA, 2007, p.68). 

Estas transformações se estendem na vida dos indivíduos pelo fato de se 

observar ausência de reciprocidade e ética nas relações sociais, prevalecendo 

assim o individualismo. Conforme Nogueira, 2007, p.69 “[...] uma cultura do medo, 

da frieza, da desconfiança, da competitividade, da insegurança, da representação do 

outro como inimigo, particularmente se este pertence a diferente universo social e 

cultural”.  
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Teoricamente a sociedade democrática se organiza em condições de 

igualdade para todos, mas na prática observam-se contradições, quando do 

aumento de tensão, da desorganização e desrespeito entre os indivíduos, gerando 

agressividade e violência moral e física. A “[...] sociedade está cada vez menos 

continente de suas contradições e valores, muitas vezes cruel, injusta, e desigual em 

suas oportunidades.” (LEVISKY, 2000, p.23). 

Todas estas situações supracitadas convergem para a geração de conflitos, 

colocando em risco as relações sociais, bem como o bem-estar físico e emocional.  

Esta insegurança que permeia a sociedade deve ser objeto de profundas reflexões, 

dadas a complexidade e as circunstâncias em que tem se propagado.  Quais os 

motivos dos contínuos atos de violência?  O que é possível fazer para aliviar as 

causas geradoras de violência? 

Nesse sentido, é importante reconsiderar a legalidade da democracia, do 

acesso aos bens de direito, como necessidade coletiva e social. Todavia, não se 

pode falar em cidadania, sem antes pensar na amplitude dos problemas gerados 

pelo fenômeno da violência, sem buscar soluções. 

Segundo Rocha (2007), o homem é um ser político, e deve participar da vida 

coletiva e social, assim todo aquele que se separa e não participa da interação 

social torna-se- impotente. A existência humana é marcada pela interação social, 

pela necessidade de viver em comunidade, de prover o bem estar da coletividade, 

entretanto, o cenário vivificado sinaliza a ausência de cooperação e de colaboração, 

fato que gera violência, a chamada participação negativa, disseminadora de 

omissões e de individualismo, em detrimento da participação positiva, geradora de 

direitos sociais.  

Os direitos humanos, a dignidade, parecem distantes, fora do alcance, tendo 

em vista a interiorização da violência. O poder se repercute entre os dominados em 

troca de segurança e proteção.  (GUIMARÃES, 2005). 

Quando o homem é colocado na situação de objeto, à medida que é olhado 

como coisa, a sociedade ignora-lhe as diferenças individuais, as especificidades, 

além de suas necessidades humanas. Faltam-lhe condições básicas de 

sobrevivência, entretanto, por este crime ninguém é responsabilizado.  Preconceito, 

desestabilização social, formas de dominação, discriminação, são vivências 

cotidianas que se instalam sem nenhuma culpa.  
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A sociedade mostra-se extremamente permissiva em relação à violência. “Ao 

mesmo tempo em que as relações humanas se coisificam, tornando-se cada vez 

menos humanas, acostumamo-nos aos crescentes atos de brutalidade cometidos 

contra adultos, idosos e criança”. (JAEGER, 2004, p.291). 

Observa-se assim, que a violência  tem se intensificado e tomado diferentes 

formas,  da violência física propriamente dita à  violência  que gera  desigualdade 

social,  fome,  e precariedade no atendimento educacional e no sistema de saúde.  

Mudanças urgentes precisam ser implementadas no sistema público, na 

organização social, a fim de possibilitar o bem-estar e o desenvolvimento integral 

do(a) brasileiro(a). 

A busca da superação da violência passa pela transformação social, bem 

como pela implementação de políticas públicas comprometidas com a coletividade, 

pois segundo o pensamento de Martins, 2010, p.22: “Na mesma sociedade em que 

está presente a violência em ato, em potência e como modo de vida, de forma 

dialética se engendram movimentos sociais que lutam pela transformação dessa 

forma de organização social”. 

 Pautados nesta reflexão, pode-se dizer que é perceptível a conscientização 

dos direitos e deveres do cidadão como resultado de movimentos democráticos que 

tentam lutar por um melhor exercício da cidadania. Cercear a repressão, a 

corrupção, a discriminação, a exclusão, a ausência de ações que evidencie a 

igualdade de direitos é um dever de todos. 

Entretanto,  a injustiça social, a fome, a miséria, fazem parte do cenário  a que 

está submetida grande parte da população, apontando dúvidas acerca da 

possibilidade de encontrar soluções  que atinjam  a todas as camadas parcelas 

sociais. 

 Assim, é urgente a consolidação de movimentos que permitam a discussão 

dos direitos sociais, caso contrário, permaneceremos colaborando com um conluio 

silencioso, utilizando-nos de mecanismos mentais primitivos como: “[...] cisão, 

negação da realidade, identificação projetiva, idealização ou intensa repressão, 

esquivando-nos de nossas responsabilidades cívicas, colaborando pela manutenção 

do status quo”. (LEVISKY, 2001, p.28). 

O agravamento das injustiças sociais vem aumentando dado o caráter de 

manipulação dos desejos e até das necessidades dos indivíduos. Hoje tudo se pesa 
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na balança da competitividade, gerando conformismo, em detrimento de um possível 

futuro melhor, aceitando-se as alternativas viáveis ao sistema capitalista. 

Os meios de comunicação, muitas vezes colocados a serviço do sistema, 

exercem forte influência sobre as opiniões, validando formas intrínsecas de 

acomodação.  

Nesta linha estrutural de redemocratização, de ascendência dos movimentos 

sociais, de luta pela emancipação, evidencia-se a afirmação da subjetividade sobre 

a cidadania, o que reformula as inter-relações sociais, gerando novos sujeitos 

sociais. (MARQUES, 2007). 

Lutas que se pautam na participação efetiva dos sujeitos transformam-se num 

marco político que alarga as relações sociais, todavia, essa força democrática ainda 

é tímida, dado o caráter das injustiças sociais em que a sociedade está inserida.     

Portanto, não há modelos a seguir nesta prática, mas se faz necessária a 

elaboração de políticas públicas que vislumbrem a libertação dos sujeitos vítimados 

pela violência estrutural, que oprime, que faz sofrer e desrespeita a liberdade 

humana.  

Sob esta ótica, é pertinente visualizar o cerne das relações sociais, 

considerando que o ponto de partida perpassa o reconhecimento da complexidade 

da violência, as formas em que esta vem se propagando ao longo da história, além 

de seus efeitos no contexto social. Evidentemente, que os fatos nos levam a 

perceber a existência de conflitos no campo da ética, da política e da moral.  

Estes conflitos só poderão ser resolvidos, caso haja o reconhecimento por 

parte dos indivíduos de que os valores morais e éticos defendidos pela sociedade, 

também são seus, conduta que os colocará como agentes racionais, livres, mas ao 

mesmo tempo responsáveis pelos outros agentes inseridos na mesma sociedade.  

A compreensão de que o sujeito é racional e, portanto, dotado de liberdade se 

contrapõe à ideia de sujeito-coisa defendido pela violência, que o trata como inerte 

e/ou passivo. Uma violência que se opõe à ética porque trata o ser humano como se 

fosse desprovido de razão, fazendo-lhe violência em todos os sentidos. (CHAUÍ, 

2011). 

Um possível retorno à ética, à moral, à razão, é a chamada que a referida 

autora nos convida a fazer, dada as circunstâncias, entendo que: 
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“somos livres, e somos acorrentados”, “somos racionais, e não sabemos o 
que fazer”, “somos éticos e não-éticos”, “conscientes e passivos”,  “somos 
vítimas e não vítimas”, “emancipados e opositores”, “narcisistas e 
humanitários”. E finalmente, porque a imagem do mal e a imagem da vítima 
são dotadas de poder midiático: são poderosas imagens de espetáculo para 
nossa indignação e compaixão, aclamando nossa consciência culpada. 
(CHAUÍ, 2011, p.345).  

 

Os valores de humanização mostram-se distantes, noções de reciprocidade, 

liberdade, de ética e de cidadania estão cada vez mais ausentes. Para explicar este 

novo perfil social, propaga-se uma falsa criticidade, de que é imprescindível 

acompanhar o ritmo das mudanças, incentiva-se a luta pelo poder, como forma de 

ascensão social e até mesmo de sobrevivência. 

Com efeito, propaga-se com enorme centralidade a eficiência particular ou 

grupal, como pré-requisito para viver nesta sociedade.  O privado se referenda pelo 

uso do poder. A eficiência, hoje, é o padrão exigido pela sociedade. 

Esta realidade representa um dos principais problemas da educação ética, um 

campo marcado por disputas e concentração de poder.   

Nesse contexto, lista-se a família patriarcal, na qual o poder do homem 

evidenciava-se em detrimento da liberdade de expressão da mulher e dos filhos, na 

qual discriminação e preconceito eram disseminados em função da cor da pele, e 

pela condição socioeconômica. Lista-se também o trabalho, que pela necessidade 

do salário promove alienação, configurando-se numa violência sutil  em que as 

pessoas ficam  impedidas de praticar e viver a autonomia, bem como o pensamento 

reflexivo, submetendo-se assim a uma violência psíquica, tendo consequências 

nefastas.  

Insegurança, abandono, baixa autoestima constituem os reflexos de uma 

sociedade violenta.  Este clima de medo, de desespero é cada vez mais visível, e só 

poderá desaparecer com o comprometimento de pessoas e/ou instituições imbuídas 

do bem-estar social. “Quando as instituições estão ausentes ou são inoperantes, os 

indivíduos criam suas próprias regras e leis, e tende a imperar a autodefesa, o salve-

se quem puder, o que potencializa cada vez mais a violência fratricida.” (BARRETO, 

2007, p. 25). 

Enfim, retomando o foco de nossas reflexões, a violência é um fato que se 

ramifica em todos os setores da sociedade, situação esta que se estende às 

unidades escolares. Comumente vimos policiais ao redor destas instituições, em 

caso mais extremos algumas só funcionam com a presença destes profissionais. A 
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existência e o uso da violência dentro das escolas é um fenômeno assustador, 

principalmente quando a situação de violência tem como cenário a sala de aula, nas 

quais os escolares (crianças e adolescentes) entram ou são colocados em situação 

de risco.   

A escola, espaço de apropriação de saberes, de conhecimento elaborado, 

transforma-se num local de tensão, insegurança e de frustração, situação que se 

agrava a cada dia, à medida que esta violência tem influenciado de forma direta a 

apropriação dos conteúdos.  

Dificuldades, desinteresse, expulsão da sala por envolvimento em brigas, 

suspensão, medo de ir para a escola por conta de represálias constitui-se na 

consolidação de uma exclusão social sem precedentes. Aliadas a estas situações, 

também chama atenção o impedimento dos educadores que se veem 

impossibilitados de propiciar uma formação comprometida com a inclusão social, por 

também serem vítimas da marginalização do processo educacional, muitos 

adoecem, o que os impede de se constituírem partícipes da construção da 

sociedade.  

Em resumo, coibir a violência, suscitar a paz, é uma medida que precisa ser 

efetivada com urgência, entretanto não é mais possível pensar em medidas que 

sejam mais acessíveis ou mais viáveis. É necessário estudar, debruçar-se sobre o 

tema e avaliar cada situação, pois de acordo com os estudos listados os motivos e 

os tipos de violência são muitos.  

Ampliando ainda um pouco minhas reflexões sobre a violência, observei que 

os acontecimentos do cotidiano indicam a existência de dois grupos: um que 

promove a violência, e um grupo que se mostra impotente para combatê-la.  

Nesse sentido, a prevenção da violência passa também pela implementação 

de uma melhor distribuição de renda, por uma educação que garanta o acesso e a 

permanência na escola, porém com qualidade, e também pela garantia dos direitos 

sociais de todos os cidadãos.  

Por último, também não se pode deixar de enfatizar que as condições de vida 

de uma parcela significativa da população brasileira refletem a violência estrutural, 

campo fértil de atitudes violentas, mas que pouca ou nenhuma ação é direcionada 

para combater. 

 Efetivar programas e projetos já elaborados, teoricamente, deveria ser a linha 

de frente das políticas públicas e da população brasileira, pois nestes últimos meses 



27 

 

o povo tem demonstrado sua força1 quando da saída pelas ruas em busca da 

igualdade de direitos. A organização da população, nesse período pelas capitais 

suscitou medidas do governo que revisou as contas e repensaram as tarifas de 

condução urbana (ônibus, metrô, trem). 

Todavia, os atos violentos com toda sua carga de dor vêm se intensificando 

no cotidiano, alastrando-se por todos os territórios da existência humana (físico, 

mental e social). Conforme já exposto neste estudo, as marcas da violência 

estendem-se por toda parte. Esta violência é brutal, aberta, anônima, sutil, às vezes 

até com traços de sofisticação. Enfim é real, sendo que o mais preocupante é que se 

origina por meio de múltiplos fatores, ou seja, não há uma única teoria e/ou fato que 

a explique. 

Neste sentido, é necessário perceber como e onde a violência se origina, para 

definir ações de combate, e dentre as principais medidas lista-se a valorização do 

homem como pessoa em oposição à condição de coisa. São necessárias ainda 

discussões que envolvam todos os segmentos sociais, chamando-os para o 

comprometimento e responsabilidade no combate à violência. Possibilidade esta que 

poderá promover o compartilhamento de relações imbuídas de valores e de  

respeito. Entendo que desta forma, as desigualdades sociais, econômicas e 

políticas, deixarão de ser percebidas como uma condição à parte da violência, ou 

seja, não serão mais negadas. Sob esta perspectiva, é necessário conhecer seu 

significado para melhor avaliar seus efeitos e estratégias de enfrentamento. 

 

1.1 O significado do termo violência 

 

Definir e/ou conceituar violência exige uma reflexão minuciosa, portanto não é 

uma tarefa simples. O primeiro passo é entender que não se trata de um fenômeno 

                                                           
1
 “Minha impressão é que as multitudinárias manifestações de rua que se fizeram sem siglas,sem 

cartazes dos movimentos e dos partidos conhecidos e sem carro de som, mas irrompendo 
espontaneamente, queriam dizer: estamos cansados do tipo de Brasil que temos e herdamos: 
corrupto, com democracia de baixa intensidade, que faz políticas ricas para os ricos e pobres para os 
pobres, no qual as grandes maiorias não contam e pequenos grupos extremamente opulentos 
controlam o poder social e político; queremos outro Brasil que esteja à altura da consciência que 
desenvolvemos como cidadãos e sobre a nossa importância para o mundo, com a biodiversidade de 
nossa natureza, com a criatividade de nossa cultura e como maior patrimônio que temos que é o 
nosso povo, misturado, alegre, sincrético, tolerante e místico”. (BOFF, L. A refundação do Brasil? O 
sentido oculto das manifestações de rua, 2013. Disponível em: 

<http://leonardoboff.wordpress.com/2013/07/21/a-refundacao-do-brasil-o-sentido-oculto-das-
manifestacoes-de-rua/>.  Acesso em: 26 Dez. 2013. 

http://leonardoboff.wordpress.com/2013/07/21/a-refundacao-do-brasil-o-sentido-oculto-das-manifestacoes-de-rua/
http://leonardoboff.wordpress.com/2013/07/21/a-refundacao-do-brasil-o-sentido-oculto-das-manifestacoes-de-rua/
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uniforme, devido à sua amplitude, complexidade e ambiguidades. Uma questão que 

precisa ser visualizada é que o significado de violência é construído no limiar da 

história, ou seja, dependendo do momento histórico ou do contexto social, são 

atribuídos significados diferenciados.   

Frequentemente os jornais fazem referência à violência apontando diferentes 

situações, o que nos permite considerar diversas faces do fenômeno. Violência 

doméstica, física, racial, contra mulher, contra a criança, simbólica, institucional, 

enfim diferentes âmbitos que traduzem a realidade social e os modos em que esta 

se manifesta. Neste sentido não podemos pensar em violência, e sim em violências.  

“A dificuldade em definirmos precisamente o termo violência deriva do fato de que, 

num sentido mais amplo, a violência pode existir em todos os lugares onde houver 

transgressão, seja ela brutal ou sutil”. (NOGUEIRA, 2007, p.61). 

Dessa forma, a violência se configura como atos concretos de agressão, de 

destruição e transgressão das regras, sendo que para esta ultima, não existe um 

único fator, tendo em vista a existência de várias espécies e formas. 

O autoritarismo, a vaidade, o cinismo são diferentes formas de violência, 

movidas por um mesmo elo, chamado de angústia, que é compensada pela busca 

desesperada pela transcendência, diante da qual o individuo se observa como 

desprovida, o que o remete à busca pela transgressão. 

 Em suas pesquisas, Silva (2006) aponta que a violência é uma grave ameaça 

à existência humana na medida em que se caracteriza pela possibilidade de 

destruição do homem, um comportamento que faz mal ao outro, quer físico ou 

verbal. Caracterizando-se como um meio a serviço de um fim, as atitudes violentas 

vêm sendo atreladas à produção histórica, ao contexto social, às marcas da 

diversidade e ao antagonismo entre discurso e prática. Violência que está a serviço 

de determinadas relações sociais, ou seja, na linha de frente da divisão da 

sociedade em classes, e da propriedade privada.  

Para a autora supracitada, a violência, não se trata apenas de 

comprometimento físico e psíquico, mas percorre também o universo da sociedade 

no que tange à organização, à cultura e às relações sociais.  

Desta forma, a violência configura-se tanto como uma forma real ou possível 

de agressão física, como vinculada ao caráter alienante e explorador das relações 

humanas, como a violência que gera miséria, fome, exclusão social, racismo, entre 

outras questões. O mais preocupante não são as respostas a uma determinada 
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forma da violência, e sim a própria violência como modo de vida, ou seja, a própria 

essência do regime social. (SILVA, 2006).   

Tomando-se por base a violência que vem tomando grandes proporções, que 

está inserida no cotidiano e que se determina pela forma  como a sociedade se 

organiza questiona-se: Qual o significado da violência? O que a caracteriza? Será 

resultado do contexto em que estamos inseridos ou da ausência de afetividade e de 

valores sociais?  

Fazer conjecturas, imaginar, pressupor ou conceituar o significado da 

violência, bem como suas causas e efeitos, são discussões disseminadas nos 

diferentes  âmbitos sociais. É de fundamental importância compreender como a 

sociedade  percebe  o fenômeno da violência.  

O Dicionário on line Aurélio de Português2 classifica violência como: “s.f. 

qualidade ou caráter de violento. / Ação violenta: cometer violências. / Ato ou efeito 

de violentar. / Opressão, tirania: regime de violência. / Direito Constrangimento físico 

ou moral exercido sobre alguém”.  

Giovedi (2012) refere-se à violência, como restrita e ampliada.    Chamou de 

concepção restrita de violência os atos originalmente criminosos, explicitados por 

meio dos veículos de comunicação, jornais falados, escritos, plantões televisos e 

redes sociais. “A concepção restrita de violência nos induz a acreditar que violência 

é sinônimo de criminalidade.” (GIOVEDI, 2012, p.30). 

Portanto, para o autor a violência no sentido restrito, é representada pelas 

agressões físicas, sequestro, roubos, latrocínios, toda ação que fere a integridade 

humana, prevista no código penal, concepção esta que classifica como violento todo 

sujeito que comete atos ilícitos, o que poderia ser resolvido com sua prisão, pois se 

os  agressores forem impedidos de cometer os referidos atos, a paz reinaria na 

sociedade, haja vista que a outra camada da sociedade é supostamente composta  

pelos vitimados, representados segundo o autor como pessoas do bem. 

Na sequência, Giovedi (2012), caracteriza a segunda concepção de violência 

como  ampliada,  e a considera   mais do  que um ato infracional.  

 
[...], precisamos compreender que a violência é muito mais do que a 
criminalidade.  A criminalidade é apenas a manifestação mais visível da 
violência (é a “ponta do iceberg”). Porém, na nossa sociedade, é a única 
forma de violência que é explicitamente condenada. (GIOVEDI, 2012, p.34). 

 

                                                           
2
 Disponível em: <http://www.dicionariodoaurelio.com/Violencia.html>. Acesso em: 27 Dez. 2013. 

http://www.dicionariodoaurelio.com/Violencia.html
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Apesar da sociedade  direcionar ações de combate à criminalidade, é visível 

seu aumento a cada dia. Poderíamos imaginar que apesar dos esforços para 

eliminar o crime, nos últimos tempos este cresce assustadoramente.  No mesmo 

sentido, também observa-se que não é só a criminalidade que tem tomado grandes 

proporções, concomitantemente cresce também o desemprego, a falta de moradia,  

os baixos salários, a falta de um sistema de saúde salutar e exequível, além do 

impedimento e/ou ausência aos direitos sociais. 

De acordo com Chauí, a violência é: 

 

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 aquelas coisas e ações que alguém ou uma sociedade define como 
justas e como direito. 5) Consequentemente, violência é um ato de 
brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou psíquico contra alguém e caracteriza 
relações intersubjetivas e sociais definidas pela opressão, intimidação, pelo 
medo e pelo terror. (CHAUÍ, 2011, p.341-342). 

  
 

Nessa perspectiva, podemos dizer que toda ação que afeta a integridade 

física, emocional e social do homem, caracteriza-se como violência. “A violência, é a 

brutalidade que transgride o humano dos humanos e que, usando a força, viola a  

subjetividade (pessoal, individual, social), reduzindo-a à condição de coisa. (CHAUI, 

2006, p.123).   

            O termo “violência” vem do latim: “violentia” que significa ato de 

violentar, constrangimento físico ou moral, ao qual se pode acrescentar a coação ou 

coerção psicológica. (LEVISKY, 2000, p.27).  

 Logo, não há como explicitar violência, apenas como o “ato de agredir”  

(verbal e física), mesmo porque ela atravessa o âmago das relações sociais, à 

medida que se reproduz dentro das diversas organizações, e sutilmente  nos impede  

de visualizar o caráter hierarquizado e vertical em que o sujeito está inserido, uma 

relação em que impera a superioridade sobre a inferioridade,  ou seja, sempre há 

alguém que manda e   outra que obedece (no trabalho, na escola, na família, 

Estado, ...). (CHAUI, 2006a). 

A violência corresponde a toda ação intencional dirigida por um  individuo ou 

grupo a outro, que resulte em danos físicos, psicológicos e sociais, e no caso mais 

extremo, a morte. Assim, a violência está presente nas situações concretas de 
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agressão, destruição e transgressão das regras sociais, e de forma oculta também 

oprime, violenta, reprime, sem utilização da força brutal.  

Reconhecer a complexidade da violência, suas diferentes formas de atuação, 

seu significado, bem como seu efeito histórico é de fundamental importância, tendo 

em vista suas diversas manifestações. Entretanto, também não é suficiente apenas 

aumentar o número de policiais efetivos nas ruas ou construir prisões, é necessário 

pensar em ações reais e conjuntas, que de fato atinjam as massas sociais.  

A violência quase se confunde com agressividade. De acordo com Libânio, 

2004, p.87: “A liberdade total favorece a violência, porque não orienta a 

agressividade para ações formativas. O desrespeito às regras, aos tratos, ao 

anteriormente combinado na família, na escola, entre amigos quebra o sentido de 

lealdade”.  

“O termo agressividade confunde-se, tanto no linguajar coloquial quanto na 

ciência, com a violência.” (SISTO et al., 2005, p.141).  

Na falta de um entendimento mais amplo, nota-se, por parte das pessoas, 

uma falta de clareza entre os dois termos, que se utilizam de um único fenômeno 

para explicá-los.  

De acordo com Guimarães (1996, p.73), a violência é caracterizada por 

qualquer “ato violento que, no sentido jurídico, provocaria, pelo uso da força, um 

constrangimento físico ou moral”. Existe também a violência física, motivada por 

conflitos entre personalidades perturbadas, outras se relacionam a reações quando 

a pessoa se vê acuada, diante do desespero, da desesperança, da falta de 

perspectiva. (LEVISKY, 2001). 

A violência se refere a atos que implicam em excesso de força direcionados 

para outra pessoa ou algo, bem como coação e intimidação moral. Enquanto que 

agressão é o uso da violência com o objetivo de causar danos. (MARTIN-BARÓ, 

1997).  

Nesse sentido a agressão é destrutiva, porque se transforma em ódio, uma 

manifestação de dor, que precisa ser descarregada, ou seja, diz respeito a 

provocação, insultos, ofensas por meio de palavras, portanto a agressão é a porta 

de entrada para o homem agir com violência. (SILVA, 2006). 

Todavia, é importante saber diferenciar quando a conduta agressiva pode ser 

sinal  positivo, à medida  que leva o indivíduo a buscar soluções para os problemas 

e quando tal conduta  sinaliza  hostilidade em relação ao  outro  (SISTO et al., 2005).  
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Assim, podemos inferir que não existe um único tipo de violência, ou um único 

motivo para sua evidência enquanto fenômeno, tendo em vista que está presente 

em todos os espaços, ora de forma concreta por meio de agressões às quais vamos 

discutir a seguir, e de forma oculta, mas não menos grave, como a exclusão social, 

injustiça social, discriminações, necessidades básicas de sobrevivência, além do 

privilegio de uma classe sobre a outra. Violência que de forma sutil nega o exercício 

da cidadania, ou seja, tira de forma inescrupulosa o sentido de cidadão de direito.  

A questão da agressividade, neste estudo, é uma questão recorrente, dada as 

diversas chamadas sobre seus efeitos e tentativas de explicação. Os fatores de risco 

que contribuem para o surgimento dos comportamentos agressivos, estão 

correlacionados conforme já mencionado a vários domínios: características 

individuais, processos familiares, ambiente social, comunidade, vizinhança,  

programas de televisão, cultura, escola, interações sociais, sociedade, mídias 

sociais. 

Em síntese, todos os fatores considerados de risco, pertencentes à sociedade 

inserida, são vulneráveis a atos violentos. Entendendo a complexidade do termo 

agressividade, seus diversos contextos sinalizam a importância de compreender seu 

significado, para tanto, os autores Sisto (2005) et al. explicitam a existência de três 

tipos de agressividade: agressividade instrumental, caracterizada como uma ação 

em que o sujeito está imbuído em obter  um objeto preciso, não necessariamente 

para fazer o mal; agressividade defensiva,  ocorre quando o sujeito tem intenção 

de proteger à própria vida e/ou bens  frente ao perigo ou ameaça; e agressividade 

hostil,  ou agressividade propriamente dita,  que se refere ao comportamento que 

tem o objetivo  causar dano a alguém. 

Hutz (2005) afirma que estudos epidemiológicos no Brasil,  a partir de 1970, 

revelam um aumento de incidências de casos de agressividade e/ou hostilidade 

familiar, além de brigas violentas entre pares, aumento que se estende também às 

escolas. Trata-se de uma questão séria de transgressão as regras, de 

comportamentos antissociais, que têm consequências em todos os setores da vida 

humana. 

A forte tendência à destruição, à hostilidade, à perversidade são fatos da vida 

em sociedade, sendo urgente alternativas de eliminação. No entanto, é necessário 

ver como esses impactos se pontuam na estruturação da civilização.  
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Guimarães (2005) aponta que a violência mostra-se como um fenômeno 

ambivalente, de um lado é vista como uma destruição intolerável mediante a perda, 

o desgaste, a morte, as revoltas, e outros, e de outro, como fundamento da 

estruturação social  mediante atitudes que representam oficialmente a vida, como a 

ordem, a planificação, o acordo, sendo a primeira oficialmente vista como mais 

vitalidade.  

Sob a ótica de Almeida (2010), discursos afins primam por uma sociedade 

que busca melhores condições de vida, sendo que para atingir este objetivo inventa, 

negligencia e reforça a destrutividade dos indivíduos. Negligência esta que também 

reforça o individualismo, buscando o alcance da uniformização, a qual promove a 

intensificação da violência. “A homogeneização faz desaparecer a coesão social, 

esvaziando a socialidade de sua força, de sua potencia e conduzindo a sobressaltos 

violentos.” (GUIMARÃES, 2005, p.11) 

Assim, a violência está presente em várias situações, desde formas explícitas 

como homicídios, roubos, suicídios, até as formas mais subjetivas, tais como 

discriminação, exclusão social e desigualdade social. Notadamente, as diferentes 

formas de violência atingem  de maneira distinta os estratos sociais. 

Ao considerar as concepções de violência acima e a forma como a sociedade 

as reproduz no cotidiano, é pertinente refletir sobre o cenário em que se configuram 

as relações sociais, marcado por contradições, pois, se de um lado há necessidade 

de interagir, de outro estamos suscetíveis a individualização, o que reforça as 

revoltas e o desgaste da vida, e por sua vez a violência. É imprescindível  conhecer 

as diversas faces em que a violência vem se consolidando, a fim de imprimir 

soluções exequíveis de combate. 

Para compreender as causas da violência e eliminá-la é preciso atentar para 

as raízes de sua configuração, ou seja, buscar a origem dos conflitos que a geram, 

além de conhecer como ocorrem as interações sociais entre vitimados e agressores; 

cultura e contexto social. “Fatores como má distribuição de renda, desemprego, 

narcotráfico, valorização dos esquadrões de morte entre outros, sozinhos, não 

explicam a rotinização da violência, apesar de sabermos que alimentam seu circulo 

vicioso.” (NOGUEIRA, 2007, p.67). 

Dessa forma, as desigualdades econômicas, sociais e culturais, as exclusões 

sociais, políticas e econômicas, as relações autoritárias, o racismo, e a corrupção 
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não são consideradas  e/ou caracterizadas como formas de violência, apesar de 

serem as bases de uma sociedade estruturalmente violenta.  

Todavia, é essa violência estrutural que penetra no cotidiano político e social 

da sociedade, atingindo profundamente a vida dos grupos sociais e das famílias, 

gerando exclusões social e, consequentemente, diversas formas de violência. 

(TAVARES, 2002). 

Está em curso, portanto, o enfrentamento de uma questão social que se 

expressa em múltiplas dimensões da realidade.  É com base nesta perspectiva 

teórica que a próxima seção se propõe a fazer uma reflexão da violência doméstica 

e suas implicações no contexto social. 

 

1.2 A violência doméstica 

 

 Assim entre os inúmeros casos de violência, discute-se também neste estudo 

a violência doméstica, que é uma das diversas expressões de violência praticada 

contra crianças, adolescentes, mulheres e  idosos, constituindo assim um grave 

problema social e de saúde pública.  Salienta-se a necessidade de rediscutir o 

impacto dos valores apreendidos no contexto familiar, pois a instalação de medidas 

coercitivas por parte do núcleo familiar poderá ter forte influencia no 

desenvolvimento emocional da criança para o estabelecimento de suas futuras 

relações sociais. A família sozinha não pode ser responsabilizada pelos atos 

violentos, à medida que este fenômeno também esteja ligado ao contexto histórico, 

social, cultural e político, em que vitimados e agressores estão inseridos.  

Segundo Carvalho (2010), existe quatro formas de violência intrafamiliar: a 

física, a psicológica, a negligência e a sexual. Por violência física entende-se danos 

por meio da força, ocorrendo quando alguém causa ou tenta causar dano por  algum 

tipo de arma ou instrumento que possa causar lesões. 

A violência psicológica é caracterizada por toda ação ou omissão que causa 

danos à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa, pode se 

apresentar ainda como atitude de rejeição ou de abandono afetivo.  A violência 

relacionada à negligência ocorre quando há ausência dos cuidados físicos, 

emocionais e sociais, ou seja, quando existe omissão de responsabilidade de um ou 

mais membros da família em relação a outro, sobretudo àqueles que necessitam 

dessa, como os idosos ou pessoas com dificuldades físicas. E por fim, a violência 
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sexual definida, neste contexto, como a utilização de força física, influência 

psicológica ou uso de armas de fogo  ou drogas para realização de práticas sexuais, 

onde a vítima pelo uso da força é obrigada a submeter-se.  

É cada vez mais comum assistir atos violentos no contexto intrafamiliar, e 

ainda é expressivo o número de vitimados que não denunciam, apesar dos 

esclarecimentos e até de leis como a “Maria da Penha”3.  

“Sabemos que são milhares os casos de maus-tratos, de espancamentos, de 

abusos sexuais, e temos consciência de que grande parte desses atos espúrios 

nãos são revelados, não são denunciados”. (LEAL, 2001, p.50). 

Este fato que vem desafiando autoridades, organizações sociais, no sentido 

de prevenir e impedir que novos casos sejam vivenciados. Todavia, é de 

fundamental importância  uma conscientização pública, em que todos os segmentos 

sociais sintam-se copartícipes, ou seja, que denunciem, a fim de que os agressores 

sejam punidos na forma da lei. 

Os autores Morrison; Biehl (2000), destacam que violência pode ser 

transmitida de uma geração a outra, e  no caso de violência doméstica contra as 

mulheres pode produzir um impacto prejudicial às crianças. Segundo estes mesmos 

autores (p.14): “Estudos recentes mostraram que sofrer maus-tratos na infância 

aumenta significativamente a probabilidade de delinquência, criminalidade adulta e 

comportamento criminoso violento”.  

A criança é um ser social, que interage,  que apreende diferentes culturas e 

valores, ao mesmo tempo em que imita os comportamentos visualizados, sejam 

estes bons ou não. Neste sentido, uma vez exposta a comportamentos violentos, 

pode reproduzi-los.  

De acordo com os estudos de Larrain, 2000, p.25: “Como a violência é 

principalmente aprendida, a primeira oportunidade para alguém aprender a ser 

violento acontece dentro de casa, na casa dos pais, parentes ou a partir de outros 

modelos de comportamento”. A menção a “outros modelos de comportamento”, diz 

respeito ao contexto vivenciado, às desigualdades de renda, ao deslumbramento 

                                                           
 3 Lei 11.340 de 07.08.2006 - Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher, nos termos do § 8

o
 do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e 
a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em: <htpp// 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 27 Dez. 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
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veiculado na mídia, à explosão tecnológica, aos relatos propagados pelos 

programas de televisão, enfim, todos são situações que podem  expressar 

comportamentos agressivos.  

Além destes, lista-se também a cultura, indicada como determinante da 

violência, porque tece normas que subjazem à identidade. Entre as variáveis 

correlacionadas à violência intrafamiliar, mencionadas anteriormente, enfatiza-se a 

crença de que a  educação de qualidade só é efetivada por meio da punição e 

humilhação, persistindo a ideia da violência como contenção da desobediência e 

rebeldia dos jovens e das crianças. (SANCHEZ;  MINAYO, 2006). 

As crianças são as que mais se ressentem das agressões intrafamiliares, seja 

pela fragilidade física ou por sua personalidade, o fato é que esta condição as torna 

alvos fáceis dos agressores, neste caso o adulto.  

Historicamente, os pais são apontados como os principais responsáveis  

pelos maus tratos e/ou agressões às crianças. Os agravos causados pelos maus 

tratos vão desde lesões cutaneomucosas, mutilações, hematomas, (em alguns 

casos chegando a óbitos), até comportamentos que apresentam  condutas 

autodestrutivas, fobias, baixa autoestima, depressão, além de dificuldades de 

aprendizagem, entre outros. (SANCHEZ; MINAYO, 2006).   

Por muito tempo, a violência praticada pelos pais foi tolerada sem qualquer 

penalidade, uma vez que o poder sobre os filhos  é ilimitado, portanto poderes  de 

“vida” ou de “morte”.  

Em suas reflexões sobre o tema, Ferreira (2002) aponta que com a evolução 

da sociedade e o surgimento do Estado,  aos poucos foram se estabelecendo 

reprovações  às práticas violentas contra as crianças, mas ainda eram insuficientes 

para reprimi-las, uma vez que, durante muito tempo as negligências, abandonos e 

ausência de cuidados para com as crianças e  adolescentes eram comportamentos 

reproduzidos. 

Todas as responsabilidades eram da família, o que inibia toda e qualquer 

ação de caráter externo, inclusive do “Estado”, que em hipótese nenhuma poderia 

intervir nas relações intrafamiliares, dada a concepção de que a família se 

caracterizava como a célula-mãe da sociedade e criticá-la representaria admitir 

contradições sociais.  

Ao dar continuidade a seus estudos, Ferreira (2002) menciona que os maus 

tratos às crianças na sociedade brasileira também é antigo, data do Brasil Colônia, 
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precisamente com a chegada dos jesuítas. Justificando-se com a missão de civilizar 

e catequizar os habitantes nativos (gentios), os jesuítas recorriam a castigos físicos 

e psicológicos como forma de disciplinar e educar.  

Ao mesmo tempo em que o processo de catequização alavancava as 

primeiras famílias brasileiras, também contribuíam para que fossem se formando  as 

primeiras configurações familiares, de acordo com a região em que viviam, porém 

tendo, em comum, “o homem” e “pai”  como ser e senhor absoluto,  a quem todos 

deviam  obediência incondicional (mulheres, filhos, escravos).  

Assim, as relações familiares foram construídas com uma disciplina rigorosa, 

mantida por meio de castigos físicos, com rigor, crueldade e com a aprovação da 

Igreja. (FERREIRA, 2002). 

Ao longo da história da Humanidade, os indivíduos têm assistido diversas 

manifestações de violência, ora perplexos e sensibilizados, ora indiferentes. 

Contemporaneamente, tendo-se em vista a naturalidade com que atos de violência 

se repetem no cotidiano, inclusive em nosso país, poder-se inferir que as relações 

sociais estejam se tornando fugazes na medida em que os valores e as tradições 

estão se esvaziando.  Este fato colabora para o crescimento extremo da violência. 

Dessa forma, a visualização de atos violentos entre os iguais (pais, irmãos), 

fomenta a rediscussão de valores e padrões sociais. O que dizer sobre as 

implicações dos maus-tratos na formação social? Por que as famílias apresentam 

números consideráveis de violência? A sociedade reproduz o que vivencia? 

O que se pode apreender sobre tudo o que já foi exposto, encontra  tradução 

perfeita nas reflexões de Ferreira (2002) quando aponta que existe uma 

multiplicidade de fatores que determinam os atos violentos enquanto fenômeno que 

se instala na intimidade da família.  Na concepção popular, a violência doméstica 

e/ou intrafamiliar é vista como um direito dos pais e/ou responsáveis, já que a 

intenção é disciplinar, mesmo que usem de meios inapropriados. Tal posicionamento 

mantém os atos muitas vezes cruéis como um segredo ou mesmo não reconhecidos 

como algo a ser combatido. 

A família inversamente ao esperado, no sentido de ser o lugar  que de forma 

natural deveria oferecer todo tipo de atenção e afetividade, torna-se um local hostil 

para as crianças, o que muita vezes resulta em abandono e negligência.  

Assim, a violência intrafamiliar no mais das vezes é atravessada por uma 

dinâmica complexa, resultado dos valores sociais que integram a vivência, a história 
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de vida de cada um. Portanto, dependendo do contexto em que se instala pode 

fomentar reações violentas ou omissões. (BESERRA  et al., 2002). 

Entre os fatores que podem fortalecer os altos índices de violência 

intrafamiliar destacam-se as mudanças sociais, que ocorrem quando se observa um 

aumento da perda de privacidade e da perda significativa de antigos referenciais que 

sustentavam as relações familiares. (JAEGER, 2004). 

Relações marcadas por ausência de referência, de afetividade, de dúvidas 

sobre o que fazer para manter os laços parentais podem acarretar numa perda 

significativa da infância, ou seja, um encurtamento da fase infantil. Um retrato dessa 

assertiva é o fato das crianças estarem chegando mais cedo na escola ou do 

preenchimento do tempo com inúmeras atividades que diminuem os momentos em 

família. 

Os pais não sabem o que fazer para educar seus filhos(as). Mostram-se 
confusos e sem parâmetros sobre qual a melhor forma de falar, ensinar e 
impor limites aos seus filhos e filhas. Acabam, muitas vezes, recorrendo  
às antigas práticas punitivas para se fazerem respeitar [...]. (JAEGER, 
2004, p.292). 

 
Uma criança que é desprovida de seus direitos fundamentais poderá, no 

futuro, apresentar dificuldades para se livrar dos ensinamentos que lhe foram 

impostos de forma brutal. 

A violência contra a criança, seja por exploração de sua mão de obra, por 

agressões físicas, humilhação, discriminação, todas são extremamente marcantes 

para quem sofre. Sob este prisma, é providencial que a sociedade se organize no 

sentido de oferecer condições necessárias para o bem-estar do vitimado. A 

exposição à violência interfere nas relações sociais, remetendo a dificuldades no 

desenvolvimento e regulação emocional. “A qualidade das trocas afetivas e padrões 

interpessoais de relação entre as figuras parentais e a criança são condições 

fundamentais para o desenvolvimento da regulação emocional.” (BENETTI, 2005,   

p.78-79). 

Para este autor, os vínculos interacionais estabelecidos, os padrões de apego 

iniciais construídos com o individuo desde seu nascimento têm uma importante 

representação nos padrões interacionais do futuro, ou seja, são determinantes à 

qualidade afetiva do indivíduo com o meio. Por outro lado, se as interações 

vivenciadas entre os membros parentais forem baseadas no desrespeito, em 

sofrimentos, em atos violentos, poderão exercer um efeito traumático na criança.  
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Conforme exposto anteriormente, a violência doméstica, assim como suas 

outras faces revelam uma exposição significativa às práticas e comportamentos  

agressivos, além de problemas de conduta. Vale ressaltar que é importante destacar 

que os comportamentos violentos não podem ser restritos apenas a um fator, há que 

se levar em consideração as características pessoais, o momento histórico, a 

cultura, as características do ambiente, a mídia, entre outros agentes sociais.  

A discussão sobre a agressividade e seus efeitos na sociedade é uma 

necessidade urgente devendo-se, certamente, buscar por situações promotoras de 

combate. Desse modo, subsidiar projetos de intervenção que possam interromper os 

atos violentos é uma boa alternativa. O fato de conhecer suas diversas formas e 

consequências é um caminho que deve ser percorrido, a fim de esclarecer a 

sociedade, a partir do conhecimento, se poderá sensibilizar e envolver os 

seguimentos sociais, e por sua vez, encontrar estratégias adequadas de resolução. 

Portanto, a superação da violência doméstica somente será vencida quando a 

sociedade se conscientizar da importância de garantir os direitos da criança e do 

adolescente e entender que a violência praticada, hoje, estará diretamente ligada ao 

adulto do amanhã.   

Legalmente toda criança e todo adolescente têm direito de viver com 

dignidade, e à educação, “[...] visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, 

preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-

lhes: I- igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (Art. 53 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente)4, entretanto estes direitos precisam ser 

transformadas em atos concretos. 

Para encerrar minhas reflexões sobre a violência doméstica, gostaria de 

pontuar que minha intenção foi discutir os efeitos da violência doméstica na 

formação do sujeito, com o propósito de traçar parâmetros para sua superação. 

Entendo que a sociedade vem avançando na busca de soluções para o fenômeno 

da violência, como na vivência da experiência democrática e da consciência coletiva 

acerca dos direitos da cidadania, e do combate às desigualdades.  Todavia as 

dificuldades são muitas, sendo premente também refletir e analisar o papel da 

escola como fator formador do indivíduo e preventivo quanto à temática da violência.  

 

                                                           
4
 Lei 8069 de 13.07.1990 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 27 Dez. 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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CAPÍTULO 2 - O PAPEL DA ESCOLA NA FORMAÇÃO DO HOMEM 

 

“Quanto mais penso sobre a prática educativa, 
reconhecendo a responsabilidade que ela exige de nós, 
tanto mais me convenço do dever nosso de lutar no 
sentido de que ela seja realmente respeitada. O respeito 
que devemos como professores aos educandos 
dificilmente se cumpre, se não somos tratados com 
dignidade e decência pela administração privada ou 
pública da educação”.  

 
(PAULO FREIRE, 2011, p.93-94).  

 

Neste capítulo será discutido o papel da escola na formação do homem, pois 

é função da escola oportunizar situações de desenvolvimento de suas capacidades 

mentais, além de propiciar condições de descoberta dos conhecimentos. “Tal papel, 

a escola o desempenhará tão melhor quanto mais se dedicar a organizar a atividade 

cognoscitiva dos alunos, servindo ao mesmo tempo, como fonte de informação.” 

(SAVIANI, 2003, p.72). 

Contudo, percebemos que a função da escola pode ir mais além como 

afirmam mais adiante Saviani e outros autores como: FELDMANN (2003); ZATTI  

(2007); VEIGA (1998); SPOSITO (1998). 

Sabe-se que é tarefa de toda a estrutura educacional, a promoção do 

desenvolvimento e a aprendizagem do ser humano nas diferentes dimensões: 

sociais, históricas, cognitivas e emocionais, ou seja, trabalhar o indivíduo como ser 

inteiro, sem fragmentação.  

Ao considerar o homem como ser histórico, deve-se ainda pensar numa 

escola que organize o currículo a partir da realidade histórico-sócio-cultural do 

sujeito.  O currículo pode promover a formação critica do aluno, bem como pode 

concorrer para promoção de discriminação. Assim, para a condução eficaz e 

exequível do currículo, deve-se refletir sobre as seguintes ideias: Relacionar o 

currículo com o nível de desenvolvimento da sociedade; Reconhecer a diversidade 

curricular entre os sistemas nacionais de educação; Entender que há reflexos dos 

valores modernos nos currículos, independente do nível de desenvolvimento 

nacional. (SAVIANI, 2003). 

Não é intenção de ninguém atribuir á escola uma função salvacionista, mas 

reconhecer seu papel social de promotora de desenvolvimento dos processos 

educativos e sistematizadora dos conhecimentos historicamente produzidos.  
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Tomando as reflexões de Feldmann como parâmetros, pode-se afirmar que a 

escola como formadora de sujeitos históricos, precisa ser o espaço social de 

construção e socialização do conhecimento produzido. Para considerar a escola 

como espaço de construção  e reconstrução do conhecimento, é preciso concebê-la 

como um ambiente formador de identidade dos sujeitos históricos que nela vivem e 

convivem, e também compreendê-la por meio dos valores, atitudes, sentimentos e 

emoções que integram o processo de comunicação dos diferentes grupos que nela 

estão inseridos.  

Nesta perspectiva, de acordo com Saviani (2003), a educação não pode ser 

considerada apenas como uma organização de ensino e transmissora de saberes, 

pois seu conteúdo está ligado a uma grande herança histórica, cultural e social. O 

conhecimento produzido no âmbito escolar não deve, portanto, ser considerado 

apenas como transmissão e assimilação de princípios, fatos, ideias, conceitos, mas 

deve propiciar ao aluno a busca de informações de acordo com suas necessidades 

individual e social.  

Este renomado educador enfatiza ainda que a educação não pode se 

restringir apenas à transmissão de saberes, mas como formadora deve se voltar 

também para a formação de hábitos, atitudes, habilidades, valores, convicções, 

entre outros aspectos. A escola como instituição dinâmica exerce poder criativo, 

portanto, pode utilizar os conteúdos culturais, traduzi-los nas disciplinas escolares, 

transformando-os num tipo peculiar de saber, o saber escolar, capaz de interferir na 

cultura da sociedade. 

Todavia, as constantes mudanças que ocorrem na sociedade, e por 

consequência no desenvolvimento do homem, suscitam a necessidade da educação 

estar sempre se adequando, no sentido de acompanhar e assumir características 

novas, dadas as particularidades do momento histórico, cientifico e tecnológico,  fato 

que impõe maiores exigências à educação.  

Por outro lado há que se questionar a existência de conflitos, frente o caráter 

ideológico de produção e reprodução do conhecimento e também como instrumento 

de poder.  

Para Saviani (2003), a escola assume três características: reprodutora, 

produtora e legitimadora.  Como reprodutora atua na seleção e distribuição do 

conhecimento de forma estratificada, da mesma forma como a sociedade está 

constituída. O currículo, nesta perspectiva, filtra o conhecimento de modo a torná-lo 
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acessível aos diferentes grupos, de acordo com as necessidades do controle social 

e da maximização da produção.  

Enquanto produtora cria e/ou produz conhecimentos e formas culturais 

ideológicas que estão a serviço dos grupos que estão no poder, além de criar 

conhecimentos de alto nível para empresas econômicas.  E, como legitimadora, 

cumpre o papel de esconder, sob falsas aparências, as desigualdades sociais, 

difundindo ideias que façam parecer natural e justo o sistema econômico–social 

vigente. 

A meu ver, o pensamento crítico de Saviani suscita a ideia de que a escola 

deve prover os indivíduos não só de conhecimentos, ideias, habilidades e 

capacidades formais, como também de disposições, atitudes, interesses e pautas de 

comportamento. Tudo isto, tendo em vista preparar os alunos para sua inserção 

como cidadãos na sociedade e como indivíduos produtivos no mundo do trabalho. 

Para tanto se utiliza da transmissão do conhecimento, buscando compreender a 

origem das influências exercidas sobre a sociedade, seus mecanismos, intenções e 

consequências. 

No que tange à sua função legitimadora do status quo, sob falsas alegações, 

a escola promove a aceitação de ideias não igualitárias, quando na realidade 

deveria atenuar, ao menos em parte, os efeitos da desigualdade e preparar cada 

indivíduo para autodefender nas melhores condições possíveis, sua participação no 

cenário social.  

Nesse contexto, coloca-se em evidência o papel da escola na formação do 

homem, discute-se o caráter contraditório da escola, além de seus limites e 

possibilidades. Questiona-se também o saber estabelecido em detrimento da 

construção de novos conhecimentos, a relação da escola com o currículo e a 

interação entre o conhecimento e o homem. 

A escola como mediadora entre os conhecimentos formal e informal é um 

local privilegiado para discussão dos problemas sociais, entre estes a violência. Para 

tanto, discute-se o conteúdo programático, as práticas pedagógicas, as demandas 

do contexto social e a necessidade dos alunos.  “O conhecimento, portanto, não é 

produto da subjetividade, mas da realidade; não é neutro, mas histórica e 

socialmente determinado”. (SAVIANI, 2003, p.59). 

O conhecimento é instrumento para a realização dos projetos estabelecidos e 

para o alcance da autonomia. Assim, a educação não deve ser apenas repetição 
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mecânica ou cópia de saberes, pois assim sendo, o homem dificilmente terá 

disposição para elaborar os próprios projetos. É necessário educar para a liberdade 

para que o ser humano possa fazer proposições com liberdade. “É preciso educar 

para o que o ser humano seja capaz de exercer racionalmente sua liberdade.” 

(ZATTI, 2007, p.69). 

Segundo o entendimento de Veiga (1998, p.20), “[...] a educação é direito de 

todos, e, portanto não deve se constituir em um serviço, uma mercadoria, sendo 

transformada num processo centrado na ideologia da competição e da qualidade 

para poucos”.  

Martins (1998) contribui para esta discussão afirmando que a escola, por sua 

vez, é o lugar por excelência da consolidação deste projeto educacional, ou seja, a 

instância social mediadora e articuladora dos projetos político da sociedade e do 

projeto pessoal dos sujeitos. Compreender a escola nesta perspectiva significa 

avançar na formação da cidadania à medida que permiti a consolidação da 

democracia, e por sua vez, a instauração da tolerância para com os que pensam e 

agem diferentemente.  

Outro aspecto a ser lembrado faz referência ao conjunto de fatores, que 

questionam a função da escola enquanto transmissora de saberes historicamente 

construídos. 

[...], o esgotamento do modelo de escolaridade voltado para a mobilidade 
social convive com o enfraquecimento da capacidade socializadora da 
escola como instituição formadora de novas gerações. Por estas razões, um 
dos principais desafios é o exame de alternativas que possibilitem à escola 
a redefinição de sua presença no universo de crianças, adolescentes e 
jovens, de modo a alcançar algum significado efetivo no desenvolvimento 
desses sujeitos. (SPOSITO, 1998, p.73). 

 

Compreender as dificuldades que assolam a dinâmica da escola é uma 

preocupação recorrente, e, portanto necessária. Assim conforme destaca a autora 

supracitada discute-se a instituição escolar como transmissora de saberes, e como 

gestora de desenvolvimento, expressões de grande importância para constituição 

da democracia. 

Para finalizar as reflexões sobre o papel da escola, sob meu ponto de vista, a 

escola adota uma postura conservadora na medida em que  reproduz e legitima as 

desigualdades sociais existentes.  

O pensamento de Nogueira (2006, p.86) sintetiza o que penso sobre o 

assunto. Mesmo alargando o acesso das classes sociais menos favorecidas à 
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educação, certas estruturas adotadas pela instituição escolar reforçariam esta 

desigualdade, uma vez que, “[...] tratando, formalmente, de modo  igual, em direitos 

e deveres, quem é diferente, a escola privilegiaria, dissimuladamente,  quem por sua 

bagagem familiar, já é privilegiado” .  

 Enfim, todos os autores a aqui mencionados, de acordo com suas convicções, 

proporcionaram inúmeras contribuições para este entendimento.  Num esforço de 

síntese das afirmações destes autores poderíamos apontar para  uma convergência 

quanto à concepção da escola como transmissora de saberes e para o papel da 

educação de formar o homem em sua totalidade.  Concordo quando sugerem que 

muito mais que treinamento, a educação é um processo dinâmico, e não apenas um 

repasse do conhecimento científico, mas deve pautar-se na socialização e na 

democratização do saber, assim passará de uma perspectiva estática, passiva para 

ser caracterizada como um processo. Percebe-se também uma aproximação em 

suas afirmações (na qual me alinho) ao  defenderem a ideia de que é desigual o 

acesso à escola e que ela, por sua vez,  reproduz e legitima as estruturas de poder 

existentes na sociedade.  

 

2.1  Escola e Democracia: uma especificidade necessária á Humanidade 

 

Esta reflexão tem como premissa rediscutir a função social da escola na 

perspectiva democrática, no sentido de pensar práticas de superação para o 

fenômeno  violência evidenciado na escola. 

Vivencia-se uma época de crescente pluralismo político, despontando para 

várias direções, entre estas a escola, que busca sobreviver às tendências 

antagônicas. De um lado, cresce o desejo de autonomia contra a uniformização, e 

de outro cresce também o desejo de afirmação da singularidade de cada região e/ou 

contexto. 

Enfim, busca-se colocar em prática a concepção libertadora da educação, no 

sentido de envolver os segmentos escolares no processo de tomada de decisão, e 

de democratização do conhecimento. 

Segundo Freire (2011), a educação na perspectiva democrática deve levar 

em consideração práticas: reflexiva, critica e participativa. Uma educação que 

permita ao homem uma nova postura diante dos problemas de seu tempo, que o 

leve a ter uma intimidade, que o faça pesquisar, em vez de apenas repetir trechos 
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de afirmações sem sentido, ou sem nenhuma relação com a realidade a que está 

inserido. 

Uma educação que não oportunize ao educando a experiência do debate, a 

análise dos problemas e que não lhe propicie condições de verdadeira participação, 

é uma educação contraditória, à medida que não se identifica com o processo de 

democratização.  “Educação que não se perca no estéril bacharelismo, oco e vazio. 

Bacheralismo estimulante da palavra fácil. Do discurso verboso”. (FREIRE, 2011,    

p.123). Mas, que seja entendida como apropriação do saber historicamente 

produzido, com significado, e preocupada em compartilhar os conhecimentos 

acumulados com as novas gerações. Esta é a função primeira da escola.  

Nesse sentido, faz-se necessário que a escola oportunize cada vez mais a 

conscientização do homem, fato que envolve mudanças, na estrutura, na política, e 

acima de tudo no pensamento de todos os envolvidos no processo educacional.  É 

fundamental, contudo, entender que o homem, é um ser de relações e não apenas  

de contatos,  está no mundo e com o mundo.  Concepção que resulta na abertura à 

realidade, e que o faz ser o ente de reações que é.  (FREIRE, 2011). 

Ao longo de nossa trajetória histórica, observou-se um esforço em prover um 

novo olhar para o processo educacional. Ainda que tenham sido de forma tímida, as 

mudanças começaram a ocorrer, tais como: o estabelecimento da gratuidade e 

obrigatoriedade do Ensino Primário, previsto na Constituição de 1934, a instituição 

da Primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 4.024/1961). 

No curso de nossa história destaca-se também a Lei de nº.5.540/68, 

responsável pela reforma universitária e a Lei de nº. 5.692/71, que ampliou a 

escolaridade de quatro para oito anos, no Ensino Primário, a instituição do ensino de 

1º e 2º graus e ainda a profissionalização do ensino. De certo que todas essas  

reformas foram marcos de grande importância, na trajetória educacional, no entanto, 

não foram suficientes para inserir a qualidade de ensino. 

Em 20.12.1961 foi promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases de nº. 

4.024, que tinha como ideário a Reforma Francisco Campos que ultrapassou o 

regime ditatorial, inaugurou a organização brasileira em todos os níveis 

educacionais, vigorando por mais de quinze anos.  “[...] mostra que a LDB mantém 

a estrutura tradicional do ensino, mas não fixa um currículo nacional, respeitando as 

especificidades regionais e evidenciando seu caráter descentralizador”. 

(ANDREOTTI, 2005, p.14). 
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Constata-se que apesar da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961 

trazer em seu bojo diretrizes que asseguravam direitos educacionais para todos, na 

prática o país vivia um novo contexto histórico, haja vista que o período ditatorial 

impedia o cumprimento destes princípios. 

Tomando-se como referência os estudos de Clark; Nascimento; Silva (2005), 

a Lei 5.692, de 1971, é responsável pela reforma do Ensino de 1º e 2º Graus. O 

objetivo geral era direcionar o ensino para a qualificação profissional. Dentre as 

principais mudanças apresentadas por essa lei destacam-se: a extensão da 

obrigatoriedade escolar para oito anos (fusão dos antigos cursos primários e 

ginásio), tornando extinto o exame de admissão; a introdução do ensino 

profissionalizante mediante os ginásios orientados para o trabalho (GOT); e a 

implantação da profissionalização compulsória no ensino de 2º grau. 

A década de 1990 foi marcada pela promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, Lei 9394, que foi sancionada no ano de 1996, cujo projeto de 

lei foi de autoria do Senador Darcy Ribeiro. A Lei Darcy Ribeiro, como ficou 

conhecida, demonstra uma significativa atenção à formação adequada dos 

professores para a Educação Básica. 

A sociedade nesta perspectiva passa por um processo de redemocratização 

social, o que promove mudanças na forma de pensar, e uma rejeição ao modelo 

autoritário proposto. “Quando pensamos em democracia, pensamos em direitos 

individuais, [...]. Evidentemente, uma democracia não pode sobreviver sem um 

mínimo de consenso sobre tais princípios”. (PENA-VEGA  et al., 2008, p.32). 

O dinamismo democrático estende-se à escola, que a partir de 1980 

compreende o sujeito como construtor histórico do conhecimento, visão que suscita 

a necessidade de pensar numa escola voltada para relação dialógica. “Relação 

Dialógica: Estabelece a ponte entre o ensinar e o aprender, porém só ocorre quando 

o pensamento crítico do educador não anula a capacidade de pensar criticamente 

do educando”.  (VASCONCELOS; BRITO, 2011, p.165).  

Todavia, a relação autoritária é um dos grandes percalços que assola a 

sociedade. Para Freire (2011), o autoritarismo é o privilégio da autoridade em 

detrimento da negação da liberdade, o que impede a expressão e a ação. 

(VASCONCELOS; BRITO, 2011). Não há como pensar em uma instituição escolar 

verdadeiramente democrática com bases em relações autoritárias. “A verdadeira 

democracia caracteriza-se, dentre outras coisas, pela participação ativa dos 
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cidadãos na vida pública, considerados não apenas “titulares de direito”, mas 

também como criadores de novos direitos [...]” (PARO, 2001, p.40). 

Compreender a escola como mediadora do conhecimento necessário com 

fins a promover realidades sociais mais humanas, demanda refletir sobre sua 

condição social, haja vista as diversas formas pelas quais vem sendo negada. Entre 

essas formas, destaca-se a insuficiência de recursos destinados ao setor 

educacional. 

Paro (2006) continua a refletir sobre o assunto, afirmando que quando se 

discute sobre a melhoria do cenário educacional, aponta-se à necessidade de prover 

mais investimentos, todavia, contraditoriamente na realidade, observa-se um 

caminho inverso, devido às constantes diminuições de verbas governamentais 

destinadas a educação. Como não poderia ser deixar de ser, esta situação contrasta 

com a precariedade em que se encontra o ensino no país (prédios e instalações 

escolares em péssimo estado, número insuficiente de professores e funcionários, 

recursos didáticos escassos, além da falta de segurança nas escolas, fato que tem 

trazido grandes preocupações, e por sua vez, o aumento de casos de violência na 

escola).  

Estudar a democracia na instituição escolar implica em compreender como se 

dão as relações ali instaladas, neste processo de desigualdade social gerada no 

nível da estrutura econômica, mesmo porque a escola faz parte da sociedade, e não 

está isenta dos antagonismos de classe, ou seja, não há como impedir que as 

contradições penetrem em seu interior. “Numa sociedade de classes, toda educação 

é classista. E, na ordem classista, educar, no único sentido aceitável, significa 

conscientizar e lutar contra esta ordem, subvertê-la.“ (GADOTTI, 1983, p.13). 

Não existe democracia sem participação, ou seja, a participação é 

imprescindível para a consolidação da democracia. A escola como parte da 

sociedade, além de promover a democratização do conhecimento com significado, 

deve também propiciar a garantia de acesso e permanência do aluno. 

Neste sentido, de acordo com Libânio (2004), a participação é o principal 

veiculo de promoção de democracia na escola, pois permite o envolvimento de todos 

os segmentos escolares, sejam eles profissionais ou usuários. Quando os sujeitos 

permitem envolver-se, passam a conhecer mais de perto os objetivos e as metas da 

estrutura organizacional, o que favorece uma aproximação maior entre professores, 

alunos, pais e comunidade.  
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Esta aproximação se contrapõe às formas autoritárias de poder, à medida que 

os segmentos escolares podem expressar suas opiniões e intervir de forma coletiva 

nas decisões da organização. A participação coletiva, o envolvimento de todos os 

segmentos escolares na dinâmica da escola, é condição para o exercício da 

educação democrática.  

Esforçar-se para construir uma escola democrática é o primeiro paradigma a 

ser elucidado. Em primeiro lugar, precisa ficar claro que uma sociedade que se 

configura democrática deve ser regida por critérios de justiça,  liberdade, igualdade e 

participação. “As instituições escolares têm de apresentar fórmulas originais que, 

respeitando as suas singularidades, implantem o mesmo espírito de igualdade, de 

participação e de justiça.” (PUIG et al., 2000, p.23). 

Uma escola em que professores e alunos têm especificidades quanto ao 

conhecimento e vivências podem interagir, respeitar e entender um ao outro, e ainda 

juntos podem participar na organização do espaço escolar, superando conflitos. A 

solução dos problemas que permeiam o universo escolar passa pela consciência do 

que realmente a escola faz e como faz, além da reflexão acerca das atitudes, papéis 

e atuação dos sujeitos que nela estão inseridos. A proximidade entre os sujeitos 

possibilita o diálogo, e por sua vez o pensamento conjunto para direcionar formas 

de enfrentamento.  

Enfrentar os problemas que se apresentam na vida coletiva, sem negá-los, 

nem solucioná-los mecanicamente, são vivências que deveriam ser proporcionadas 

aos alunos. A escola deveria oportunizar situações para resolução de dificuldades, 

mas também deve propiciar o compartilhamento de bons momentos com os 

segmentos escolares, além de ensinar a aproveitar os recursos e as tradições úteis 

para convivência. (PUIG, 2000).  

 Uma escola democrática permite que alunos e alunas sejam protagonistas da 

sua própria educação, participando ativamente do cotidiano escolar. Ao 

compreender a escola como espaço de integração e de construção de saberes, 

significa pressupor a adoção de um caminho pautado no convívio democrático, 

construído a cada dia e não depende de ações isoladas, mas envolve desde o 

porteiro, que recebe os alunos, funcionários de apoio, professores, até os gestores, 

ou seja, todos que trabalham na escola. (CARVALHO; SILVA, 2001). 

Ainda segundo estes mesmos autores (2001, p.8): “O cuidado com a 

construção e o desenvolvimento do convívio democrático depende de intervenções 
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bem planejadas e executadas”. Portanto, a relação da convivência democrática com 

os propósitos da educação pressupõe que a execução de tal nuança esteja 

diretamente relacionada com a construção do Projeto Político Pedagógico. 

É preciso esclarecer que a construção do Projeto Político Pedagógico não é 

um processo todo harmônico, de acordo com Sousa; Marçal (2001), ao contrário, é 

um processo que apresenta conflitos, existindo nele interesses de segmentos 

divergentes. Mas é exatamente essa diversidade que torna o processo de 

construção rico e dinâmico, pois é em função desta interação que surge o coletivo 

da escola. O trabalho coletivo traduz esforços conjuntos. A elaboração e execução 

do projeto político pedagógico permite que um grupo se articule a partir de objetivos 

comuns. Esta articulação aliada ao sentimento de pertencimento dos sujeitos 

legitima as ações desenvolvidas na instituição educativa 

Transformar a escola num lugar de desenvolvimento de novas experiências e 

competências é função e desafio de todos: diretores, professores, alunos, pais e 

funcionários. (DOURADO; DUARTE, 2001).  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de nº 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996, consolidou significativas mudanças no que concerne ao 

processo de democratização de ensino. Em seu Art. 14, destaca a participação das 

comunidades escolares e local em conselhos escolares ou equivalentes. No Art. 15, 

infere a unidade escolar, autonomia pedagógica, administrativa e de gestão 

financeira. 

Observa-se que a lei tem como finalidade ampliar a participação da escola no 

processo de decisão, propiciando a descentralização, à medida que atribui 

autonomia quanto ao gerenciamento dos aspectos pedagógicos, administrativos e 

até financeiro. “[...] a LDB aponta, mas não sustenta o princípio da gestão 

democrática. Trata do tema isoladamente, em poucos artigos (já citados), e de uma 

maneira vaga e ambígua”.  (ABRANCHES, 2006, p.41) 

A legitimidade da autonomia escolar perpassa pela necessidade de que todos 

os agentes (professores, alunos, direção, estado, comunidade, pais), 

compreendendo que a autonomia não é algo que recai apenas no plano do discurso, 

nem tão pouco perpassa unicamente pelo gerenciamento de verbas, mas que deve 

ser uma conduta assumida por todos. 

Transformar a escola em um espaço de discussão, de desenvolvimento 

integral, com vistas ao bem comum, exige comprometimento e engajamento. Uma 



50 

 

tarefa difícil, tendo em vista que durante muito tempo as decisões eram 

monopolizadas de cima para baixo, além do que por um grande período vetou-se o 

acesso da população à informação, e por consequência à democracia. 

Respaldando-nos nas reflexões de Paro (2001), observa-se que no cerne das 

discussões sobre a gestão democrática encontram-se as implicações do Conselho 

Escolar, outra política de melhoramento do processo educativo, caracterizado, 

como política descentralizadora de ações pedagógicas, administrativas e 

financeiras. No entanto, apesar de ser anunciada legalmente, a importância do 

Conselho Escolar, muitos diretores mostram-se temerosos, acreditando que com a 

atuação do Conselho Escolar, poderiam perder seu poder de gestão, na medida em 

que alunos, professores, pais e comunidade local estariam se intrometendo no 

gerenciamento das ações. 

Essa forma de conceber a gestão da escola não tem o objetivo de diminuir 

e/ou de desconsiderar a importância dos gestores educacionais, pois estes são 

fundamentais  no desempenho de suas práticas.  

 Na perspectiva democrático-participativa, a liderança é desenvolvida por 

todas as pessoas por meio de práticas participativas e de ações de desenvolvimento 

pessoal e profissional, não sendo aceitável que a gestão seja exercida apenas pela 

direção e/ou coordenação. (VEIGA, 2007). 

Partilha de poder, busca pela qualidade, discussões conjuntas dos segmentos 

escolares em torno das necessidades e melhoria da escola, é a proposta da 

liderança participativa. Para que isso aconteça, a escola, deve envolver as famílias 

nas ações educativas, atitude que pode ser implementada por meio da constituição 

do Conselho Escolar. 

Os Órgãos Colegiados ou Conselhos Escolares tem implementado novas 

formas de gestão, baseados em um modelo de gestão coletiva, possibilitando a 

participação de todos nos processos decisórios. “Não se trata de cogestão. O diretor 

ainda é autoridade responsável pela escola e tem apoio do colegiado nas decisões 

essenciais das atividades e projetos da unidade escolar, em seus vários níveis”.  

(ABRANCHES, 2006, p.54). 

O diretor, como autoridade maior da escola, tem funções fundamentais na 

condução da unidade escolar, bem como, no estabelecimento de práticas de 

estreitamento  dos laços entre escola e comunidade. 
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Assim a melhoria da qualidade do ensino só alcança o sentido de prática 

pedagógica democrática, a partir das interações vividas entre direção, professores, 

alunos, pais, funcionários e representantes da comunidade. Fica assim evidente, 

que o compromisso de todos firma os princípios de participação efetiva dos 

indivíduos. Evidencia-se nessa perspectiva, o Conselho Escolar, como um caminho 

para transformar o espaço escolar em um meio aberto à construção do processo de 

construção de conhecimento e formação para todos. 

Entendido dessa forma o Conselho Escolar caracteriza-se como uma 

instância colegiada que tem como premissa a ampliação do poder, antes 

centralizado na direção da escola. 

Segundo Veiga (2007), o Conselho Escolar tem funções consultiva, 

normativa, fiscalizadora e mobilizadora, conforme descrição no Quadro 1 abaixo: 

 

FUNÇÃO CARACTERÍSTICA 

1- Consultiva Assessoramento e análise das questões encaminhadas pelos diversos 

segmentos da escola; Apresentação de sugestões para melhoria da escola. 

2- Normativa Atribuída aos Conselhos quando da elaboração das normas internas da 

escola. 

3- Fiscalizadora Atribuída aos Conselhos quando eles acompanham a execução das ações 

tomadas pelos gestores escolares. 

4- Mobilizadora Os conselhos a exercem quando promovem a participação dos sujeitos em 

diversas atividades. 

 
Quadro 1 – Funções do Conselho Escolar 

Fonte: MACIEL, JST (2013)  baseada em VEIGA (2007) 
 

De acordo com o Quadro 1, por meio do Conselho Escolar a escola pode 

transformar-se em um espaço de cidadania e democracia, pois na perspectiva 

“consultiva”, as questões relacionadas ao processo decisório em relação às práticas 

pedagógicas, projetos, aplicação dos recursos financeiros, currículo, perpassam  

pelo olhar de todos os segmentos da escola. Não se trata mais de um único detentor 

de poder, fato que compreende a responsabilidade de todos, com vistas ao 

melhoramento da escola, por meio da criação de políticas de atuação e interação 

entre escola e comunidade.  

Em síntese o Quadro 1 destaca que o Conselho Escolar tem quatro funções 

interligadas e complementares, pois  é atribuição do conselho: construir, aprovar, 

encaminhar, discutir, orientar, emitir pareceres, supervisionar, acompanhar, avaliar, 
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estimular a participação de todos, promovendo assim a mobilização da comunidade 

escolar e local.  

O Conselho Escolar numa perspectiva democrática deve ser considerado 

como um fórum permanente de debate, de articulação entre os vários segmentos da 

escola, com o propósito de atender às necessidades comuns, bem como a solução 

dos conflitos, que por ventura poderão influenciar no andamento da escola, além de 

garantir o direito coletivo. “É, portanto, um local por excelência de possibilidade de 

concretização da democracia na escola, tendo em vista que pode ser o espaço de 

realização de relações de autoridade compartilhada”. (MARQUES, 2007, p.97). 

Conforme Luce; Medeiros (2006), pensar em um movimento coletivo significa 

compreender a participação de todos os segmentos da comunidade escolar: alunos, 

pais, profissionais da educação, pressupondo a construção de uma nova ordem, que 

deve ser plural, solidária, respeitadora das diferenças e comprometida com a 

qualidade do processo educacional, promovendo assim a gestão democrática.  

De acordo com os estudos de Paro (2001), compreende-se que a gestão 

numa perspectiva participativa, sobreleva as relações sociais escolares, alertando 

que é preciso refletir sobre as políticas educacionais. A construção da democracia 

no âmbito escolar permite que os envolvidos compreendam a finalidade da escola, 

bem como as dificuldades, fato que possibilita discussão e a participação efetiva do 

conjunto escolar. 

A participação efetiva na escola pressupõe que os professores, coletivamente 

organizados, discutam e analisem a problemática pedagógica que vivenciam em 

interação com a organização escolar e que a partir desta análise, determinem 

caminhos para superar as dificuldades que julgarem mais carentes de atenção e 

assumam o compromisso com a promoção de transformação nas práticas escolares. 

(LUCK, 2006, p.33). 

A democracia permite a repolitização global das práticas social e política, 

além de elucidar as formas de dominação, ao mesmo tempo em que poderá 

oportunizar o exercício da cidadania. 

A gestão democrática deve ser um instrumento de transformação das práticas 

escolares, neste contexto destaca-se o trabalho coletivo. “É necessário decidir, 

coletivamente, o que se quer reforçar dentro da escola e como detalhar as 

finalidades para ser atingir a almejada cidadania”. (VEIGA, 2008, p.23).  
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A educação exerce um papel fundamental na afirmação da cidadania. 

“Educação para cidadania não somente é direito de todos, mas, sobretudo uma 

conquista de uma sociedade que se quer ver emancipada de suas grades estreitas e 

restritas”. (BITTAR, 2004, p.107).  

Decididamente é necessário mudar a “cara da escola”, transformar o cenário 

de contradição, competitividade e exclusão social em um lugar de reflexão, 

participação e de possibilidade de discussão e decisão conjunta, o que implica 

fundamentalmente assumir o compromisso com sua transformação. “Significa 

assumir o compromisso com sua reinvenção, criando alternativas para superar a 

lógica elitista, classificatória e excludente que a orienta”. (FREITAS, 2004, p.37). 

Pensar a educação numa perspectiva democrática remete a observar, 

analisar e só depois transformá-la, propondo uma pedagogia que emancipa, que  

liberta, e que compreende o espaço escolar no sentido amplo da gestão 

democrática, a qual pressupõe a participação no processo de decisão, a 

democratização das relações e o acesso ao  conhecimento. 

Segundo Paro (2001) a participação dos sujeitos nas decisões e nas 

ocorrências da escola é fundamental para garantir os princípios democráticos que 

devem permear a gestão escolar.  Implementar a participação coletiva é um caminho 

possível, mas ao mesmo tempo difícil de ser posto em prática. A escola deve ser 

pensada como um espaço plural e repleto de particularidades de seus sujeitos, 

porém nada se pode fazer quando estes se sentem isolados e não partícipes do 

processo de tomada de decisões. 

Para tanto, o comprometimento coletivo de todos os segmentos escolares 

com a qualidade da escola é indispensável para sua reinvenção, além da 

conscientização de professores e alunos acerca de seus papéis de agentes 

produtores da história e, portanto cidadãos. Temática que será explicitada a seguir.  

 

2.2  Escola e cidadania: para além da transmissão do conhecimento  

 

Segundo Gadotti (2000, p.289), discutir o termo “cidadania” pressupõe pensar 

em seu significado, e importância, pois são muitos os comentários acerca de sua 

representatividade. Assim conceituar cidadania mostra-se contraditório, pois tornou-

se uma palavra perigosamente consensual, “[...] um envelope vazio no qual tanto 
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podem caber os sonhos de uma sociedade de iguais, uma sociedade de direitos e 

deveres, quanto uma sociedade dividida por interesses antagônicos”.   

Nesse sentido, questiona-se: O que significa cidadania? Como a cidadania se 

relaciona com a educação? Como educar para cidadania? 

Para Gadotti (2000), a cidadania se caracteriza pela consciência dos direitos 

(segurança, trabalho, saúde, educação, habitação, liberdade de expressão, entre 

outros) e deveres, e ainda pelo exercício da democracia. Para este autor não há 

cidadania sem democracia, entretanto, o conceito de cidadania demonstra certa 

ambiguidade: de um lado, sobrepõe-se a uma concepção consumista de cidadania 

(direito de defesa do consumidor) e, de outro, uma concepção plena, que se 

expressa na mobilização da sociedade para conquistar o direito de participar e/ou 

opinar no gerenciamento da vida pública. 

Como falar de cidadania enquanto direitos humanos diante das condições 

sub-humanas a que tantas pessoas estão inseridas (desigualdade estrutural, 

desemprego, ausência de moradia, de saneamento básico, de segurança, 

inacessibilidade ao sistema de saúde pública...)? Como falar de uma sociedade 

democrática quando uma parcela significativa da sociedade não tem acesso aos 

bens culturais, políticos e tecnológicos?  

Homens e mulheres, crianças e jovens, adultos e idosos, vivem a cada dia um 

processo de exclusão social à medida que ainda não atingiram condições de bem-

estar social e/ou de vida digna. “[...] a real identidade da palavra cidadania, com o 

acento que se quer conferir ao termo, reflete exatamente essas preocupações, 

significando, portanto, algo mais que simplesmente direitos e deveres políticos”.  

(BITTAR, 2004, p.18).   

Numa sociedade marcada por tantas desigualdades predomina também, de 

forma oculta, a desigualdade cívica. “Só no Brasil existe, por exemplo, uma 

legislação penal diferenciada em termos de escolaridade do réu, a tal “prisão 

especial” para portadores de diploma de curso superior”. (BENEVIDES, 1998, 

p.162). 

Sob o ponto de vista de Bittar (2004), o acesso às condições dignas de vida 

(acesso aos bens, direitos, serviços, e dignidade) de forma exequível confere o 

significado maior da condição cidadã. Cidadania nessa perspectiva significa falar de 

participação ativa, crítica, libertadora, produtiva e dinâmica, além da consciência 

cívica para o exercício de direitos e deveres públicos. 
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A consolidação dos direitos humanos é uma questão de bem-estar social, 

responsabilidade de todos os organismos sociais, dentre estes a escola. Por isso é 

necessário pensar em uma educação para e pela cidadania, entendida como um 

movimento educacional concreto, mas atento as particularidades e diversidades 

culturais da Humanidade. Uma prática pedagógica comprometida com o 

desenvolvimento integral do indivíduo, mas também realista a ponto de reconhecer 

as contradições existenciais.  

Mas, como implementar uma prática pedagógica comprometida com a 

construção da cidadania? Como instituir a democratização da educação em termos 

de acesso e permanência do escolar?   

 A priori não é uma tarefa fácil, tendo em vista as diversas contradições 

sociais já relatadas, porém há que se observar que não se trata de um favor, mas é 

um direito previsto na Constituição Federal de 1988. 

 
A educação é um direito social, conforme preconiza o Art. 6º da 
Constituição, não obstante é considerada também um direito liquido e certo, 
segundo preceitos do Direito Constitucional. Direito liquido e certo, segundo 
a doutrina majoritária, é aquele tutelado por mandato de segurança, é o 
direito inalienável, óbvio e inquestionável, que alguém possui sem que se 
precise provar. Já o mandato de segurança é o instrumento de garantia 
previsto no Art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, que, conforme a 
transcrição a seguir, visa a proteger os direitos dessa natureza, 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. (MESSEDER, 2012, p.4). 
 

 
Contrariamente ao discurso da educação com qualidade para todos, assiste-

se à consolidação de um ensino descomprometido com qualidade e acesso, pois 

comumente noticiários apontam a insatisfação dos alunos quanto à estrutura do 

prédio, além da ausência de um currículo comprometido com as especificidades 

sociais.  

Outra questão relevante diz respeito a insatisfação dos professores em 

relação a profissionalização, na qual a desvalorização, a desqualificação,  o baixo 

salário,  as condições de trabalho precárias,  promovem o descaso com o 

profissional professor. 

A profissionalização torna-se ainda mais complexa diante da falta de políticas 

de formação de professores e da distância entre as várias faixas de renumeração e 

produção acadêmica.  O sentimento de insatisfação do professor, como não poderia 
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ser diferente, reflete na sala de aula e no ambiente familiar, causando prejuízos 

diversos.  

Em relação à prática pedagógica, Thums (2003) aponta que, curiosamente, 

ao chegar na escola, os professores empenham-se em oferecer práticas criativas, 

dedicam-se com esmero em adquirir conhecimentos para formação dos alunos. 

Passados os anos, a prática chega ao marasmo da vida diária, sentimentos de 

insatisfação, poucas perspectivas futuras, enfim nem mesmo o próprio profissional 

se dá conta que esta indiferença não o atinge somente, mas também aos alunos 

como um efeito dominó. Fatos estes que, muitas vezes, consolidam-se em função 

dos baixos salários e desvalorização profissional.  

Na tentativa de superar tais dificuldades, usam-se as paralisações e/ou 

greves como instrumento para obtenção de reconhecimento financeiro e social, fato 

que concorre para o desgaste social, atraso no calendário letivo, desistência dos 

alunos, implicações na entrada dos alunos do Ensino Médio na Universidade. Enfim, 

muitas vezes, o movimento acaba por surtir efeitos inversos, como enfraquecimento 

da categoria, cortes financeiros, chegando até, em algumas situações em  punições 

trabalhistas. 

Segundo a percepção de Thums, 2003, p.384, a condição da pessoa do 

professor foi arranhada. “O desrespeito pelo fazer e pelo ser professor resultou num 

processo de apatia, desleixo, falta de seriedade, atitudes e comportamentos pouco 

éticos”.  

Para muitos docentes é um desafio não perder sua condição de pessoa 

humana no exercício do magistério, dada às circunstâncias em que o fazer 

pedagógico está submentido.  

Uma dívida social que os dirigentes políticos devem à parcela significativa da 

sociedade, uma precariedade que começa no Ensino Fundamental, segue pelo 

Ensino Médio, expandindo-se pelo Ensino Superior, uma insatisfação que envolve 

teoria e prática do fazer pedagógico.  

 
 
Os países desenvolvidos continuam investindo na educação superior, 
continuam fazendo pesquisa básica, produzindo ciência e tecnologia, e os 
países em via de desenvolvimento ou mais atrasados vão formar uma mão 
de obra que vai incorporar tecnologias e ciência produzidas fora. (SANTOS, 
2003, p.34). 
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Este estudo como já anunciado discute o fenômeno da violência no ambiente 

escolar, suas implicações na construção do homem social, político e histórico. Não é 

sua intenção afirmar que o problema da violência diz respeito ao  professor, à 

direção, à escola, à família ou ao próprio discente, mas se refere a toda sociedade.  

Os alunos trazem para dentro da unidade educativa suas experiências, seus 

problemas, suas dificuldades, suas queixas, e esta, muitas vezes, por não saber 

como resolver e/ou orientar o discente, acaba até mesmo agravando a situação. 

Assim, sentimentos de exclusão podem gerar indisciplina escolar, rebeldia, 

dificuldades de aprendizagem, entre outros problemas.  

O estudo sobre violência escolar é pode ser visto como global, porque atinge 

quase a todas as capitais do mundo, traduzindo-se por efeitos nefastos entre 

escolares e sociedade. Estudar os efeitos da violência na cidade de Belém, 

especificamente em uma escola pública dessa capital, consolida a preocupação em 

desvendar os motivos, no sentido de propiciar medidas de combate.   

Em nenhuma hipótese, podemos caracterizar a escola como a única 

responsável pelos problemas educacionais, pelo contrário, esta pode vislumbrar 

várias possibilidades de interação social, aprendizado, crescimento e inclusão social.  

Assim é cada vez mais urgente consolidar a escola cidadã, caracterizada 

especificamente pela formação da cidadania. A estrutura  e funcionamento da escola 

cidadã, de acordo com Gadotti (2000), está centrada em quatro princípios: gestão 

democrática; comunicação direta com as escolas; autonomia da escola e avaliação 

permanente do desempenho escolar.   

Estes princípios, conforme ponto de vista de Demo (2001) estão atrelados a 

qualidade da educação, ou seja, com o projeto educacional a ser construído. 

Entretanto, é preciso esclarecer que a educação não opera milagres, mas se bem 

planejada, pode colaborar para a superação e eliminação de atitudes perversas, isto 

é, se for bem conjugada e propiciar conhecimento crítico, aprendizagem 

reconstrutiva no contexto da política e ética social, suas contribuições serão 

pertinentes para a gestação de uma possível  sociedade menos desigual.  

Nesse sentido, há que se pensar numa educação transformadora, que sirva 

de base para o exercício da cidadania, porém como foi supracitado é importante que 

se faça uma revisão significativa do sistema educacional, tendo em vista que o 

simples fato de ir à escola, não resolve o problema. Também é necessário que a 
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educação esteja imbuída do desejo de promover um ensino eficaz, comprometido 

com a diversidade, bem como com a necessidade do aluno. 

Outro educador que oferece sua contribuição a este tema é Delval (2006) ao 

afirmar que investir em atividades pedagógicas comprometidas com a construção da 

cidadania, com o desenvolvimento da autonomia e ao mesmo tempo cultivar o 

prazer do aluno, deveria ser a meta primeira da escola, mesmo porque a sociedade 

promove muito mais possibilidades de lazer, de satisfação do que a escola, à 

medida que esta se mostra indiferente. Conversar com os amigos pelo telefone, 

brincar de videogame, conversar e jogar pelo computador, assistir televisão, para o 

aluno é bem mais interessante do que frequentar a escola, que repetidas vezes 

evidencia matérias escolares áridas com um teor bem menor de satisfação.  

O currículo se impõe de fora, ou seja, os conteúdos não requerem as 

exigências da vida, assim os conceitos e representações sobre o mundo social não 

são apreendidos, na medida em que a aprendizagem escolar apresenta-se 

claramente descontextualizada. 

Discursivamente, propaga-se que a escola deve preparar para vida, porém 

diferente de épocas passadas, as mudanças aceleradas, bem como os conflitos 

sociais (condutas infratoras, utilização de drogas, brigas...), direcionam olhares à 

escola, culpabilizando-a pelos referidos conflitos e enfatizando que esta deveria 

propiciar uma formação educacional mais comprometida, a ponto de coibir 

comportamentos indesejados socialmente. (DELVAL, 2006). 

Na realidade, a construção da escola cidadã perpassa por vários contextos, 

dentre estes a superação do processo de ensino de alguns professores que na 

condução das tarefas limita o aluno a fazer somente o que o professor solicita, 

atitude que reduz a iniciativa própria e o diálogo, considerado o verdadeiro processo 

educativo do ser humano e do exercício da cidadania.  

Portanto, deve-se compreender que por meio da comunicação, da relação 

dialógica é possível construir uma convivência rumo à humanização.  A vida humana 

“[...] é uma abertura ao mundo porque a essência da consciência do homem são 

atividade, intencionalidade e a relação com os outros e com as diferentes realidades 

existente”. (ZITKOSKI, p. 23, 2010). 

As práticas pedagógicas devem levar em consideração a produção da cultura, 

a implementação do conhecimento com significado, devem ainda estar atentas às 
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especificidades e realidade do aluno, as relações interpessoais tendo como enfoque 

a relação dialética.  

Entende-se neste contexto que o espaço escolar é um lugar por excelência da 

consolidação democrática, e se constrói de forma diferenciada, a partir da prática 

das pessoas. (MARQUES, 2007). 

Para esta autora o espaço escolar não é apenas um espaço de aquisição de 

conhecimento, mas de aprendizagens de práticas democráticas, trocas que se 

realizam no cotidiano escolar que trazem efeitos no pensamento, nos sentimentos e 

nas condutas da comunidade escolar. 

Assim, o cotidiano escolar por meio das diretrizes educacionais e rede de 

significados pode contribuir ou não para a construção da democracia.  A escola não 

pode ser considerada de modo uniforme, ordenado, por compreender realidades 

diferenciadas, o que enfatiza a cultura organizacional, ou seja, uma realidade 

construída, e que, portanto, pode ser resignificada, dependendo do curso de sua 

interação social. Implica, nesse sentido rediscutir as relações de poder e autoridade 

vivenciadas no interior da escola.  

 

2.3 Parafraseando a Pedagogia da Autonomia: relações de poder e autoridade 

na escola 

 

“A educação entendida como processo de formação é indispensável para um 

homem conquistar sua autonomia”. (ZATTI, 2007, p.67). Mas o que significa ter 

autonomia? Como se constitui a autonomia? Como acontece a autonomia na 

escola? 

Etimologicamente autonomia é uma palavra de origem grega derivada de 

“autos” que significa “por si só”, mais “nomós”, que quer dizer “lei”, portanto 

autonomia compreende o ato de “obedecer às próprias leis”, “governar a si mesmo”. 

(JUBRAM, 2012). 

“Os homens como diz Freire, precisam produzir a própria existência. É devido 

a essa incompletude que os homens podem ser formados pela educação, e é 

também devido a ela que os homens podem ser livres e autônomos.” (ZATTI, 2007, 

p.69). 



60 

 

Progressivamente as instituições educativas estão envidando esforços para 

ressignificar suas práticas. Em tempos de mudanças não é possível mantermo-nos 

alheios às exigências do sistema sócio-educacional. Indagações como: O que 

ensinar? Para que ensinar? Como ensinar? Qual sociedade formar? Estes são 

questionamentos oriundos dos diferentes âmbitos conceituais, trata-se, portanto, de 

uma reinvenção da tarefa educativa.  

Numa sociedade em contínuo processo de transformação, não há como 

pensar em uma educação que incentive posturas “conservadoras” e/ou uniformes. A 

sociedade é dinâmica, portanto deve-se incentivar uma educação que oportunize ao 

homem a consciência de sua transitividade. (FREIRE, 2011). 

Preconiza-se uma escola cujo objetivo maior seja a formação do cidadão, no 

entanto a realidade aponta que o discurso é contraditório, tendo em vista os vários 

problemas existentes no cotidiano (falta de professores, dificuldades de 

aprendizagem, precária formação do professor, prédios sucateados...). Entretanto, é 

consensual entre educadores a percepção que não se deixa claro como se dar essa 

formação para a cidadania.  (TAILLE, 1999). 

Reinventar a prática pedagógica significa promover uma política curricular 

clara, que considere alunos e professores como sujeitos de suas histórias, portanto 

merecedores de respeito, fato que coloca em discussão as relações de autoridade e 

autonomia vivenciadas no cotidiano escolar. 

Segundo Neves (2008), existem diferentes graus de autonomia, de 

percepções e de culturas. Sua implantação exige responsabilidade compartilhada, 

progressividade para aceitar os encargos e as funções que advém, respeito às 

diferenças e especificidades locais, reconhecimento dos limites, além da 

democratização de todas as informações técnicas, políticas e administrativas.  

Todos os envolvidos no contexto escolar (professores, alunos e suas famílias, 

coordenadores, diretor, técnicos, supervisores, funcionários de secretaria e de 

apoio) são importantes para a concretização da autonomia, caracterizada como um 

dos símbolos para conquista da liberdade, e para vivência de uma cidadania mais 

participativa. (NEVES, 2008). 

Assim, a escola deve propiciar um ideário de autonomia que enfatize a 

responsabilidade de todos, numa relação de interação social, o que implica 

compreender que esta não pode ser considerada como um sistema fechado e/ou 

absoluto. 
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 Falar de educação para autonomia sem falar de política é não sair da 

superficialidade à medida que a autonomia é construída na relação com os outros, 

portanto  envolve a dimensão política. “É por meio da ação política que condições 

sociais mais favoráveis ou desfavoráveis para a realização da autonomia são 

estabelecidas”. (ZATTI, 2007, p.70). 

Infelizmente, as condições desfavoráveis para a concretização da cidadania 

no interior das escolas vêm se consagrando como um ato sutil e camuflado, à 

medida que formas de repressão e punição são utilizadas para prover a 

universalização da conduta. Acredita-se que para o bom funcionamento da 

organização os sujeitos devem seguir uma única direção, eliminando-se assim a 

relação dialógica e a expressão da liberdade, fato que contradiz o desenvolvimento 

da autonomia.  

Segundo Jubram (2012), quando criança o indivíduo recebe punições dos 

pais que reforçam uma obediência unilateral, quando vai para escola, também se 

depara com outras figuras de autoridade, justificadas com o objetivo de manter a 

disciplina em sala de aula. 

Para este autor, o reforço à obediência inicia na Educação Infantil, 

estendendo-se até o Ensino Superior. Assim desde pequeno, o individuo é treinado 

para cumprir regras, portanto observa-se que sempre existiu na vida modelos de 

autoridade, exigindo obediência cega, além de poder de punição em caso de 

transgressão. Um trabalho de coerção sobre o corpo transforma-se numa política 

que faz gerar poder. “É através dessa mecânica de poder que nasce o domínio 

sobre o corpo do outro, passando assim a operar como se quer no tempo em que se 

quer, e com o máximo de eficiência. Assim nascem os “corpos dóceis”. Através da 

disciplina”.  (COSTA, 2002, p.30). 

Tal autoridade gera submissão e potencializa a eficácia, encontrando na 

escola seu campo fértil. Nesse ponto de vista a escola passa a controlar o sujeito 

por meio do conhecimento. O homem que supostamente surge da instituição escolar 

é um sujeito disciplinado no corpo e, por conseguinte, afastado do saber sobre si. 

(COSTA, 2002). Isto nos leva a refletir sobre: Como pensar na formação integral do 

homem? Como instituir um ensino para e com criticidade? Como pensar em 

autonomia? 

A rigor as práticas educativas primam pela disciplina que ordena, alunos são 

chamados a adaptar-se a um espaço previamente pensado para eles. “O espaço 
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escolar funciona como uma máquina de ensinar, e segundo Foucault, também de 

vigiar, de hierarquizar, de recompensar”. (COSTA, 2002, p.32). 

Perde-se de vista a construção do sujeito em sua totalidade, pois diante dos 

acontecimentos a preocupação primeira da escola é primar pela disciplina. A 

instituição educativa nessa perspectiva tem dificuldade em visualizar o aluno como 

ser singular, e portando detentor de especificidade e cultura diferenciada, 

características estas que inibem os mecanismos de controle social. 

Parafraseando sobre a concepção de educação pode-se enfatizar que assim 

como o vestuário e os alimentos devem estar adequados ao contexto, a educação 

também deve ser compatível com o momento histórico e as especificidades 

individuais. “Enfim, escolher o melhor (para cada um de nós e para aqueles que nos 

cercam) para um melhor viver.” (AMARAL, 1998, p.22). 

Para o referido autor, a educação deve possibilitar uma revisão critica dos 

procedimentos adotados, e compreender que esta deve se adequar as 

necessidades do educando, promovendo assim o respeito à diversidade. 

Iniciei esses escritos enfatizando a necessidade de reinventar a prática 

pedagógica, de reafirmar sua importância para a consolidação do valor pessoal e 

social de cada sujeito. Neste sentido, chamo atenção para condução da 

aprendizagem como evolução teórica e prática, capaz de incentivar o aluno a 

manejar o conhecimento disponível sem perder de vista o espírito crítico.  

De acordo com o pensamento de Demo: 

 
Aprender a duvidar, a perguntar, a querer saber sempre mais e melhor. A 
partir daí, surge o desafio da elaboração própria, através da qual o sujeito 
que desperta começa a ganhar forma, expressão, contorno, perfil. Deixa-se 
para trás a condição de objeto. (DEMO, 1998, p.28,29). 

 

Avançar na autonomia, na expressão própria, ter iniciativa, fazer-se sempre 

presente e participativo, permite a passagem do aluno-objeto para o aluno-sujeito. É 

tarefa da escola desenvolver criticamente,  a inteligibilidade  e a comunicabilidade, 

ou seja, instigar   a curiosidade do educando em vez de domesticá-la. “È preciso por 

outro lado, e, sobretudo, que o educando vá assumindo o papel de sujeito da 

produção de sua inteligência do mundo e não apenas o de recebedor da que lhe 

seja transferida pelo professor”.  (FREIRE, 2011, p.121). 

Uma prática em continuo processo de reconstrução possibilita a afirmação do 

homem-sujeito, autor do conhecimento e participante  de sua história. Alunos e 
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professores estão ligados a objetivos comuns: acesso aos bens culturais, à 

dignidade humana, ao respeito. Aquele que se impõe não existe mais, o que 

obedece ou aquele se revolta, mas indivíduos que cooperam, mas que,  no entanto 

têm características próprias, mas que não inviabilizam a organização em busca de 

bens comuns.  

Legitimar uma prática pedagógica nesta perspectiva pressupõe comunicação 

dialógica, além da superação de alguns desafios, dentre estes a eliminação da 

violência na escola, assunto que será considerado no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 - VIOLÊNCIA NA ESCOLA 

 

“A escola é uma instituição que agrega grupos 
diferenciados, voltados para objetivos que devem ser 
comuns. Para que esses objetivos sejam alcançados, a 
escola está organizada em torno de normas de 
funcionamento que devem ser acatadas. Porém, quando 
reconhecemos que a escola é também um espaço de 
violência, contribuímos para romper com a ideia desta 
instituição como um espaço resguardado, destinado 
somente à aprendizagem de conhecimentos e à 
formação da pessoa, ao exercício da ética e do diálogo e 
à formação da cidadania, antítese, portanto, da 
violência”.  

(MARRA, 2007, p.39) 
 
 

Anteriormente discutiu-se que a sociedade torna-se cada vez mais violenta, 

acompanhando o homem ao longo da história. Violência que se propaga de várias 

formas, transgredindo e desrespeitando os direitos do indivíduo, contradizendo o 

discurso do homem, enquanto ser de direitos e deveres. 

Violência que vem ocupando os vários espaços sociais, ou seja, 

manifestando-se de diferentes formas e em diferentes contextos. Assim, a escola 

não pode assumir e/ou querer resolver sozinha problemas tão graves. É necessário 

o envolvimento de todas as organizações sociais como o Posto de Saúde, o 

Conselho Tutelar, a comunidade, os órgãos oficiais. Enfim, é imprescindível que seja 

estabelecida uma rede de atendimento, no sentido de implementar ações conjuntas 

e/ou alternativas de combate à violência.  

Neste sentido, deve-se fazer uma releitura dos diversos contextos que 

expressam os atos de violência no âmbito escolar, pois, sendo a escola parte de um 

sistema maior, atuante e influenciada por questões sociais, reproduz trechos dos 

conflitos e dificuldades da sociedade na qual está inserida. Em decorrência observa-

se a absorção e a reprodução do fenômeno da violência que vem se instalando no 

cotidiano escolar, transformando-se num desafio para a organização educativa.  

Uma violência que vem se propagando com força. Atualmente alunos de 

diferentes escolas se enfrentam, disparando violência verbal e física, os grupos se 

enfrentam nos arredores das instituições, nos coletivos, até mesmo na frente das 

escolas. Os alunos parecem não temer nada e nem ninguém. “Quem já não ouviu 

contar sobre as atribulações de certos professores sequestrados, espancados ou 
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violentados, as brigas com faca na hora do recreio, as extorsões, as drogas?” 

(COLOMBIER,  et al., 1989, p.17).  

O crescimento da violência no interior da escola tem suscitado as mais 

diversas reações, desde a indiferença à banalização do ato, até uma possível 

resposta violenta revelando uma realidade em que sempre violência gera violência, 

instaurando-se assim insegurança entre os escolares (alunos, professores e 

profissionais). Este fato promove o distanciamento da principal função da escola que 

é educar. “A escola de hoje, ao inverso de sua função socializadora, está se 

colocando cada vez mais isolada da comunidade que a cerca, através de várias 

medidas de proteção tomadas para conter a violência em seu interior”.  (MARRA, 

2007, p.26). 

Na tentativa de superar os atos violentos discute-se a forma como os saberes 

estão sendo transmitidos e o contexto em que se constroem as relações e/ou 

interações entre os segmentos escolares.  

De acordo com os estudos de Arrieta (2000, p.7): 

  

[...] coloca-se em discussão a fragilidade das Instituições e seus sistemas, 
pôr apresentarem-se inoperantes e inconsoláveis, decorrentes de ações 
que ferem a ética estabelecida e colocam em risco a segurança do cidadão 
e da coletividade em geral. 

 

Apesar dos esforços, e das várias ações direcionadas para o combate à 

violência no interior da escola, em algumas práticas ainda prevalecem medidas 

paliativas, empregadas simplesmente para conter a situação. Assim, tais ações 

podem ter consequências adversas para resolução do problema.  “Na atual 

conjuntura são frequentes a adoção de medidas antidemocráticas e a busca de 

soluções emergenciais, em geral, pontuais e descontinuas”. (SPOSITO, 2002,  

p.72). 

Diferente de um espaço de produção de conhecimento, de interação social e 

cultural, a escola está sendo deteriorada, seja na estrutura física, seja na 

constituição pedagógica, seja nas relações sociais. O que esperar da escola diante 

destas situações? Responder a violência por meio de uma pedagogia crítica, 

pressupõe lançar um olhar para além de sua manifestação, estudar, observar, 

escutar, enfim, ouvir a história de cada sujeito.  

O desafio é encontrar medidas de superação, todavia os estudos sobre a 

violência não apontam uma única situação e/ou um único fator como responsável 
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pela instauração e propagação dos atos violentos. Entretanto, é necessário analisar 

todas as vivências que se colocam no dia a dia da escola.  

É preciso questionar o currículo, investigando inicialmente se está fazendo 

sentido para os alunos e para os professores.  Se a escola está inserindo o aluno, 

incluindo-o realmente como parte dela, ou o está excluindo?  Por ventura, o aluno 

participa das decisões e da organização  da escola?  A proposta pedagogia tem sido 

feita para facilitar a vida e o crescimento do educando? As normas e regras são 

pautadas no respeito mútuo e na corresponsabilidade? Os espaços físicos e os 

equipamentos propiciam interesse a ponto dos alunos demonstrarem zelo, e 

empenho para com um patrimônio coletivo e que, portanto é responsabilidade de 

todos e de cada um mantê-lo e conservá-lo?  

Questões como estas devem ser discutidas diariamente, seja no Projeto 

Político Pedagógico, no planejamento, nos processos de formação continuada, nas 

reuniões pedagógicas, enfim, devem ser estendidas aos profissionais, aos alunos e 

à toda comunidade. 

Compreender a violência no cotidiano da escola perpassa também por 

entendê-la em seu sentido mais amplo, pois não há como pensar em violência sem 

pensar em sociedade, e por sua vez, em ambiente escolar. 

Esse ambiente marcado por diversos tipos de violência, seja na linha 

estrutural, ou física propriamente dita, carrega sentimentos de incerteza e 

desconfiança, tornando precário o vínculo social, pois  a violência parece envolver 

muito mais do que a falta de segurança, atos de vandalismo ou indisciplina.  “Apesar 

disso, prevalece no senso comum a associação da violência escolar com episódios 

trágicos e extremos”.  (OLIVEIRA, 2009, p.55).  

Sob o ponto de vista de Costa (2011), a violência escolar é classificada em 

física e não física. Entende-se por violência física o uso intencional da força, por 

meio de agressões propriamente ditas. “A violência é acompanhada pelo medo, pelo 

terror, pela submissão, pelo espanto, pela vergonha moral, pelo sofrimento psíquico, 

constituindo-se ao mesmo tempo em violência psicológica”.  (COSTA, 2011, p.33). 

Ainda recorrendo aos estudos deste mesmo autor, vemos que a violência não 

física por sua vez é caracterizada pelas violências verbal (ameaças, palavrões, 

preconceitos, discriminação, xingamentos), psicológica (exercício da superioridade, 

estabelecimento de regras que obriga o outro a obedecer, servir...), simbólica (é 

invisível, autoritarismo presente nas relações, falta de sentido das ações oferecidas).  
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Diversamente da violência física não deixa marcas visíveis no corpo, porém causa 

danos à autoestima, autoimagem, causando prejuízos irreparáveis ao 

comportamento. As referidas classificações aumentam as preocupações sobre os 

efeitos da violência no cotidiano escolar e alertam para a necessidade de superá-la.  

 
[...] a educação escolar pode contribuir para a superação da violência na 
escola, é preciso lembrar que as atividades desenvolvidas pelos sujeitos, 
presentes no processo de escolarização, e as relações que são aí 
estabelecidas, é que constituem a possibilidade de transformação de 
relações violentas em relações não violentas. (MARTINS, 2010, p.60,61). 
 

 
É possível oferecer uma educação que considere a paz, que supere 

comportamentos antissociais e violentos por meio de ações pedagógicas. “o 

comportamento violento é aprendido na interação social e pode ser desaprendido.” 

(SILVA; MUÑOZ, 2012, p.121). Para se programar atividades de combate a violência 

é necessário considerar as circunstâncias, em que os atos violentos são 

disseminados. A violência não é fenômeno isolado, pois resulta das interações e se 

manifesta de forma especifica em tempo e lugar, e em cada cultura “[...] de acordo 

com o conjunto de normas e valores que orientam os indivíduos de uma dada 

sociedade”. (SAUL, 2010, p.33) .  

Portanto, a escola deve ter como fundamento o ideário da diversidade de 

cada aluno, com suas carências, problemas, dificuldades de aprendizagem e 

especificidades, além de refletir sobre os possíveis envolvimentos com as marcas de 

violência vivenciadas no contexto escolar. Conseguir harmonizar os diversos 

interesses na complexa relação da sala de aula, no sentido de provocar uma 

assimilação criativa, envolvente, que assegure a cidadania, e supere a violência. 

Este é o grande desafio da comunidade escolar e da sociedade em geral.  

Para tanto é necessário conhecer o cotidiano da escola, questões referentes 

à indisciplina, identificar a origem, as consequências no cotidiano das famílias, das 

crianças, dos estudantes, identificar as representações sociais, e principalmente a 

violência na escola. Sob esta perspectiva, é fundamental o desenvolvimento de 

políticas de capacitação de profissionais que atuam diretamente com as crianças e 

adolescentes. 
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3.1 A violência no contexto escolar 

 

Diariamente os noticiários reportam-se a atos violentos. Somos expectadores 

da violência em detrimento da dignidade humana. “O trânsito é violento quando fere 

e mata; as drogas matam; a miséria material mata; a falta de assistência médica, 

alimentar e de saneamento básico também”. (MARRA, 2007, p.25). Tendo em vista 

tal preocupação, é pertinente indagar: E a violência no contexto escolar, como vem 

se configurando? Estaria a escola reproduzindo a violência social? 

Espaços depredados, alunos indisciplinados, violência física, falta de 

interesse pelos conteúdos propostos, desrespeito entre os segmentos escolares, 

ausência e má formação dos professores, falta de vínculos afetivos entre alunos e 

professores, enfim,  enumerar os vários tipos  de violência vivenciadas no cotidiano 

da escola é uma tarefa de difícil delimitação, à medida que envolve fatores externos 

e internos. (CARDOZO; SOUZA, 2007). 

A indisciplina e/ou os atos violentos podem estar ligados a vários fatores, 

conforme discussão anterior, entre estes está a dificuldade do aluno no sentido de 

se sentir reconhecido e respeitado pela sociedade. Ao se notar fora do contexto 

social, o aluno sente-se excluído e marginalizado. “Com isso, ao depredar esse 

espaço, passará a se reconhecer, a se perceber e a fazer com que os outros o 

enxerguem e o percebam como indivíduo integrante da escola e da sociedade.” 

(CARDOZO; SOUZA, 2007, p.38). 

Vale ressaltar que as atitudes violentas não se direcionam para um único 

aspecto da vida, pois o sujeito faz parte da sociedade. Neste sentido, suas atitudes 

devem ser associadas ao momento histórico, político e cultural vigente. 

Inversamente a esta concepção a escola tem como principal interesse normatizar os 

pensamentos e os saberes de acordo com o sistema de classe. “[...], os que não 

fazem parte da classe que a fundamenta tornam-se excluídos, porque são “forçados” 

a absorver conceitos e conhecimentos que não fazem parte da sua realidade”.   

(CARDOZO; SOUZA, 2007, p.39). 

Para estes autores esta defesa em universalizar e normatizar o pensamento 

do indivíduo, faz com que perca sua identidade, à medida que seus interesses e 

perspectivas não são reconhecidos. “Observa-se, portanto um desprezo e 

indiferença pela experiência e conhecimento trazido pelo aluno pertencente a cada 

prolongamento social”. (CARDOZO; SOUZA, 2007, p.40).  
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Nesse sentido, a estrutura escolar, com suas regras, instaura  a violência 

simbólica: “[...] uma forma de coação que se apoia no reconhecimento de uma 

imposição determinada pelo discurso do dominante, através da manifestação do 

poder simbólico”. (NEVES, 2009, p.27). 

Defini-se, assim, violência simbólica como exercício de uma superioridade 

fundada em crenças e valores, símbolos, imagens, mídia,  e construções sociais que 

discriminam, humilham, excluem e obrigam o consentimento pela obediência.  

É necessário ficarmos atentos ao cotidiano escolar, às relações estabelecidas 

entre professores e alunos, pois ambos são produtos do contexto social, portanto 

portadores de medos, angústias, insatisfações e desejos. (CARDOZO; SOUZA, 

2007). Compreende-se, assim, que a violência não é unilateral, mas está presente 

em todos os ângulos do sistema educacional, ameaçando no dia-a-dia, a integridade 

física, psicológica e, principalmente, a dignidade humana. 

É de fundamental importância que os professores, os agentes escolares e 

todos os protagonistas deste espaço reconheçam a escola como um lugar de 

reflexão, e assim exercitem  posturas  éticas. “Somente dessa forma, a 

unilateralidade dos discursos será banida e cada qual poderá se perceber como 

responsável e co-responsável pelo processo educacional”. (CARDOZO; SOUZA, 

2007, p.41,42). 

Para compreender as causas da violência na escola, é necessário situá-la 

num contexto social mais amplo, levando em consideração os condicionantes dos 

indivíduos que fazem parte do espaço escolar e por sua vez da sociedade, tendo em 

vista que esses mesmos indivíduos são os que sofrem exclusão social. 

 
Desta forma, o desrespeito à diversidade em pleno século XXI gera as 
guerras, os genocídios, as agressões a imigrantes e homossexuais, a 
intolerância racial e religiosa, a discriminação a portadores de patologias 
infectocontagiosas, como a AIDS, perpassando pela discriminação aos não 
inseridos nos padrões de estética e de beleza impostos pela mídia cultura 
corporal. A intolerância estende-se aos deficientes físicos e mentais, que 
têm dificuldade de acesso com a mesma equidade a serviços sociais e, 
como resultados de todo esse processo, a violência mundial reflete-se na 
escola. (OLIVEIRA, 2012, p.16). 

 
 

Estes sentimentos de intolerância estendem-se ao cotidiano da escola, assim 

fica evidente que a violência escolar não é um caso isolado. Para o autor 

supracitado, esta violência revela-se também nos comentários homofóbicos, no trote 

universitário, nas humilhações e nas agressões físicas e psicológicas.  
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Os problemas de violência escolar vêm se intensificando desde o final do 

século XX. Dentre as principais queixas, destacam-se: a depredação do ambiente 

escolar; o envolvimento com tráfico de drogas; a formação de gangues; 

comportamentos antissociais; perturbações e o desrespeito  que toma forma de 

chacota e/ou apelidos. (OLIVEIRA, 2012). 

Todavia, chama atenção o crescimento da violência dentro da sala de aula,  

inviabilizando assim a construção do processo ensino-aprendizagem, deixando 

professores, coordenadores e diretores impotentes diante dos repetidos atos. 

Várias questões apontam explicações para o fenômeno da violência no 

ambiente escolar, o que remete observar que não existe uma única causa. No 

patamar destas explicações inserem-se as diferenças culturais, os preconceitos, e a 

desqualificação da escola, pois de certa forma a instituição educativa vem refletindo 

o intrincado contexto da mundialização, fato importante para análise dos conflitos e 

violências que se estabelecem no cotidiano escolar. (SILVA;  2010). 

Outra questão a ser discutida faz referência ao confronto entre a imposição 

“dever e ser” que a escola dissemina como ideal e os valores e necessidades 

“querer e viver” dos alunos e dos profissionais da educação, especialmente dos 

professores que sofrem a imposição dos órgãos burocráticos, do qual a escola é 

aparelho ideológico. (MARRA, 2007). 

Com isso, é imprescindível dispensar atenção para os mecanismos que 

envolvem as relações difundidas no contexto educacional (relações afetivas, estilos 

de convivência, atitudes diante do progresso científico-tecnológico, posturas diante 

dos saberes...). Sem este esclarecimento e/ou atenção, dificilmente se poderá 

pensar em uma educação promotora de cidadania. A escola precisa rever suas 

posturas. “[...], o respeito à individualidade, à singularidade, o abandono do discurso 

defensivo, o olhar para si e para o outro são fatores favoráveis à retomada de um 

ambiente escolar menos agressivo”. (CARDOZO; SOUZA, 2007, p.42). 

 Dessa forma, torna-se extremamente necessário refletir e identificar a origem 

da violência no contexto escolar, as consequências no cotidiano das famílias, das 

crianças, dos estudantes. É de fundamental importância identificar também as 

representações sociais, pois estas podem ser um valioso instrumento de diagnóstico 

psicossocial e das relações intergrupais, no sentido de erradicar a violência. Nesta 

breve reflexão procurou-se criar subsídios para se analisar os efeitos da indisciplina 
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escolar nas relações sociais entre estudantes e professores, pais e alunos, família e 

escola. 

A sociedade é dinâmica, o mundo é dinâmico, o que promove condutas 

diferenciadas, cada sociedade tem um ritmo próprio de desenvolvimento, assim 

como as pessoas também tem especificidades.  Hoje os indivíduos, os alunos vivem 

em um mundo diferente, desafiador, criativo, com descobertas tecnológicas 

contínuas, o que remete a uma vida rápida, excitante. Entretanto, e não raramente 

encontramos escolas obsoletas que exigem dos alunos uma uniformização, que 

fiquem calados e sentados uns atrás dos outros. De uma forma exacerbada,  ainda  

se enfatiza o professor como detentor único do saber, apesar do acesso facilitado ao 

conhecimento (mídias, livros, cyberspaces, relações sociais...). Essa discussão já 

está se tornando anacrônica, no entanto, apesar de todas as novas tendências, 

muitas escolas continuam a implementar e/ou reproduzir modelos tradicionais de 

ensino. 

Movimentação de alunos na sala de aula, curiosidade e espírito crítico e 

inovador não são sinônimos de indisciplina escolar. O que remete a conflitos é a  

incapacidade de atender às regras e limites solicitados pela escola para um convívio  

social  saudável, no qual predomine o respeito e a dignidade do ser humano. E para 

isto, é necessário compreender o sentido da violência para alunos e professores, 

como se manifesta na escola, a fim de encontrar mecanismos de superação. 

  

3.2 Atos de indisciplina e manifestação da violência  na escola: o sentido da 

violência para os alunos e professores 

 

Transita na sociedade a ideia de uma educação reflexiva, que entende a 

escola como espaço de interação social, que possibilita o desenvolvimento cognitivo 

pleno. Porém, como falar de um desenvolvimento educacional pleno, cujo foco seja 

a realidade do aprendiz e a valorização da cultura, quando, em contrapartida, o 

cenário intraescolar defende a homogeneização do aluno?  

A escola em sua grande maioria vem se posicionando como transmissora de 

conteúdos, com poder absoluto de selecionar o que o aluno deve e não deve saber, 

ou o que a sociedade agrega como essencial, isto tudo sem levar em consideração 

as necessidades dos alunos. 
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Como consequência deste processo de homogeneização, a escola  

apresenta-se com pouca ou nenhuma atração para o aluno, como um local que não 

desperta interesse intelectual, mas que se desvincula da realidade dos estudantes. 

(DAMASCENO, 2000). 

 Ignora-se que o aluno faça parte da era digital à medida que tem a tecnologia 

à sua disposição, mesmo os indivíduos mais desprovidos de bens sociais. 

Diferentemente do discurso propagado (educação para formação integral) o 

processo de homogeneização traduz a coisificação dos conhecimentos transmitidos, 

o que concorre para o fracasso da socialização escolar, tendo em vista a 

desconsideração do capital cultural dos estudantes.  Em resposta os alunos 

recusam o conteúdo apresentado em sala de aula. (DAMASCENO, 2000). 

Esta rejeição ao aprendizado dentro da sala de aula tem gerado outro  

obstáculo à construção do conhecimento  a “indisciplina”,  caracterizada entre 

outros fatores pelo enfraquecimento do vínculo entre moralidade (relação do 

indivíduo com um conjunto de normas) e sentimento de vergonha (sentimento de ser 

objeto de percepção do outro, associando valores negativos e positivos). (TAILLE, 

1996).  

Disciplinar o aluno é atualmente, uma das dificuldades que emperram o 

trabalho escolar. Assim, é imprescindível compreender o significado da indisciplina 

escolar, pois para os professores ela funciona como um obstáculo á eficácia do 

ensino. Muitos professores acabam tendo problemas de saúde, como o estresse, 

devido às dificuldades que encontram para conviver e administrar os alunos 

indisciplinados, até mesmo criar ações de superação. (FRANCO, 2008). 

Tamanha é a proporção dos atos de indisciplina em sala de aula que os  

professores, na maioria das vezes, optam por fazer o encaminhamento para a 

direção, e ao mesmo tempo cobram rigidez (suspensão e/ou expulsão) no 

tratamento. Encaminham-se também os alunos para atendimento em classes 

especiais, para a sala da coordenação pedagógica, para a assistente social e, na 

falta de suporte interno, direcionam-se estes alunos para as áreas da Psicologia, 

Psiquiatria ou Neurologia, na expectativa de que haja um possível distúrbio ou 

transtorno. (PIROLA, 2009). 

  Segundo Franco (2008), o encaminhamento do aluno à diretoria pelo 

professor vem acompanhada de críticas à família, responsabilizando-a pelos atos  

de indisciplina  praticados pelos alunos e pela  falta de limites com que chegam à 
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escola.  A família, por sua vez, solicita com frequência à família orientações sobre 

como lidar com a indisciplina dos filhos, a qual, por sua vez, alega ter dificuldade 

para educá-los.  

Na escola observam-se dois fenômenos distintos: fracasso escolar e 

indisciplina.  O fracasso escolar diz respeito à falta de pré-requisitos, problemas 

emocionais ou familiares, um fato que, segundo os educadores, está ligado 

diretamente ao aluno, onde o âmbito pedagógico não tem nenhuma influência. 

Quanto à indisciplina, também é de responsabilidade do aluno. O fato é que o 

comportamento inadequado do aluno recai sobre ele mesmo, de modo que a escola 

se eximi de quaisquer responsabilidades. (PIROLA, 2009).  

É perceptível o impasse: a escola culpa os pais pelo comportamento 

indisciplinado do aluno, e os pais, por sua vez, responsabilizam a escola. Os pais, 

frequentemente “[...] para se aliviarem da responsabilidade pela educação de seus 

filhos, transferem para as escolas, diretores e professores essa tarefa, que é 

também da escola, mas não apenas dela”. (SZADKOSKI, 2010, p.57). 

É importante ressaltar também que a  indisciplina, segundo os professores,  

afeta  de forma significativa  o ambiente de aprendizagem. De acordo com Lobato, 

2006; Oliveira, M., 2002; Pappa, 2004, os comportamentos que são mais apontados 

pelos professores como indisciplina escolar entre os alunos referem-se à agressão 

física (brigas), agressão verbal (xingamentos, ofensas e ameaças). Em relação às 

condutas direcionadas aos professores destacam-se: responder ao professor 

ofensivamente, gestos ofensivos, ameaças zombaria, desrespeito, vandalismo, 

indiferença às regras previstas no Regimento Escolar. 

Não é possível pensar na indisciplina como um evento involuntário, não há 

como ficar indiferente às condutas violentas. Ameaças de diferentes tipos, a escola 

precisando de policiamento ostensivo, um cenário de turbulência constante (medo 

pelas ameaças, confrontos, assaltos dentro da escola...). A visão, hoje quase 

romanceada da escola “como lugar de florescimento das potencialidades humanas 

parece ter sido substituída, às vezes, pela imagem de um campo de pequenas 

batalhas civis; pequenas, mas visíveis o suficiente para incomodar” (AQUINO, 1996, 

p.40). 

Observa-se uma deslegitimação do papel da escola como espaço de 

construção de saberes, de discussão e de formação social (autonomia, cidadania). 

De certo que há várias descrições sobre o processo de ensinar, concepções estas 
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que vão desde o entendimento do ensino-aprendizagem como transmissão até à  

construção de  um trabalho de descoberta-pesquisa.  

Uma releitura da indisciplina na escola foi meu objetivo ao desenvolver estas 

reflexões, tendo em vista seu aumento considerável. Todavia, segundo os estudos 

de Pirola (2009) são vários os estudos que abordam as referidas condutas,  como se 

pode observar no Quadro 2: 

 

INDISCIPLINA NA ESCOLA DISCUSSÃO 

1a - Âmbito amplo:concepções e representações que 
os professores trazem para sua prática (experiências e 

tempo de carreira docente); 
1b - Âmbito restrito: organização da escola, as práticas 
pedagógicas, incluindo conteúdos, procedimentos de 

ensino, relação professor-aluno; 

Lidar com a questão da indisciplina em 
sala de aula (um desafio para o professor 

iniciante); “choque da prática” e o 
“desencontro cultural” 

2-Atribuição da indisciplina a causas externas; 

Separação entre o pensamento e a ação 
do professor iniciante; o discurso dos 

professores nem sempre corresponde à 
prática apresentada por eles em sala de 

aula; 

3-Para muitos professores, o “bom” aluno é sempre 
aquele que recebe um bom suporte familiar e é dotado 

de atributos pessoais, como  quietinho, estudioso, 
dedicado, esforçado, atencioso, inteligente,... (ideia de 
sala de aula homogênea, disciplinada). O “mau” aluno 

é visto como: indisciplinado, preguiçoso, briguento, 
rebelde, inquieto, desinteressado; 

Recai sobre os alunos a responsabilidade 
por seu mau desempenho e 
comportamento na escola. 

4 - “Estrutura familiar” e a “Situação socioeconômica 
da sociedade”; 

A maioria dos professores concorda que 
os alunos são na escola o que trazem de 
casa. A estrutura familiar não incentiva os 

alunos a estudarem.  O contexto 
socioeconômico do país não oferece 
perspectivas em relação ao futuro; 

5- Desestrutura familiar; 
Falta de afeto e de limites; problema na 

personalidade do aluno interfere no 
desempenho escolar; 

5-Problemas psicoemocionais dos alunos. 
A escola transfere para as famílias as 

condutas indisciplinadas do aluno. 

 
Quadro 2 - Releitura da indisciplina em sala de aula 

Fonte: MACIEL, JST (2013) baseado em PIROLA (2009) 
 

Os estudos apontam várias causas disseminadoras de indisciplina, neste 

contexto apontar esta ou aquela como a principal seria ingenuidade, mesmo porque 

o processo de desenvolvimento social é dinâmico, as relações também são 

dinâmicas, ou seja, as vivências se solidificam a partir da realidade, e do movimento 

histórico, entretanto são visíveis as marcas da indisciplina em sala de aula, tornando 

um fato que se intensifica a cada dia, e, que portanto merece discussões e medidas 

urgentes. 
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Ao voltarmos o olhar para o envolvimento de todos os organismos sociais, 

pode-se chegar à conclusão de que todos e cada um exercem influência e, ao 

mesmo tempo, são influenciados pelo meio, fato que confere responsabilidades 

conjuntas.  Cada indivíduo faz parte de uma cultura pré-existente, carregada de 

significados que, paralelamente, também são expressos nas relações sociais. Por 

meio dessas relações e/ou interações interpessoais ocorre a internalização dos 

saberes, crenças e valores, estabelecendo as condutas de disciplina e de 

indisciplina, produtos da significação de um determinado grupo cultural. (PIROLA, 

2009). 

Nesta perspectiva, a sociedade, a escola, a família e o estado não podem se 

eximir de responsabilidades. Segundo Oliveira (2002), ao mesmo tempo em que os 

professores atentam para a necessidade de introduzir na escola  ações  inovadoras 

de superação para o problema da indisciplina, colocam-se à parte, ou seja, não 

fazem referências às suas atitudes enquanto agentes sociais. Observa-se a 

ausência de questionamentos sobre suas práticas pedagógicas, no sentido de 

organizar os conteúdos programáticos, levando em consideração a realidade do 

aprendiz, de adequar a metodologia de ensino,  de apresentar uma postura de 

professor enquanto autoridade em sala de aula, sem pensar em homogeneizar a 

turma ou moldá-la de acordo com seus interesses, ou os da sociedade.  

Embora os estudos descritos no Quadro 2, apontarem  fortemente para a 

família e para o aluno como principais responsáveis pela indisciplina na escola,  

pode-se dizer,  que existem vários determinantes desde   as concepções e 

representações dos professores, o que remete a implicações na  prática pedagógica, 

incluindo os conteúdos, os procedimentos de ensino,  a relação professor-aluno,  até 

os valores  familiares e o contexto social vigente, com suas respectivas 

transformações. 

A instituição educativa não pode ficar indiferente às mudanças que ocorrem 

na sociedade, tendo em vista que as relações entre os indivíduos também estão se 

alterando,  o que concorre para geração de conflitos com consequências para todos. 

Para Libâneo (2006) negar as mudanças na educação vai muito além de um 

simples discurso. Mudar requer predisposição para o novo e seus acertos e 

desacertos. Mudar requer ousadia e determinação. Mudar significa estar vivo dentro 

de uma sociedade que se torna cada vez mais seletiva e excludente. 
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Em tempos de inclusão, negar as concepções de formação holística dos 

indivíduos é simplesmente tornar a escola mais excludente do que nunca, ou seja, 

deve-se não apenas ter uma ideia de concepção ou teoria curricular, mas 

principalmente ter a clareza de que a inclusão ocorre a partir do momento em que as 

pessoas percebem que devem tornar suas práticas mais alinhadas com um modelo 

educacional pontual e direcionado a uma ação mais integradora. 

Nessa perspectiva, é  necessário que todos os envolvidos  no contexto social  

compreendam que o sentido dos acontecimentos  e/ou das ações são efetivados por 

um conjunto de representações, historicamente construídas, que vão se tornando 

presentes no dia a dia. (PIROLA, 2009). 

Portanto, os conhecimentos acumulados, as interações com o ambiente e 

com os outros, poderão contribuir para a descoberta de mecanismos capazes de 

reduzir os comportamentos de indisciplina na sala de aula.  

A atual situação pela qual a escola vem passando, remete às mudanças 

advindas também das transformações sociais. Dentre estas, que numa visão 

progressista chamaríamos de conquista, é a massificação do acesso ao ensino, uma 

democratização desejável e positiva. No entanto não se trata somente de ofertar 

vagas, e sim de gerar uma série de movimentos que forcem a escola a se adaptar e 

a mudar, a fim de atender às demandas das novas clientelas.  

 

3.3 Falando sobre a realidade de nossa realidade: uma descrição do fenômeno 

da violência escolar na cidade de Belém 

 

A violência é um ato viciante, à medida que se instaura no modo de vida, não 

só para os que a exercem, mas também para aqueles que a sofrem, infelizmente 

vem se tornando uma forma de prazer, pois facilmente se confunde com o 

sentimento de brincadeira.  

Durante minha atuação como gestora na USE-01 (Unidade SEDUC na 

Escola-01), no período de 2008 a 2010 foi possível presenciar e discutir com a 

comunidade escolar vários problemas relacionados à violência. Em uma das visitas 

em determinada escola, os discentes reportaram-se a problemas com o bebedouro 

(água quente, falta de água); ausência de professores; insegurança dentro e fora da 

escola. Naquela oportunidade eram questões recorrentes, e que, portanto 

colaboravam para a incidência de violência. 
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Os alunos comentaram também sobre a existência de grupos intencionados 

dentro da escola, imbuídos de cometer atos ilícitos. A prova desta afirmativa 

confirmou-se quando discutíamos aspectos importantes do cotidiano pedagógico e 

administrativo, e nos deparamos com  o som de lâmpadas sendo quebradas. 

Imediatamente  corri para averiguar e ninguém fez qualquer esclarecimento.  

Todavia um aluno exclamou: “Esse ato é diário, lâmpadas são quebradas todos os 

dias, além de uso de entorpecentes nos banheiros e na área próxima ao muro”.  

A violência na escola não é um fato novo, é um grave problema social. As 

escolas deixaram de ser um lugar seguro na medida em que são evidenciadas 

diversas formas de violências, agressões verbais, físicas e simbólicas que são 

disparadas à comunidade escolar. 

 
A violência nas escolas se delineia como uma problemática que galvaniza 
atenção, considerando a mídia e a crescente produção acadêmica sobre o 
tema. Cada vez mais repercute a ideia de que as escolas estão se tornando 
territórios de agressões e conflitos. Noticias sobre homicídios e uso de 
armas em estabelecimentos de ensino surgem em diversas partes do 
mundo, intensificando a percepção de que esses deixaram de ser um 
território protegido. (ABRAMOVAY, 2005, p.66). 

 

Violência que está presente em todos os lugares, assim a escola também é 

alvo de ações e/ou atos violentos, e neste caso é mais preocupante porque ocorre 

num local onde se formam os valores e os princípios da convivência social. Portanto, 

a escola não deveria ser local de violência. 

Educar com qualidade significa promover para todos o domínio dos 

conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades cognitivas e afetivas 

indispensáveis ao atendimento das necessidades individuais e sociais. (LIBÂNEO et 

al., 2006). 

Para tanto, é necessário superar o descompasso entre a realidade escolar 

(reprodutora de desigualdades) e as expectativas sociais existentes em relação à 

democratização e inclusão.   

As divergências internas ao sistema educacional podem ser um fator que gera 

a violência nas instituições educativas, por suas características, modo de 

organização e funcionamento.  

A fim de legitimar meu estudo sobre a violência na escola, fez-se uma 

pesquisa mediante a qual foi possível estabelecer um breve panorama da situação e 

organização das escolas de Belém do Pará, (mais especificamente escolas da USE-
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01, conforme será explicado mais adiante) demonstrando assim o porquê da escolha 

da referida temática.  

Tornar a educação algo realmente digno e que possibilite a formação de um 

indivíduo capaz de reelaborar práticas voltadas para os bens coletivos, pautadas na 

revitalização de princípios éticos e morais é uma das tarefas dos órgãos públicos 

que gerenciam a educação no Estado do Pará.  

A Secretaria Executiva de Educação preocupada com o melhor 

gerenciamento de suas unidades de ensino criou as USES (UNIDADE SEDUC NA 

ESCOLA) como tentativa de descentralizar as decisões e evitar o congestionamento 

de informações na sede. Este processo aconteceu de forma que cada USE  

responsabiliza-se por um determinado número de escolas alocadas em bairros 

agrupados por um critério de proximidade dos chamados Polos.  

Com esta medida, a SEDUC/SEDE conseguiu além de descentralizar as 

decisões e encaminhamentos burocráticos, oportunizar um gerenciamento mais 

efetivo nas escolas. Entretanto, vários contrapontos surgiram durante a 

implementação e execução desta estratégia de gestão.  

Durante muitos anos a educação brasileira assumiu um caráter de grande 

interventora e fomentadora de desenvolvimento para a garantia da mudança social. 

Entretanto, o que se verifica é que a mesma acabou por se pautar extremamente em 

teóricos estrangeiros, cujas ideias não condiziam com nossa realidade, ficando cada 

vez mais seletiva. 

Neste sentido, as metas educacionais propostas nos planos de 

desenvolvimento da educação, e principalmente na busca da garantia da retomada 

das funções básicas da escola contidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9394/96, são evidenciadas e colocadas em foco por meio de estratégias de 

enfrentamento aos problemas corriqueiros das escolas. 

Entretanto, pensar em mudança estrutural na educação envolve ações 

estruturadas em rompimento de paradigmas arraigados a tendências pedagógicas 

tradicionalistas e com pouca ou nenhuma expectativa de mudança efetiva na forma 

de pensar e agir com o cidadão brasileiro. 

No Estado do Pará, as dimensões geográficas e a dificuldade de acesso e 

gerenciamento das escolas da rede estadual torna-se um grande desafio para a 

gestão pública. Criar estratégias de gerenciamento era quase uma obrigação da 

equipe gestora para tornar as políticas públicas ao alcance de todos. 
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Na perspectiva de uma ação integradora e ao mesmo tempo com base em 

princípios de uma gestão efetivamente democrática a SEDUC/SEDE descentraliza 

suas ações e implementa as USES e URES(Unidade Regional SEDUC na Escola) 

em todo o Estado do Pará e na região metropolitana de Belém. Esta ação 

representou um momento de fixação de normas e regras que possibilitariam o 

alcance de princípios democráticos e participativos dos sujeitos que fazem parte 

dessas escolas. 

Segundo Paro (2002) a garantia de um modelo de gestão democrático e 

participativo depende de como as pessoas que atuam em cargos públicos veem 

suas ações frente aos desafios de uma sociedade dinâmica e sedenta de mudanças 

concretas. O fazer democrático depende da vontade política de tornar as decisões e 

ideias cada vez mais próximas dos grandes interessados para uma educação de 

qualidade. 

A cada momento os indivíduos defrontam-se com situações adversas durante 

sua permanência na escola. É ilusão pensar de que as escolas não são capazes de 

resignificar suas estruturas administrativas. É bem verdade que essas mudanças 

devem ser pensadas de forma coletiva e integradora. O termo “Unidade” deve ser o 

ponto de partida para que as decisões, planos, estratégias sejam efetivadas com 

sucesso.  

A garantia de ações realizadas com base no princípio democrático e 

participativo torna a escola, as USES, URES e SEDUC/SEDE espaços de arenas-

políticas em que a coletividade e o interesse da maioria são focados como metas 

para a educação integradora idealizada para o século XXI. 

A partir do entendimento que somente por meio da desburocratização e da 

união coletiva de esforços é que as mazelas educacionais poderão ser combatidas 

com fervor, e principalmente com a seriedade que deve ser dispensada dentro deste 

contexto de incertezas e mudanças. 

Após a criação das USES e URES, as possibilidades de intervenção da 

SEDUC/SEDE nas escolas passaram a ser pautada a partir dos encaminhamentos 

direcionados pelos gestores das unidades e, principalmente, pelas reivindicações 

das escolas, porém de forma mais centrada e com uma espécie de triagem das 

problemáticas e necessidades mais urgentes de cada uma. 

A figura do gestor assume um caráter indispensável para o bom 

funcionamento das ações que devem ser realizadas de forma estratégica e, 
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particularmente, centradas em modelos de gestão democrática e participativa. Neste 

contexto, a figura do gestor vem ao encontro de um modelo educacional 

compartilhado e com interesses coletivos. 

Entretanto, o que se percebeu durante os anos de criação das USES e URES 

é que o processo descentralizador contido na ideia original vem perdendo força, 

engessando o processo de desburocratização dos encaminhamentos técnicos e 

pedagógicos. 

Neste cenário, as USES e URES continuaram a exercer, mesmo sem as 

devidas condições de infraestrutura e material humano, suas tarefas 

descentralizadoras. Porém o que se verifica é que os encaminhamentos e as 

tomadas de decisões voltaram a ser centralizados em órgãos, setores e 

departamentos da SEDUC/SEDE. Assim, o caráter de gestão democrática é 

negligenciado, e como consequência disso percebe-se um distanciamento entre os 

setores competentes e as escolas propriamente ditas. 

Com as estruturas abaladas, as USES continuam a exercer suas funções 

mesmo que de forma pouco operacional e contando essencialmente com as 

habilidades de gestão de seus funcionários, que buscam mediar soluções para 

problemas visivelmente administrativos e que fogem, muitas vezes, da competência 

dos gestores e técnicos que integram as USEs e URES. 

A necessidade de reordenação funcional e principalmente na reorganização 

de estratégias de enfrentamento pela Secretaria de educação faz-se necessária e no 

caráter de urgência para que as USES e URES se reorganizem e tenham de fato 

condições físicas, humanas e financeiras para garantir o processo descentralizador 

que volta a ser ameaçado pelos planos e modelos educacionais presentes no 

cotidiano paraense. 

O município de Belém sempre foi caracterizado por sua dimensão espacial e 

principalmente por sua riqueza natural e exuberantes paisagens. Desde sua 

fundação, o município apresentava uma explosão demográfica muito grande quando 

comparada a outras cidades da Amazônia no mesmo período. 

Com o advento do comércio na região nas proximidades da Baía do Guajará, 

os primeiros bairros da cidade desenvolveram-se com intensas e profundas mazelas 

sociais decorrentes da falta de uma política voltada para o crescimento populacional 

e estratégias de urbanização. 
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Com o passar do tempo e com o aumento excessivo da população, o 

município cresceu horizontalmente e, por conseguinte, criaram-se novos bairros que 

abrigam uma parcela significativa do povo de Belém. Nos últimos 20 anos, o 

crescimento populacional na cidade aumentou mais do que o previsto pelos mais 

otimistas economistas, e a consequência foi a ocupação desenfreada de áreas semi-

urbanas, com poucas condições de abrigar uma parcela significativa da população. 

Assim, surgiram os bairros da Pratinha, Barreiro, Val de Cans e Sacramenta. 

Tendo em vista que a Unidade Seduc na Escola 01, da cidade de Belém, atua 

em áreas consideradas “vermelhas” pode-se dizer que sua ação nestes bairros 

ainda necessita de uma maior infraestrutura física, e principalmente humana para 

garantir que todas as escolas possam obter uma assessoria de qualidade e pautada 

na dignidade dos servidores. Entretanto, apesar de todas as dificuldades, a USE 01 

atua diretamente com os gestores, técnicos e demais servidores das escolas que se 

tornaram parceiros e comprovadamente autodefiniram-se como responsáveis do 

processo de resignificação educacional do Estado. 

Do ponto de vista burocrático, as ações administrativas deparam-se com uma 

das grandes dificuldades não só deste Polo, mas de todos que atuam com grandes 

quantidades de escolas e pessoas. Os trâmites legais para a execução de tarefas 

ainda são muito morosos e esbarram no excesso de burocracia determinada pela 

Sede e de certa forma influenciam negativamente a imagem e a operacionalização 

das atividades promovidas por esta unidade. 

Minimizar a burocracia é fundamental para que questões específicas das 

escolas possam ser resolvidas em tempo hábil, e assim garantir que as escolas  

alcancem  seu objetivo maior que é o de preparar os indivíduos para a vida, para a 

cidadania e para o mercado de trabalho.  

Para tanto é necessário conhecer os fatos, a fim de encontrar estratégias 

adequadas, pois a violência provém de diferentes gêneses, e muitas vezes as ações 

de combate são disparadas de forma verticalizada, impostas, sem conhecimento das 

causas e/ou necessidades básicas dos indivíduos. 

Com a intenção de mapear a violência nas escolas na cidade de Belém do 

Pará, o Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP), por meio da  

Coordenadoria de Estatística (COEST) da Secretaria adjunta de Inteligência e 

Análise  Criminal,  realizou um estudo  das ocorrências  de criminalidade  no âmbito 
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escolar, no período de  2010 e 2013 (sendo este último coletado até o dia 03 de 

outubro). 

Estes dados foram selecionados por meio dos Boletins de Ocorrência Policial, 

denunciados pelos Estabelecimentos de Ensino, da Região Metropolitana de Belém, 

conforme o cadastrado no SISP. Tive conhecimento desta pesquisa em função de 

minha ligação profissional com a área da Educação, sendo que o acesso a estes 

dados somente foi possível mediante minha assinatura num termo, assegurando que 

sua divulgação ocorreria somente nos meios acadêmicos, para fins de meu estudo 

de doutorado, uma vez que estes dados ainda não haviam sido oficialmente 

divulgados. Creio que a visualização destes dados contribuirá para que se consiga 

apresentar um panorama geral, em números, sobre a violência em nossas escolas.  

Os crimes com maior número de registros foram: roubo, furto, ameaça, e 

outros de maior gravidade como homicídio, tentativa de homicídio, estupro, tráfico de 

entorpecentes e porte ilegal de arma. A seguir segue a apresentação de alguns 

dados. 

 

Tabela 01 - Registros dos Principais delitos ocorridos em Estabelecimento de Ensino 
na Região Metropolitana de Belém, período 2010-2013. 

Fonte: SISP – WEB - Dados Coletados e Atualizados até o dia 03/10/13 
 

Município 2010 2011 2012 2013 ∑  geral 

Belém  1.320 1.423 1.454 1.098 5.295 

Ananindeua  363 387 404 279 1.433 

Marituba  79 79 99 59 316 

 Benevides   34 23 33 20 110 

Santa Bárbara do Pará  8 4 10 6 28 

Total geral 1.804 1.916 2.000 1.462 7.182 

 

Os dados descritos demonstram a quantidade de registros de boletins de 

ocorrência policial na Região Metropolitana de Belém (RMB), por Município, no 

período de 2010 a 2013.  Belém, capital do Estado do Pará, apresenta o maior 

número de ocorrências, seguido de Ananindeua e Marituba. A Tabela 1 demonstra 

uma progressão dos casos, entre os períodos de 2010 a 2013. Entre os períodos de 

2010 à 2011, observa-se um aumento de 6,21%; 2011 à 2012 a progressão foi de 

4,38%. Em relação ao ano em curso, provavelmente haverá aumento de ocorrências 

na RMB, pois há uma média mensal de 162 registros, podendo deste modo 

contabilizar 1944 registros. 
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O crescimento do fenômeno da violência, mostra que a escola é alvo e lócus  

de violência, provocando ações imediatas da polícia, que entra na escola na 

tentativa de inibir o fantasma da insegurança.  

“A violência escolar que conhecemos não é nem em essência, nem em 

termos de fenômeno aquela dos séculos passados”. (MIYAHARA, p.113). 

É necessário atenção aos estudos que determinam o porquê da violência, 

pois conforme a autora supracitada, a violência de hoje é diferente dos tempos 

passados, mesmo porque a sociedade é dinâmica, os tempos são outros, os 

interesses também são diversos, assim é necessário contextualiza-la a fim de reunir 

ações necessárias e adequadas.  

O SISP, coletou os principais delitos ocorridos na escola, observando que o 

furto é o que se apresenta com maior índice de registros nos cinco Municípios que 

integram a  Região Metropolitana de Belém (RMB), conforme tabela abaixo.  

 
Tabela 02 - Registros dos principais delitos ocorridos em Estabelecimento de Ensino 

no município de Belém, período 2010-2013, por especialização do fato. 
Fonte: SISP – WEB - Dados coletados e atualizados até o dia 03/10/2013 

Município Crime 2010 2011 2012 2013 Geral 

Belém 

Furto 770 775 796 603 2.944 

Roubo 202 186 158 140 686 

Ameaça 118 180 205 148 651 

Lesão corporal 94 125 117 82 418 

Injúria 36 50 62 43 191 

Calúnia 37 41 38 24 140 

Difamação 20 28 36 29 73 

Vias de fato 24 18 23 8 25 

Estrupo 8 6 6 5 25 

Assédio sexual 3 5 2 5 15 

Consumo pessoal de drogas 2 0 5 3 10 

Tráfico de drogas 0 4 2 3 9 

Porte ilegal de arma de fogo 

de uso permitido 
2 3 1 2 8 

Tentativa de homicídio 2 0 1 3 6 

Rixa 1 1 2 0 4 

Homicídio 1 1 0 0 2 

Belém  total 1.320 1.423 1.454 1.098 5.295 

Benevides 

Furto 24 16 23 11 74 

Lesão corporal 4 3 1 2 10 

Ameaça 2 2 4 2 10 

Roubo 2 0 3 4 9 

Vias de fato 0 2 0 0 2 

Injúria 0 0 2 0 2 

Difamação 0 0 0 1 1 
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Explicitar as causas da violência, seu incremento e as especulações sobre 

sua origem nas unidades educativas não é uma tarefa fácil, tendo em vista que não 

existe um único fato que a determine, mesmo porque os atos agressivos têm relação 

com a história social dos homens, com o contexto social, com as experiências e/ou 

vivências. 

Estupro 1 0 0 0 1 

Calúnia 1 0 0 0 1 

Benevides  total 34 23 33 20 110 

Marituba 

Furto 36 48 57 33 174 

Roubo 10 12 13 14 49 

Ameaça 14 12 9 6 41 

Lesão corporal 6 3 6 3 18 

Difamação 6 1 3 1 11 

Injúria 2 0 3 0 5 

Estupro 0 0 3 1 4 

Calúnia 1 1 2 0 4 

Vias de fato 2 0 1 0 3 

Rixa 1 1 0 0 2 

Porte ilegal de arma de fogo 

de uso permitido 
1 0 1 0 2 

Consumo pessoal de drogas 0 1 0 0 1 

Assédio sexual 0 0 0 1 1 

Tentativa de homicídio 0 0 1 0 1 

Marituba total 79 79 99 59 316 

 Ananindeua 

Furto 205 206 233 159 803 

Roubo 
75 

 
61 53 37 226 

Ameaça 22 49 55 38 164 

Lesão corporal 14 22 22 20 78 

Injúria 22 19 23 12 76 

Calúnia 14 16 6 5 41 

Difamação 5 5 9 4 23 

Estupro 3 3 1 2 9 

Vias de fato 1 5 0 0 6 

Consumo pessoal de drogas 0 0 1 1 2 

Homicídio 1 0 0 1 2 

Assédio sexual 1 0 0 0 1 

Rixa 0 1 0 0 1 

Tentativa de homicídio 0 0 1 0 1 

Ananindeua total 363 387 404 279 1433 

Santa Bárbara do 

Para 

Furto 4 1 3 5 13 

Roubo 2 0 2 0 4 

Lesão corporal 2 1 1 0 4 

Ameaça 0 1 3 0 4 

Injúria 0 1 0 1 2 

Vias de fato 0 0 1 0 1 

Santa Bárbara do Pará – Total 8 4 10 6 28 
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Antigamente as referências à violência escolar eram compreendidas como 

indisciplina, com o passar do tempo foi relacionada à delinquência juvenil e 

atualmente apresenta-se de forma mais abrangente. Roubos, lesão corporal, 

calúnia, consumo de drogas, assédio sexual, porte ilegal de armas, tentativa de 

homicídio, e até homicídios propriamente ditos, são os principais delitos ora 

vivenciados na escola. “O fenômeno é percebido de maneira muito mais abrangente, 

expressando outros fenômenos como o da globalização e o da exclusão social.”  

(OLIVEIRA, 2012, p.74). 

O furto nas escolas foi apontado como o delito com maior índice de 

propagação na RMB, revelando uma inversão de valores acerca dos bens materiais 

do outro.  

Particularmente no município de Belém, no que se refere à especificidade do 

fato evidencia-se a lesão corporal como delito mais frequente, conforme tabela 

abaixo. 

 

Tabela 03 - Registros dos principais delitos ocorridos em Estabelecimento de Ensino  
no município de Belém, período 2010-2013 

Fonte: SISP – WEB - Dados coletados e atualizados até o dia 03/10/2013 
 

Especificidade do Fato Crime 2010 2011 2012 2013 Geral 

Ato infracional (Menor) 

Lesão corporal 27 41 40 34 142 

Ameaça 16 35 45 41 137 

Furto 7 17 9 5 38 

Vias de fato 9 8 4 2 23 

Roubo 3 2 3 3 11 

Injúria 0 2 2 3 7 

Consumo pessoal de 

drogas 
2 0 2 2 5 

Tráfico de drogas 0 3 2 1 6 

Difamação 0 1 3 2 6 

Porte ilegal de arma de 

fogo de uso permitido 
0 3 0 2 5 

Tentativa de homicídio 1 0 0 2 3 

Calúnia 1 5 1 0 7 

Rixa 1 0 0 0 1 

Ato Infracional (Menor) Total 66 113 111 98 388 

Crimes contra a 

dignidade sexual 

Estupro 8 6 6 5 25 

Assédio sexual 3 4 2 5 14 

Crimes contra a dignidade sexual total 11 10 8 10 39 

 

Crimes contra a 

integridade da mulher 

Ameaça 6 8 12 6 32 

Difamação 5 4 4 5 18 

Lesão corporal 1 2 0 4 7 

Calúnia 1 5 1 0 7 

Injúria 1 1 2 2 6 
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O cenário visualizado na tabela anterior não é uma ilustração e/ou 

imaginação, mas o retrato real de boa parte das instituições educativas, fora os 

casos que não registrados. Assim, cada vez mais se observa que a violência é um 

fenômeno social, sendo necessário buscar mecanismos e formas de prevenção.  

É função da escola educar, assim tem ou deveria ter os princípios pautados 

nos valores éticos e morais, como eixos norteadores do comportamento dos 

indivíduos na sociedade, porém o que se tem observado por meio das pesquisas, 

noticiários, é que a escola  como parte da sociedade está acometida também da 

insegurança, dos problemas que afligem a Humanidade. 

Indisciplina, conflitos, tensões dentro e no entorno da escola, vivencia-se  a 

dilaceração dos processos sociais, tornando-se objeto da mídia, à medida que seu 

cotidiano está  relacionado a crimes, contravenções e delinquência juvenil. 

(OLIVEIRA, 2012). “[...], visualiza-se uma grande quantidade de atos de violência, 

quer sejam eles simbólicos ou físicos, e que perpassam pela intimidação de 

Vias de fato 1 0 0 0 1 

Tentativa de homicídio 1 0 0 0 1 

Crimes contra a integridade da mulher total 16 20 20 17 73 

 

Crimes contra a pessoa 

Ameaça 96 137 148 101 482 

Lesão corporal 66 82 77 44 269 

Injúria 35 47 58 38 178 

Calúnia 36 35 36 23 130 

Difamação 15 23 29 22 89 

Rixa 0 1 2 0 3 

Tentativa de homicídio 0 0 1 1 2 

Homicídio 1 1 0 0 2 

Vias de fato 0 0 1 0 1 

Assédio sexual 0 1 0 0 1 

Crimes contra a pessoa total 249 327 352 229 1.157 

Crimes contra o 

patrimônio 

Furto 419 348 309 250 1.326 

Roubo 61 44 50 32 187 

Crimes de furto e roubo total 482 550 583 453 2.068 

 

Entorpecentes 

Consumo pessoal de 

drogas 
0 0 3 1 4 

Tráfico de drogas 0 1 0 2 3 

Entorpecentes -  total 0 1 3 3 7 

Estatuto do 

desarmamento 

Porte ilegal de arma de 

fogo de uso permitido 
2 0 1 0 3 

Estatuto do desarmamento – Lei 10.826/2003 

total 
2 0 1 0 3 

Lei das contravenções 

penais 
Vias de fato 14 10 17 6 47 

Lei das contravenções penais total 14 10 17 6 47 

Belém total 1.320 1.423 1.454 1.098 5.295 



87 

 

professores, desrespeito à diversidade, o preconceito e etc.” (OLIVEIRA, 2012,       

p. 16). 

De formadora de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, a escola 

contemporânea apresenta-se como lócus de intolerância, tendo em vista a 

frequência em que a violência física e psicológica vem permeando os indivíduos que 

dela fazem parte. 

Dessa forma, a violência escolar não é apenas um evento corriqueiro e/ou 

ocasional do cotidiano escolar, a despeito dessa afirmativa basta visualizar a Tabela 

03, na qual a difamação, a calúnia, a ameaça, discriminações, o assédio moral,  

humilhações,  depredação dos bens patrimoniais,  são contabilizados como 

indicadores de violência. As Tabelas 4, 5, 6, 7, 8 a seguir confirmam os dados, 

mencionando os delitos por bairro.  
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Tabela 04 - Registros do Crime de Furto ocorridos em Estabelecimento de Ensino no 
Município de Belém, período 2010-2013, por bairro. 

Fonte: SISP – WEB/Dados coletados e atualizados até o dia 03/10/2013 

 

Bairro 2010 2011 2012 2013 ∑ geral 

Marco 75 93 76 64 308 

Guamá 71 85 69 56 281 

Nazaré 60 63 70 56 249 

São Brás 51 38 39 27 155 

Umarizal 46 32 35 23 136 

Batista Campos 24 26 38 39 127 

Pedreira 34 22 41 23 120 

Marambaia 24 33 41 20 118 

Souza 40 27 27 24 118 

Tapanã 35 13 29 17 94 

Telégrafo Sem Fio 25 22 25 19 91 

Terra Firme 22 28 18 17 85 

Bengui 15 22 15 11 63 

Sacramenta 9 19 21 14 63 

São João do Outeiro 15 26 9 8 58 

Campina 16 10 17 11 54 

Val-de-Cans 10 17 12 12 51 

Cruzeiro 14 12 16 8 50 

Jurunas 14 11 12 12 49 

Parque Verde 13 14 15 7 49 

Reduto 9 9 19 12 49 

Cidade Velha 9 14 10 8 41 

Tenoné 11 12 8 8 39 

Coqueiro Belem 2 13 11 10 36 

Mangueirão 10 5 7 12 34 

Campina de Icoaraci 9 8 7 5 29 

Castanheira 7 9 4 9 29 

Agulha 9 5 5 9 28 

Ponta Grossa 7 4 10 7 28 

Pratinha 7 5 10 6 28 

Parque Guajará 6 5 8 7 26 

Cremação 9 6 8 2 25 

Cabanagem 5 5 10 4 24 

Maracangalha 6 5 5 4 20 
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Canudos 4 4 6 4 18 

Carananduba 8 4 5 0 17 

Paracuri 4 4 0 4 12 

Chapéu Virado 5 3 3 0 11 
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Tabela 05 - Registros do Crime de Ameaça ocorridos em Estabelecimento de Ensino no 
Município de Belém, período 2010-2013, por bairro. 

Fonte: SISP – WEB - Dados coletados e atualizados até o dia 03/10/2013 
 

Bairro 2010 2011 2012 2013 ∑ geral 

Nazaré 11 15 17 11 54 

Marco 7 14 17 9 47 

Pedreira 8 13 10 13 44 

Guamá 14 6 16 5 41 

São Brás 6 11 7 10 34 

Marambaia 3 9 10 5 27 

Umarizal 3 8 5 9 25 

Tapanã 5 7 5 6 23 

Telégrafo Sem Fio 5 10 6 2 23 

Batista Campos 4 6 5 6 21 

Jurunas 1 7 9 3 20 

Parque Verde 3 7 9 1 20 

Bengui 4 2 7 6 19 

Terra Firme 5 3 4 5 17 

Sacramenta 2 6 5 3 16 

São João do Outeiro 3 6 4 3 16 

Tenoné 1 4 5 6 16 

Campina de Icoaraci 4 3 2 3 12 

Coqueiro Belem 0 1 8 3 12 

Pratinha 1 4 5 2 12 

Agulha 3 1 5 1 10 

Cabanagem 1 3 3 3 10 

Cidade Velha 1 0 4 4 9 

Cruzeiro 3 1 2 3 9 

Souza 1 2 5 1 9 

Condor 1 4 1 2 8 

Maracajá 0 1 5 2 8 

Ponta Grossa 4 3 0 1 8 

Val-de-Cans 2 1 2 3 8 

Campina 4 1 1 1 7 

Castanheira 0 2 2 3 7 

Mangueirão 1 2 1 3 7 

Cremação 1 2 1 2 6 

Reduto 2 2 2 0 6 

Canudos 0 4 0 1 5 

Ariramba 1 1 1 0 3 

Baía do Sol 1 1 1 0 3 

Brasília 0 1 1 1 3 

Parque Guajará 0 0 2 1 3 

São Francisco 0 2 0 1 3 
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Águas Negras 0 0 2 0 2 

Cotijuba 0 0 1 1 2 

Curió-Utinga 0 0 1 1 2 
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Tabela 06 - Registros do Crime de Lesão Corporal ocorridos em Estabelecimento de Ensino no 
Município de Belém, período 2010-2013, por bairro.  

Fonte: SISP – WEB - Dados coletados e atualizados até o dia 03/10/2013 

 

Bairro 2010 2011 2012 2013 ∑ geral 

Marco 3 14 12 7 36 

Nazaré 7 9 6 11 33 

Guamá 12 4 6 6 28 

Pedreira 4 10 6 1 21 

São Brás 0 11 6 1 18 

São João do Outeiro 5 8 2 2 17 

Terra Firme 1 5 6 5 17 

Tenoné 5 3 5 2 15 

Sacramenta 4 3 5 2 14 

Tapanã 0 5 6 3 14 

Telégrafo Sem Fio 4 3 4 3 14 

Batista Campos 2 2 3 5 12 

Umarizal 2 4 1 4 11 

Bengui 1 4 2 3 10 

Marambaia 3 2 1 4 10 

Cruzeiro 4 2 2 1 9 

Mangueirão 2 1 6 0 9 

Agulha 3 1 1 3 8 

Campina de Icoaraci 3 1 3 1 8 

Cremação 2 2 3 1 8 

Jurunas 2 5 0 1 8 

Souza 3 2 3 0 8 

Val-de-Cans 1 2 3 2 8 

Pratinha 0 2 2 3 7 

Cabanagem 1 2 1 2 6 

Castanheira 2 0 3 1 6 

Cidade Velha 0 3 2 1 6 

ITAITEUA 2 2 0 1 5 

Parque Verde 2 3 0 0 5 

Condor 3 1 0 0 4 

Coqueiro Belém 1 0 2 1 4 

Maracajá 1 1 2 0 4 

Campina 1 1 1 0 3 

Canudos 0 0 1 2 3 

Maracangalha 1 1 1 0 3 

Reduto 1 1 1 0 3 

ÁGUA BOA 0 2 0 0 2 

Barreiro 0 1 0 1 2 

Chapéu Virado 0 0 2 0 2 

Cotijuba 2 0 0 0 2 

Farol 1 1 0 0 2 
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Tabela 07 - Registros do Crime de  “Vias de fato” ocorridos em Estabelecimento de Ensino no 
Município de Belém, período 2010-2013, por bairro. 

Fonte: SISP-WEB - Dados Coletados e Atualizados até o dia 03/10/13 

 

Bairro 2010 2011 2012 2013 ∑ geral 

Nazaré 1 2 3 2 8 

Guamá 4 3 0 0 7 

Marco 2 1 2 1 6 

Marambaia 2 1 1 0 4 

Cidade Velha 1 2 0 0 3 

Condor 0 1 2 0 3 

Sacramenta 1 2 0 0 3 

São João do Outeiro 2 0 1 0 3 

Terra Firme 3 0 0 0 3 

Campina 0 0 2 0 2 

Coqueiro Belem 0 0 2 0 2 

Maracangalha 0 1 1 0 2 

Pratinha 0 2 0 0 2 

São Brás 0 0 1 1 2 

Telégrafo Sem Fio 1 0 1 0 2 

Tenoné 0 0 2 0 2 

ÁGUA BOA 1 0 0 0 1 

Barreiro 1 0 0 0 1 

Batista Campos 1 0 0 0 1 

Bengui 1 0 0 0 1 

Cabanagem 0 0 1 0 1 

Campina de Icoaraci 0 0 1 0 1 

Canudos 0 0 1 0 1 

Cremação 1 0 0 0 1 

Curió-Utinga 0 0 1 0 1 

Ilhas menores de outeiro 1 0 0 0 1 

ITAITEUA 0 1 0 0 1 

Jurunas 0 1 0 0 1 

Parque Guajará 0 0 0 1 1 

Pedreira 0 0 0 1 1 

Ponta Grossa 0 1 0 0 1 

Souza 0 0 0 1 1 

Tapanã 0 0 0 1 1 

Umarizal 1 0 0 0 1 

Una 0 0 1 0 1 

Vias de Fato Total 24 18 23 8 73 
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Tabela 08 - Registros do Crime de Estupro ocorridos em Estabelecimento de Ensino no 
Município de Belém, período 2010-2013, por bairro. 

Fonte:SISP-WEB - Dados Coletados e Atualizados até o dia 03/10/13 
 

Bairro 2010 2011 2012 2013 ∑ geral 

Val-de-Cans 0 0 2 1 3 

Cabanagem 2 0 0 0 2 

Cremação 0 0 2 0 2 

Souza 0 1 0 1 2 

Terra Firme 1 0 0 1 2 

Marco 1 0 0 0 1 

Agulha 0 1 0 0 1 

Baía do Sol 0 1 0 0 1 

Batista Campos 1 0 0 0 1 

Campina de Icoaraci 0 1 0 0 1 

Jurunas 0 0 0 1 1 

Mangueirão 0 0 1 0 1 

Marambaia 1 0 0 0 1 

Parque Verde 0 1 0 0 1 

Sacramenta 1 0 0 0 1 

São Brás 0 0 1 0 1 

Tapanã 0 0 0 1 1 

Tenoné 1 0 0 0 1 

Umarizal 0 1 0 0 1 

Estupro Total 8 6 6 5 25 

 

De modo geral, os diferentes tipos de violências inviabilizam o processo de 

aprendizagem, desafia professores, diretores, agentes de saúde, segurança pública, 

enfim um problema social que vem se configurando como um obstáculo a formação 

e vivência humana. 

Crimes como ameaça, lesão corporal, furtos, roubos e até estupro foram 

contabilizados pelo estudo do SISP, como condutas que assolam o cotidiano das 

instituições educativas. 

Visualiza-se a entrada da violência na educação, fato que vem se enraizando 

na liberdade humana, na ausência de diálogo como fonte de entendimento entre os  

indivíduos. 

 A irracionalidade, o autoritarismo, o desrespeito, a exclusão social, a 

negação da pluralidade de ideias e dos interesses civis, a imposição moral e cultural 

são algumas das queixas disseminadoras das violências.  

Ressalta-se a necessidade de repensar a função social da escola. Neste 

sentido, o primeiro passo é pensar na escola como espaço de convivência social, 
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como transmissora dos saberes acumulados pela Humanidade, de atitudes, 

interesses e valores além de pautas de comportamentos. 

Nesta perspectiva, a escola deve facilitar a construção e reconstrução de 

conhecimentos, atitudes e formas de condutas que oportunizem a assimilação de 

teorias e práticas sociais críticas, tornando cada um responsável por sua história de 

vida, e, portanto agente ativo na sociedade. 

Os estudos sobre violência no âmbito escolar, devem evidenciar e considerar 

todos os aspectos que dela resultam, esgotando todas as possibilidades e diferentes 

formas de violência, no sentido de identificá-las. 

Ao falar da violência que assola as escolas deve-se se atentar também para 

as questões subjacentes, entre estas o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB). 

 

 

Tabela 09 - IDEB do Brasil e do Pará / período de 2005- 2013 
Fonte: INEP/atualizado em 14/08/2012 

 

 
 
 

Tabela 10 - IDEB comparativo da Região Metropolitana de Belém/Pará/Brasil/período de 2005-
2013 

Fonte: INEP/atualizado em 14/08/2012 

 
 IDEB Observado METAS Projetadas 

 2005 2007 2009 2011 2005 2007 2009 2011 2013 

REGIÃO 

METROPOLITANA 

DE BELÉM 

3,1 2,9 3,6 4,0 3,1 3,5 3,9 4,2 4,2 
 

PARÁ 2,8 2,8 3,7 4,0  2,8 3,2 3,6 3,8 

BRASIL 3,8 4,2 4,6 5,0  3,9 4,2 4,6 4,9 

 

 

 IDEB Observado METAS Projetadas 

 2005 2007 2009 2011 2005 2007 2009 2011 2013 

BRASIL 3,8 4,2 4,6 5,0 - 3,9 4,2 4,6 4,9 

PARÁ 2,8 2,8 3,7 4,0 - 2,8 3,2 3,6 3,8 
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Tabela 11- IDEB da Região Metropolitana de Belém/ período de 2005-2013 

Fonte: INEP/atualizado em 14/08/2012 
 

 IDEB Observado METAS Projetadas 

MUNICÍPIO 2005 2007 2009 2011 2005 2007 2009 2011 2013 

BELÉM 3,1 3,0 3,8 4,1 3,2 3,5 3,9 4,2 4,2 

ANANINDEUA 3,1 2,8 3,7 4,0 3,2 3,5 3,9 4,2 4,2 

BENEVIDES 3,0 2,9 3,5 4,1 3,1 3,4 3,8 4,1 4,1 

MARITUBA - - - - - - - -  

 

Considerando os resultados obtidos do Estado do Pará em relação à média 

nacional, observa-se um distanciamento no nível de rendimento escolar. Fato que 

evidencia as desigualdades sociais do país. Vencer problemas sociais crônicos do 

sistema educacional como: evasão escolar, baixo rendimento, formação precária do 

corpo docente, indisciplina, desinteresse dos alunos, currículo descontextualizado, 

aumento crescente de alunos com dificuldades de aprendizagem, sublinha 

contradições sociais. “[...] se impunham políticas educacionais e projetos das mais 

diversas ordens onde se colocam questionamentos sobre os reais objetivos da 

escola, do papel do professor e do aluno, no contexto social mais amplo, [...].”  

(GEBRAN, 2004, p.16). 

Dessa forma, observa-se o distanciamento da realidade e a ilusão da 

aplicabilidade, desconsiderando-se as necessidades dos escolares. Reforça-se a 

contradição entre teoria e prática pedagógica, enfatizando o descomprometimento 

do professor com o real objetivo da escola. 

Como consequência disto, entre outros problemas o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) encontra-se num baixo patamar, o 

que coloca a região norte abaixo da média nacional, e o mais preocupante em uma 

época em que se fala em acesso de “todos” à educação, em um período marcado 

por inovações tecnológicas e grandes descobertas cientificas, poderíamos falar de 

igualdade de direitos, mas o que se observa é uma exclusão social em massa. 

Sentimentos de insegurança e de desconfiança ratificam a descrença nas 

reformas educacionais, dado o cenário em que grande parte da população encontra-

se submetida aos efeitos de uma crescente violência. 

Depara-se com uma violência simbólica, onde falta o desejo de permanecer 

na escola, pois os conteúdos mostram-se alheios aos interesses e necessidades dos 

educandos. Violência das relações de poder entre professores e alunos. Pressão 
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psicológica que torna evidente as manifestações de incivilidade, uma ameaça ao 

sistema escolar e à convivência social. 

É urgente a superação dos paradigmas científicos da Modernidade, no 

sentido de produzir conhecimentos que levem em consideração a realidade e a 

necessidade dos alunos. Não é mais tolerável pensar na escola como palco de 

fracassos e formação precária, que impede a aquisição da herança cultural, dos 

conhecimentos acumulados pela Humanidade. Para tanto, a escola deve formar 

cidadãos críticos, capazes de transformar e ao mesmo tempo preservar as 

conquistas sociais,  uma estratégia que poderá coibir a violência escolar e fortalecer 

valores, hoje banalizados pela intolerância, pela banalização das interações sociais 

e pelo autoritarismo. 

Em um mundo onde os avanços tecnológicos são frequentes, onde a 

complexidade da vida é crescente, cabe à escola o desafio de criar conhecimentos, 

de propiciar o processo de circulação, de armazenarnento e de transmissão desse 

conhecimento de forma dinâmica e comprometida como o bem-estar social.  
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CAPÍTULO 4 - FAMÍLIA E ESCOLA 

 

“Evidentemente, a criança chega na escola levando 
consigo aspectos constitucionais e vivências familiares, 
porém o ambiente escolar será também uma peça 
fundamental em seu desenvolvimento. 

 (BALTAZAR et al., 2006, p.47) 

 

A escola e a família compartilham funções sociais, educacionais e políticas 

para constituição e desenvolvimento do sujeito. A família, por sua vez fomenta o 

processo de socialização, a segurança, as condições básicas de sobrevivência e o 

desenvolvimento de seus membros nos planos: social, cognitivo e afetivo. A escola 

tem como principal objetivo oportunizar a instrução e/ou construção do 

conhecimento. Sob esta perspectiva, “[...] os ambientes familiar e escolar são 

descritos como contextos de desenvolvimento humano, ressaltando a importância do 

estabelecimento de relações apropriadas entre ambos”. (DESSEN; POLONIA, 2007, 

p. 22). 

Para estes autores estas instituições são fundamentais para o processo 

evolutivo do sujeito, portanto responsáveis pela construção dos saberes histórica e 

culturalmente organizados.  

Para o entendimento sobre como ocorre tal construção é necessário 

compreender como se desenvolvem as relações do sujeito na família e na escola, 

observar as influências nas condutas e no processo de integração social do 

indivíduo, pois a família faz referência à escola para explicar os conflitos, e a escola, 

por sua vez, culpabiliza a família.  

O papel da família e da escola na formação do sujeito serão os temas a 

serem discutidos no presente capítulo. 

 

4.1 A família e a escola como contextos de desenvolvimento humano 

 

A compreensão do desenvolvimento humano pressupõe refletir sobre as 

relações que o individuo mantém com os contextos familiar, escolar, trabalhista, 

comunitário e também com os valores, crenças e cultura. 

Família e escola devem trabalhar de forma integrada, tendo em vista que são 

responsáveis pela socialização e pela interação do indivíduo com a sociedade. 

Responsabilidade esta que perpassa pela aquisição de valores morais e pessoais. A 
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escola, devido sua função social tem como objetivo orientar o indivíduo no 

desenvolvimento dos aspectos intelectuais, afetivos e morais.  

A família, além de contribuir para o desenvolvimento humano, é responsável 

pela aquisição do conhecimento culturalmente organizado. Assim, tanto a família 

quanto a escola podem colaborar e/ou orientar o aluno para exercer sua cidadania.  

 
Educar não é uma tarefa fácil. Afinal, hoje é preciso ir contra a corrente de 
certas tendências sociais de forte influência como preponderância de 
comodidade, o hedonismo, a facilidade na aquisição de bens, o egoísmo e 
outras manifestações da sociedade de consumo que não são precisamente 
aspectos que ajudem a melhorar a consciência moral, individual e coletiva. 
(LÓPEZ, 2002, p. 18). 

 

  

Assim, os acontecimentos de ordem externa e as experiências familiares 

promovem a formação dos comportamentos, de atitudes e oferecem mecanismos 

para resolução de problemas com significados coletivos e individuais. 

Em tempos de aceleração da urbanização, da industrialização da economia, 

do processo de globalização, das exigências para inserção no mercado de trabalho, 

e consequentemente de um maior nível educacional, as relações entre família e 

escola são importantes para a intensificação de investimentos educativos em favor 

da escolarização com qualidade.    

Compreende-se que a corrida pelo acesso educacional ou a forte demanda 

da população pela escolaridade representam uma necessidade de responder às 

mudanças estabelecidas no mercado, agravadas pelo aumento do desemprego que 

exige uma maior qualificação da força de trabalho. 

Assim, os jovens que não frequentaram a escola na idade oportuna, se veem 

pressionados pelas exigências do mercado de trabalho a retornar os estudos,  

mediante fórmulas mais rápidas que podem ser viabilizadas pelos cursos supletivos. 

(ZAGA, 2000). 

Situações em que a ausência de um certificado mínimo de escolaridade 
impõe limites à inserção ou à reconversão profissional chamam a atenção 
para a necessidade de diploma, e é especialmente nesse momento que o 
estudo ganha real significado instrumental. (ZAGA, 2000, p.28). 
 

 

Formar integralmente, formar para a liberdade, desenvolver a criticidade, 

colaborar para a construção da cidadania são os objetivos da escola. Porém, de 

acordo com a demanda da sociedade, busca-se pela adaptação ao novo cenário, 

mais precisamente busca-se pela inserção no mercado de trabalho como meio de 
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sobrevivência. Neste contexto a escola e a família também passam por significativas 

mudanças.  

 Ao revisitar a história e/ou construção da instituição familiar, é possível 

observar a modificação deste cenário. À família na Idade Média não cabia a 

educação direta dos filhos, estes aproximadamente após os 7 anos, eram enviados 

para casa de outras pessoas para serem educados, com o objetivo de aprender 

boas maneiras. As crianças, então chamadas de aprendizes, eram sujeitas a serviço 

doméstico pesado, sendo que a permanência nessas casas estendia-se até cerca  

de 14 a 18 anos. Os conhecimentos, experiência prática e valores e ensinamentos 

eram transmitidos pelo mestre às crianças e jovens, o qual dentre seus principais 

objetivos encontrava-se o de ensinava-los a não expressarem nenhum sentimento 

ou pensamento, pois deveriam obedecer sem restrição. (WAGNER, PREDEBON, 

FALCKE, 2005). Dessa forma, a educação era transmitida pela geração mias velha à 

geração mais nova, sem que os pais fossem os principais responsáveis.  

Diferentemente da Idade Média, nos séculos XVI e XVII, as crianças podiam 

frequentar a escola e residir em suas respectivas casas, o que permitiria uma 

proximidade com a família. Todavia, somente os meninos podiam frequentar a 

instituição escolar. “Eles eram submetidos a um controle bastante rígido pelos 

professores, aspecto igualmente valorizado pelos pais em casa. As meninas, por  

sua vez, eram excluídas do ambiente escolar.” (WAGNER; PREDEBON; FALCKE; 

2005, p.94).  

Todavia, é somente na transição do século XIX para XX que ocorreram  

profundas mudanças na ideologia e estrutura familiar. “O sentimento de infância, 

construído no século XIX, fortalece-se no século XX, sendo a criança pequena o 

centro das atenções.” (CHAVES, 2006, p.51). 

A apropriação de novos conhecimentos, permite a atualização da instituição  

familiar,  entretanto as experiências do passado não são descartadas, mas oferecem 

subsídios e/ou referenciais para novas configurações familiares. 

Nessa perspectiva, é visível o estabelecimento de um novo modelo de 

relações parentais, admitindo-se uma reorganização em seu contexto, permeada 

pela vivência dos pais, dos filhos, e dos avós, o que torna possível o encontro 

geracional.  
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A família contemporânea, diferente daquela dos modelos anteriores, retrata 

além das funções sociais, econômicas, ideológicas, reprodutivas, religiosas e 

morais, os projetos pessoais dos membros. (BASTOS; DIAS, 2008). 

Apesar do cenário significativo e incentivador dos dias atuais, a educação de 

filhos tem sido uma das tarefas mais complexas, advinda da crescente diversidade e 

configuração da estrutura familiar, responsável pelo rompimento dos padrões 

estabelecidos, além de gerarem várias perguntas ainda sem respostas. (WAGNER, 

PREDEBON, FALCKE, 2005). 

Observam-se cotidianamente famílias cada vez mais ausentes, fato que diz 

respeito diretamente ao espaço escolar, sendo que é aquele que mais se ressente 

desse afastamento parental. Dentre as explicações dadas para tal ausência, 

destaca-se a busca pela sobrevivência, ou seja, a necessidade de manter 

financeiramente a família, tendo como consequência horas intensas de trabalho.  

A ausência dos pais alimenta significativamente o mercado das babás 

eletrônicas (televisão, vídeos games, computador), além de contribuir para o 

aumento do consumismo. 

Comumente, os pais motivados pelo desejo de propiciar melhores condições 

de vida, buscam vários mecanismos pra suprir sua ausência, tais como: escolas de 

tempo integral, cursos de línguas estrangeiras, esportes, enfim, em algumas 

situações os filhos têm o dia inteiro ocupado. Ocupações estas, que não substituem 

o afeto, a proteção, a companhia e/ou presença dos pais. O fato é que existem 

questões urgentes que de certa forma desestruturam os pais, dúvidas que giram em 

torno do como, para que e para quem educar os filhos. 

 
Pode-se dizer que a família passa por um momento de perda de 
referenciais. Se por um lado, os modelos recebidos das gerações anteriores 
parecem estar obsoletos, por outro lado, carecemos de estratégias e 
padrões educativos que sejam eficazes frente às novas demandas. Nesta 
busca de alternativas, muitas vezes, encontramos velhos padrões com 
roupagem nova. (WAGNER; PREDEBON; FALCKE, 2005, p.93). 

 

Nesta perspectiva, as variações observadas na historicidade da estruturação 

familiar evidenciaram a passagem de modelos extremamente autoritários para  

outros mais liberais, no entanto algumas dúvidas ainda permanecem sobre como 

preparar adequadamente os filhos para a sociedade e para o futuro. Enfim, como 

educá-los de forma a conduzi-los à autonomia, à justiça e ao equilíbrio afetivo e 

financeiro?  
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A busca por um melhor direcionamento para educar os filhos, vem 

culminando com várias praticas educativas, dentre estas se destacam os modelos 

autoritários, democráticos e permissivos. O modo autoritário é caracterizado por 

altos níveis de controle impositivo, utilizando a força, por meio de castigos físicos, 

ameaças e proibições. Esse modelo, não leva em consideração as necessidades e 

as opiniões dos filhos, acarretando pouco envolvimento afetivo, bem como ausência 

de diálogo e discussão. 

De acordo com López (2002, p.17) “A educação necessita de autoridade, mas 

não de autoritarismo, que é contrário aos princípios que a educação deve defender.”  

O autoritarismo promove a passividade,  a irresponsabilidade, o conformismo ou a 

agressividade, além de colaborar para deixar a criança sem referência. 

O modelo permissivo, ao contrário do autoritário, dispensa pouco controle 

por parte dos pais, estes se mostram tolerantes, deixando os filhos regularem suas 

atividades. Todavia, são mais afetivos, comunicativos e receptivos.  

Finalmente, o modelo democrático, representa um equilíbrio entre afeto e 

controle, pois, há pela parte dos pais respeito à individuação dos filhos. Este último 

modelo, num contexto democrático sugere novos padrões educativos por entender 

que as pessoas são agentes ativos na construção de suas identidades, mesmo 

porque os pais não são os únicos a transmitir valores, tendo em vista a dinâmica do 

mundo externo.  

A escola, os meios de comunicação de massa, o grupo de amigos e outras 

pessoas, também podem influenciar e/ou constituir-se como referencial..Para que a 

tarefa de educar os filhos atinja um patamar qualitativo, faz-se necessário que os 

pais compreendam que os valores transmitidos, são internalizados e assumidos 

pelos filhos, mesmo que de forma não consciente, sendo que os mesmos  situam os 

indivíduos no mundo e determinam o tipo de relação interpessoal. Ao nascer, a 

criança depende do ambiente à sua volta para sua sobrevivência. “A relação de 

dependência que se estabelece com base nisso será decisiva para sua formação e 

seu desenvolvimento.” (FERRARI, 2002, p.23). 

Portanto, as vivências da criança neste período, terão influência na 

construção de sua singularidade, fato que incide diretamente no papel a ser exercido 

no futuro.  
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Todo papel é uma representação para o outro. Não existe papel sem 
contrapapel. O desempenho de papéis na criança é anterior ao surgimento 
do Eu e da linguagem. O desenvolvimento dos papéis na criança é o 
precursor do futuro Eu. (FERRARI, 2002, p.25).  
 

 
Nota-se, assim, que o processo de identificação da criança é construído de 

acordo com o ambiente vivenciado, pois se trata de um ser em instabilidade e que 

portanto, necessita de figuras afetivas com estabilidade, seguras e que lhe ofereçam 

proteção,  caso contrário, sua formação será prejudicada. Em geral, segundo Ferrari 

(2002), esse contexto é chamado de família. Os pais são os principais responsáveis 

pela educação dos filhos, uma responsabilidade que não pode ser renunciada. 

Partindo desse pressuposto, é importante destacar a influência que a família 

exerce na construção identitária das crianças, ou seja, as experiências sejam elas 

positivas ou negativas, ambas exercem repercussão na individuação de seus 

membros.  

 
Tal mecanismo também é expresso na infinidade de ditados populares, 
criados e validados pela nossa cultura. Entre eles, a crença popular é a de 
que “tal pai, tal filho”, ou “filho de peixe, peixinho é”, ou ainda “o fruto não cai 
longe da árvore”. Esses três ditados enfatizam a existência de uma 
identidade que vai sendo transmitida de uma geração a outra, de pais para 
filhos. (WAGNER, PREDEBON, FALCKE, 2005, p.98). 
 

 
Os mecanismos que garantem a continuidade do “patrimônio psíquico” da 

família instalam-se desde as primeiras interações do bebê com seus cuidadores. A 

qualidade destas interações também será mediatizada pelo tipo de riqueza que 

compõe este patrimônio. (WAGNER, PREDEBON, FALCKE, 2005).  

Assim, o “ser”, ou seja, o papel desempenhado na sociedade não é um 

“pacote fechado”, pronto, mas é um processo que ocorre em etapas. “As primeiras 

vivências da criança quanto à formação, percepção e aprendizado emocional 

relacionam-se estreitamente com o desenvolvimento da Matriz de Identidade.” 

(FERRARI, 2002, p.26). 

Atitudes de respeito, valorização, demonstração de interesse pelas 

necessidades dos outros, que para muitos são condutas diárias, são situações de 

grande valia e influenciam nesse mesmo sentido a convivência social. Por outro 

lado, indiferenças, ausência de afetividade, podem colaborar para atitudes 

antissociais. 



104 

 

É pertinente afirmar que a família constrói sua historicidade a partir da 

vivência de cada um de seus membros. É comum observar nas pequenas atitudes 

aspectos que expressam e/ou lembram a influência  das relações parentais.  

Por outro lado, nos últimos tempos, a mídia, vem exibindo, de forma enfática, 

programas em que a intimidade parental é apresentada como um instituição falida, 

tudo acompanhado por uma plateia sorridente que sugere, comenta e até emite 

juízos de valor sobre questões estritamente pessoais e/ou que dizem respeito 

somente a aquele grupo familiar. Fazer conjecturas, apontar desequilíbrios ou fazer 

julgamentos sobre relações familiares mostra-se inadequado diante do caráter 

particular da instituição familiar. 

 
Cada família circula num modo particular de emocionar-se, criando uma 
“cultura” familiar própria, com seus códigos, com uma sintaxe própria para 
comunicar-se e interpretar comunicações, com suas regras, ritos e jogos. 
Além disso, há o emocionar-se pessoal e o universo de significados. Tais 
significados, no cotidiano, não são expressos. O que se tem são ações que 
são interpretadas num contexto de emoções entrelaçadas com o crivo dos 
códigos pessoais, familiares e culturais mais amplos. Tais emoções e 
interpretações geram ações que vão formando um enredo cuja trama 
compõe o universo do mundo familiar. (SZYMANSKI, 2002, p. 25). 

 

Dessa forma, é discutível e premente compreender que as relações familiares 

permitem a transmissão de valores, crenças, mitos e até legados.  Por outro lado, 

observa-se, segundo Passos (2003), que assim como a sociedade, a família 

também vem se transformando, promovendo distintos conflitos entre seus membros 

e destes com os grupos sociais. 

Contemporaneamente, vivencia-se um cenário marcado por uma díade: ao 

mesmo tempo em que a família sofre o impacto de suas novas configurações, 

constitui-se como território de redimensionamento individual, na perspectiva de 

interagir com o contexto social. 

 
Se originalmente a família visava a assegurar a sobrevivência dos 
descendentes e servir de continente para as necessidades físicas e 
emocionais de seus elementos constituintes, foi ela paulatinamente 
adquirindo a feição de uma agência modeladora dos desejos, pensamentos 
e ações de seus membros, a serviço de intenções hegemônicas dos que 
detinham o poder no seio da família. (OSÓRIO, 2011, p.21). 

 

Pais e filhos devem ser reconhecidos como sujeitos de direito, todavia, é 

importante encontrar pontos de equilíbrio na distribuição das tarefas, e no 

encaminhamento dos direitos a serem estabelecidos. 
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No afã de considerar e/ou fazer valer os direitos de cada um, intensificam-se 

os interesses e reivindicações individuais. A família é convocada a exercer sua 

função social de mantenedora de limites e de autoridade, bem como de 

disciplinadora e menos permissiva nas relações com as crianças e os adolescentes.  

 
Portanto, é possível verificar em alguns contextos familiares o domínio, o 
poder, o machismo, o autoritarismo, ou seja, a assimetria nos 
relacionamentos, que foi construída histórica e culturalmente, permeando e 
deteriorando as relações sociais.  (MARQUES; AMPARO; FALEIROS, 2008, 
p.101). 

 

As vivências, os acordos firmados, experienciados no ambiente familiar 

podem envolver questões não adequadas para a construção da identidade. Ao 

mesmo tempo em que a família é um lócus de afeto, pode tornar-se um local de 

violência ou abuso. (MARQUES; AMPARO; FALEIROS,  2008).  

O desrespeito às regras, assumido pelos membros da família, quebra o 

sentido de lealdade. Sem este sentido, torna-se visível a violência, o que colabora 

para a geração de dificuldades no convívio social. Mas, afinal, a parentalidade 

influencia na identidade psicossocial da organização familiar? Quais os desafios do 

ser pai e mãe nos dias de hoje? Seria a revolução digital, fatores externos como a 

mídia, a transformação produtiva, o desemprego e a precarização do trabalho, os     

grandes vilões e/ou responsáveis pelo caos deste cenário? E os laços parentais 

como estão sendo construídos com os conflitos e vicissitude de cada núcleo? 

A parentalidade vai além do fator biológico: para se tornar pais, é preciso 

realizar um trabalho interior e deve começar pela aceitação de que herdamos algo 

de nossos pais. Nesse contexto, não se discute  a genética, ou ao que é 

programado, e sim àquilo que é relativo à transmissão intergeracional. (Ponton, 

2004). 

Rediscutir o papel da família, como formadora de opiniões, de valores, 

significa compreender e/ou averiguar as implicações desta na construção dos 

saberes.  

 

4.2 Os desafios do ser pai e mãe nos dias de hoje 

 

Observa-se que a estrutura familiar contemporânea aponta para diferentes 

contextos desde laços consanguíneos, família marital extensa, família nuclear, até 
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as chamadas relações de família não formalizadas por parentesco. (CERVENY, 

2011). 

Arranjos, encontros, afeições grupais, enfim, é importante entender como o 

grupo familiar se organiza,  como vive, e principalmente, como se dão as relações 

entre os membros no atual contexto, permeadas por necessidades básicas de 

sobrevivência (alimentação, moradia, saúde, educação, lazer...), por conflitos de 

gerações (crianças, adolescentes, adultos e velhos), e constituída por sujeitos 

únicos, com características específicas, pautadas em singularidades subjetivas. 

Indivíduos desafiados a conviver com a inusitada celeridade das descobertas 

científicas, da velocidade das informações que ocorrem em tempo real, da 

competitividade, da robotização e automação do trabalho, da busca por melhores 

condições de vida, além da exigência de um maior nível educacional, pontuado, 

hoje, como condição para se manter empregado ou disputar vagas no mundo do 

trabalho,  são fatores altamente estressantes, aliando-se  ainda a estes fatores 

também o desconforto da desigualdade social.  

Dessa forma, a família vivencia as mais diversas experiências, o desafio é 

manter-se equilibrada diante deste quadro de incertezas.  Neste sentido, necessita 

refletir continuamente afim de optar pela melhor atitude a ser tomada. É difícil 

processar todos esses acontecimentos, muitas vezes ocorrem conflitos e 

estranhezas entre os próprios membros que compõe os grupos de família. As 

experienciais pessoais, “vividas originalmente com pais e mãe, exercem fortes 

influências, conscientes e especialmente inconscientes, no desempenho dos papéis 

materno e paterno”. (PEREIRA, 2004, p.188). 

 
O homem somente pode ser compreendido dentro do contexto interacional 
no qual funciona, uma vez que o seu ciclo de vida individual acontece 
dentro e concomitante ao seu ciclo de vida familiar. A família constrói a sua 
realidade a partir da história compartilhada de seus membros. (CERVENY, 
2011, p. 22). 

 

Evidentemente as relações parentais nunca poderão ser substituídas pela 

escola, necessidades de afeto, de proteção, jamais poderão ser de responsabilidade 

da escola, ainda que se faça um esforço conjunto família/escola. Entretanto,  a 

escola pode ser compreendida como local de socialização e produção de 

conhecimento e cultura. Revisitando a literatura e a historicidade, observa-se que 
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nem sempre a escola existiu, os filhos quando pequenos eram educados em casa, 

uma ação peculiar daquele contexto. 

Cada sociedade é marcada por um momento histórico diferenciado, por 

relações sociais próprias. Se hoje a família tem dificuldades para cumprir seu papel 

na sociedade, que é o de educar as crianças, “os papéis de pai e mãe perderam-se 

em um mundo no qual troca-se atenção necessária por tudo que o crediário pode 

comprar”. (GOMES, 2013, p.24). 

Para este autor, a família do século XXI, mudou sua forma de viver a 

educação dos filhos, a orientação diária que era oferecida pela mulher já não existe. 

O que se vê em nossos dias é a prevalência do consumismo, a necessidade de 

trabalhar em detrimento do afeto, reflexo das implicações do sistema capitalista.  

Nesse ritmo de mudança e de novos paradigmas, a mulher também alcançou 

seu lugar na sociedade, hoje também está inserida no mercado de trabalho, porém 

agora passa horas fora do lar, e tem dificuldades em conciliar o trabalho fora com as 

tarefas do lar e a educação dos filhos. 

Dessa forma, as relações entre pais e filhos estão cada vez mais esgarçadas, 

bem como está cada vez mais escasso, o diálogo. “Sabe-se que a criança não 

nasce com tendências a se autoeducar, precisa de normas, limites, delimitações de 

espaços, regras, modelos e exemplos”.  (GOMES, 2013, p. 24).  

Mas como pensar em orientações, em disciplina, em afetividade, sem abordar 

as relações sociais entre pais e filhos? Quem está educando as crianças? Que 

modelos as crianças estão visualizando? De quem é a responsabilidade em educar 

as crianças? O que pensam os pais para o futuro de seus filhos? 

Num mundo marcado por incertezas, em que a sociedade prima 

permanentemente pelo sucesso, pela inclusão social, pais, educadores e sociedade, 

de um modo geral, refletem os indicativos da sociedade capitalista, muitos veem na 

educação a possibilidade de ascensão social.  

 
Muitos pais disseram buscar oferecer aos seus filhos uma educação que 
lhes preparasse para uma grande variedade de tarefas, tentando  enfatizar 
o caráter “libertário” de uma concepção que vai além das disciplinas 
formais. Assim, a própria creche para as crianças pequenas, para ser 
considerada boa, deveria oferecer muitos estímulos que colocassem desde 
cedo desafios intelectuais diversos. Natação, culinária, iniciação musical, 
informática, inglês, teatro, psicomotricidade e outros faziam parte do que 
seria considerado um bom currículo pra bebês e crianças pequenas. 
(MIZRAHI, 2004, p.68). 
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Atitudes estas que confirmam a preocupação exacerbada dos pais em 

promover um número grande de atividades programadas, cujo objetivo é contribuir 

para a competência e/ou preparação para o futuro, todavia, aspectos relacionados à 

afetividade mostram-se distantes.   

O protecionismo e os laços parentais perdem terreno face ao consumismo, e 

por medidas compensatórias de redução das desigualdades sociais que hoje afetam 

as famílias. Por maiores desgastes que a falta de tempo imprima às relações 

familiares, para muitos pais cultivar um bom relacionamento com os filhos parece ser 

uma tarefa secundária. Assim, as pressões do mundo do trabalho, passam a 

ameaçar as funções parentais em todos os aspectos, nos ideais, nas relações, nos 

valores, fenômeno este que vem ocorrendo em todas as classes sociais. (MIZRHI, 

2004). 

Até o momento, em minhas reflexões evidenciei a relação familiar, por 

entender que esta não está isolada da sociedade, muito pelo contrario é influenciada 

e influencia os aspectos político, econômico e social. “Formar uma família que ande 

pelo caminho certo, em sociedade que não sabe para onde vai, é um desafio que 

exige informar-nos para conhecê-la e saber de que maneira corrigir o que não está 

bem”. (MARULANDA, 2004, p. 32). 

 Portanto, a tarefa de ser pais remete a um esforço para oferecer às crianças 

experiências positivas, por meio de diálogos, sobretudo no que se refere à resolução 

de conflitos.  

 

4.3 O que a escola pode oferecer que a família não pode 

 

A sociedade passa por transformações econômicas, culturais, sociais, e 

consequentemente na vida cotidiana, o que implica em novas configurações 

familiares e educacionais. 

Configurações que resultam em complexos efeitos estruturais e históricos, 

requerendo repercussões nas relações estabelecidas entre professores-alunos, 

alunos-alunos, refletindo na formação destes últimos. 

Neste contexto, a instituição educativa apresentada se não como único, mas 

como principal espaço de integração social, em que é possível a convivência com 

grupos de mesma idade, tornando-se “o lugar oportuno para desenvolver os hábitos 

de socialização que a vida em comunidade requer”. (LÓPEZ, 2002, p.23). 
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Todavia, o cotidiano da escola, é caracterizado por um conjunto de fatores, 

que questionam sua função social, enquanto transmissora de conhecimentos 

historicamente organizados. A instituição educativa é desafiada a rever alternativas 

que oportunizem redefinir estratégias que alcancem o significado efetivo no 

desenvolvimento do escolar (crianças, adolescentes e jovens). (SPOSITO, 1998). 

Dentre os desafios da escola, visualiza-se a quantidade de informações 

disponíveis por meio do avanço tecnológico, o que remete à descentralização do 

conhecimento, antes disponível especificamente na instituição escolar.  

Este cenário de rápidas mudanças reflete na instituição educativa,  

enfatizando a necessidade de construir um contexto educacional que favoreça a 

criticidade. Para tanto, deve-se considerar o meio social e cultural do aluno, além de 

seus interesses, ao mesmo tempo em que é necessária a compreensão das regras 

sociais, buscando equilibrar e/ou administrar os conflitos sociais.   

Assim, como um microssistema da sociedade, a escola reflete as 

transformações atuais, além de ter que lidar com as diferentes situações advindas 

do mundo globalizado. 

Neste contexto, a escola vivencia um momento de indefinição quanto à sua 

função social frente às necessidades da sociedade em permanente mudança 

(transformações, mudanças de valores, exigência do mercado de trabalho, além das 

necessidades pessoais) e uma proposta educacional que vislumbre a preparação 

para o futuro.  

É necessário que a escola contribua para a consolidação da cidadania, assim 

como deve favorecer valores, atitudes e conhecimentos que evidenciem a 

autonomia pessoal, bem como a inserção e emancipação social. 

A escola também deve entender que cada aluno é sujeito de sua história, no 

entanto esta pode contribuir para constituição de sua personalidade, na medida em 

que neste processo ocorrem diversos relacionamentos interpessoais 

(professores/alunos; alunos/alunos; professores/professores; professores/direção; 

professores/família dos alunos...). Estes relacionamentos expressam sentimentos de 

aceitação, tolerância, intolerância, saberes, diálogo, empatia e diferenças. 

As famílias, ao encaminharem os filhos para a instituição educativa mantêm 

expectativas de um futuro promissor, “que ele seja preparado para o ingresso na 

universidade e para obter êxito profissional e financeiro”. (BALTAZAR et al., 2006, 

p.46). 
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Preocupações com a aprovação do filho no final do ano, com as notas, são 

sentimentos que acompanham os pais o ano inteiro, porém outras questões 

essenciais são deixadas de lado como o fato da escola também oportunizar a 

socialização. Os alunos encontram na escola um sistema de forças que reproduz o 

sistema social. Dessa forma, muitas vezes as dificuldades em compreender os 

conteúdos propostos e de se relacionar são problemas advindos do contexto social 

onde estão inseridos (família, sociedade, status social...). 

Diante das dificuldades do aluno, ao invés de se buscar soluções conjuntas, 

observa-se dissociações, os pais criticam a escola pelas dificuldades de 

aprendizagem dos filhos e pelos comportamentos indesejados, e a escola atribui à 

família as condutas de indisciplina dos alunos, alertando que a família não coloca 

limites e, é ausente na vida escolar dos filhos. 

Qual a função da escola? O que cabe à instituição educativa na sociedade 

denominada digital? Numa concepção dinâmica poderíamos falar que seria incluir o 

individuo na sociedade, preparando para ingressar no mundo do trabalho e por 

consequência para um futuro promissor. No entanto a função da escola é muito mais 

abrangente, cabendo a ela organizar ações de renovação cultural sem, contudo,  

extinguir a riqueza de informações construídas socialmente. 

Sob este prisma, a escola não pode se deixar conduzir para e pelas 

transformações sociais, mas precisa estar no centro das mudanças.  Na sociedade 

do conhecimento, a instituição educativa deve servir de orientação dialógica e crítica 

para a construção dos saberes, não só os chamados utilitários para obtenção de 

resultados, mas para orientar na formação do aluno tendo em vista uma educação 

integral.  

A sociedade da informação propõe inúmeras oportunidades de construção do 

conhecimento, o que aumenta os desafios da escola em oportunizar ações que 

incentivem o pensamento crítico; a comunicação clara; a busca por novos saberes; o 

raciocínio lógico; a produção e elaborações teóricas; a autonomia; a organização e a 

avaliação crítica das informações; a formulação de hipóteses; o incentivo à 

criatividade e à inovação; à discussão dos saberes, eliminando assim a mera atitude 

receptora. Tais atitudes concorrem para a emancipação da educação, além da 

articulação do conhecimento com a prática.  

Mas, como pensar sobre esta escola que tem como meta a emancipação? 

Como implementar, de fato,  a escola para a formação integral. Parte-se do 
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pressuposto de que a escola tenha um Projeto Político Pedagógico construído 

coletivamente, e para tanto precisa de dados, de um planejamento exequível, 

inserindo a reestruturação curricular, que tenha como eixo norteador as 

necessidades e diversidades sociais, enfim a chamada “escola cidadã”.  

O envolvimento de todos os segmentos escolares é fundamental, a figura do 

educador é de mediador do conhecimento, tendo em vista que o aluno é sujeito de 

sua formação.  Assim, todos os que fazem parte da escola têm potencial, sendo 

desnecessário importar modelos de fora, a própria instituição educativa deve 

governar seu currículo, desenvolver e inovar com qualidade as ações pedagógicas.  

Como o professor pode ser orientador do conhecimento? Que atitudes podem 

ser vislumbradas na prática do  professor para inserção do aluno na sociedade da 

era da informática? Há quem diga ser fácil a profissão professor, uma afirmação 

equivocada diante dos desafios deste tempo. Hoje, o ato de ensinar exige 

consciência critica e sensibilidade. Apesar do acesso permanente ao conhecimento, 

ainda não é possível pensar em  uma sociedade sem educadores.  

 
Uma didática assentada na pedagogia crítico-social dos conteúdos afirma 
que a aprendizagem não se dá por acaso; requer um trabalho docente 
sistemático, intencional, programado, visando introduzir o aluno nas 
estruturas significativas dos conteúdos, selecionados em termos de 
finalidades formativas. Requer, além disso, que a assimilação seja ativa, 
embora não espontânea; é preciso que se conheçam as predisposições do 
aluno em termos socioculturais e psicológicos, a fim de que possam ser 
conquistados seus interesses, sua colaboração, sua aspiração à formação. 
(PIMENTA, 2002, p.171). 
 

 
Portanto, os educadores, numa visão emancipada, transformam a informação 

em conhecimento e em consciência crítica. Nesse contexto, o professor e a escola 

constroem saberes. Nesta visão, a função da escola  tem como premissa colocar o 

conhecimento a serviço de todos.  

Para Alves (2001), a escola deve perceber que o ato educacional não se 

restringe ao processo de sala de aula, mas depende de ações macro, ou seja, 

capazes de tornar as ações concretas entre os indivíduos e ao mesmo tempo 

possibilitar um resignificar dessas ações cotidianamente. 

O mundo atual exige o repensar das ações educativas, o ponto de partida 

está na construção de um projeto de ação crítica, libertadora, baseado 

essencialmente no diálogo.  
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CAPÍTULO 5 – MÉTODO 

 

De acordo com os estudos de Miguel (2012), neste projeto os dados foram 

construídos de modo a configurar uma pesquisa-ação, caracterizada pela produção 

de conhecimento que direciona a prática, modificando a realidade, à medida que a 

pesquisa vai acontecendo. Na pesquisa-ação os pesquisadores e os participantes 

do problema estão envolvidos de forma cooperativa e/ou participativa. (THIOLLENT, 

2007). 

Esse tipo de pesquisa concorre para produção coletiva do conhecimento, 

construído ao longo das discussões e observações realizadas com o grupo de 

investigados. 

Nesse sentido, o caminho pelo qual se configurou a construção e análise dos 

dados foi aquele no qual os próprios investigados puderam atuar como 

protagonistas, refletindo sobre suas condutas, compartilhando suas histórias e 

sugerindo alternativas para a resolução dos problemas. 

Minha pesquisa, nesta perspectiva, assumiu a característica de cooperação, e 

a análise do objeto seguiu uma abordagem qualitativa. “a versão qualitativa 

garante a riqueza dos dados, permite ver um fenômeno na sua totalidade, bem como 

facilita a exploração de contradições e paradoxos”. (VIEIRA, 2006, p. 15). 

A opção pela pesquisa qualitativa permitiu-me uma visualização mais precisa  

do problema, pois o contato com os investigados propiciou a observação  das 

diversas visões e entendimento dos investigados sobre o fenômeno. Enquanto 

investigadora percebi que conceitos, opiniões, interligação de termos se aplicam de 

forma diferente, apesar de tratarem do mesmo fenômeno.    

Neste sentido, a pesquisa qualitativa assume significados diferenciados, de 

acordo com o momento histórico e/contexto em que está inserida.  

 

5.1 Participantes da pesquisa 

 

A população estudada foi composta por 08 (oito) alunos de uma escola da 

Rede Pública de Belém, na faixa etária entre 10 a 11 anos de idade, oriundos do 3º 

e 4º anos das séries iniciais do Ensino Fundamental.  Os alunos foram selecionados 
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pela direção da escola, a partir de minha explicação sobre o significado e objetivo do 

estudo.  

Indiquei para a direção da escola, que os alunos seriam acompanhados por 

esta pesquisadora, a fim de em conjunto buscar ações de combate ao problema. A 

direção da escola selecionou os alunos que mais apresentavam queixas e mais se 

envolviam em problemas de indisciplina em sala de aula. 

A seleção dos participantes da pesquisa requer do pesquisador o total 

conhecimento do lócus em que se pretende desenvolver o estudo, pois não basta 

escolhê-los aleatoriamente, deve-se ter em mente quais as intenções da 

investigação científica e quem poderá fornecer dados reais que possam servir de 

base para artigos sobre a temática em questão. Os participantes de minha pesquisa 

são todos do sexo masculino, e apresentam histórico de violência, conforme 

indicação da instituição educativa. Estes alunos são oriundos da periferia da Cidade 

de Belém, advindos de famílias com diferentes estruturas.  Quanto à formação 

educativa dos pais, é importante dizer que em sua maioria não concluíram o Ensino 

Fundamental, e estão inseridos no mercado de trabalho informal (manicure, 

“fazedores de bico” - atividade diversa que aparece periodicamente).  

Para melhor visualização do perfil destes alunos, elaborei um quadro no qual 

foram inseridas seus principais dados sociodemográficos. Para preservar a 

identidade dos investigados, doravante serão identificados como “P”(participante) 

acompanhado de uma indicação numérica.  
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Participantes Sexo Idade Cor Estrutura 
familiar 

Escolaridade 

P1 Masc. 9 a. Parda Mãe, Padrasto, 2 
irmãos 

4º ano 

P2 Masc. 9 a. Parda Avós, Pai e Madrasta 2º ano 

P3 Masc. 9 a. Parda Pais, Avó, Tia, 2 
irmãos, 1 irmã,1 primo 

3º ano 

P4 Masc. 10 a. Parda Mãe, Padrasto, irmão 3º ano 

P5 Masc. 10 a. Parda Pais, 2 irmãos 3º ano 

P6 Masc. 10 a. Negra Pais, irmão e prima 3º ano 

P7 Masc. 11 a. Negra Mãe, Padrasto e 2 
irmãos 

4º ano 

P8 Masc. 11 a. Negra Mãe, Pai (está preso) 4º ano 

 
Quadro 3 – Dados sociodemográficos dos participantes do estudo 

 

 

5.2  Local da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada em uma Escola  de Ensino Fundamental e Médio da 

Rede Estadual, situada  no Conjunto CDP (Companhia de Docas do Pará), no Bairro 

de Val de Cães. O referido conjunto nasceu do remanejamento dos habitantes das  

áreas do Projeto Macrodrenagem, caracterizado pela retirada do imóvel ou 

edificação residencial de dentro da faixa da obra e a transferência das respectivas 

famílias para um loteamento urbanizado.  

As obras do Projeto de Macrodrenagem no referido conjunto começaram a 

ser implantadas em 1993. Em maio de 1997 foram registradas as primeiras 

ocupações e o nome CDP foi substituído pelos próprios moradores, mediante uma 

eleição específica, para CRPP (Conjunto Residencial Paraíso dos Pássaros). 

Os objetivos do empreendimento eram o de solucionar os problemas de 

inundações nas zonas baixas da Bacia do Una, em Belém, por meio da instalação 

de um sistema de drenagem eficiente e dotar todos as residências da Bacia do Una 

da infra-estrutura necessária como: vias de acesso, cobertura da rede de água 

potável, esgoto sanitário e condições ambientais mínimas. 
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As pessoas que passaram a constituir o grupo populacional do novo bairro, 

em sua maioria, foi remanejada do Canal São Joaquim, entretanto, moradores 

remanejados do Canal Água Cristal e do Canal do Una também foram encontrados. 

Os moradores têm profissões variadas: professores, autônomos, empregadas 

domésticas, aposentados, pedreiros, profissionais liberais, funcionários públicos, 

entre outros. 

O prédio, onde funciona a referida escola, fez parte de um grande projeto 

criado no Governo do Presidente Fernando Collor de Mello e visava atender  

crianças e adolescentes de áreas carentes,  em horário integral,  todavia o referido  

projeto não foi realizado. 

Efetivamente, a escola foi criada em 28 de março de 1998.  Oferece: Ensino 

Fundamental do 1º ao 5º ano/9; 4ª série; 6ª série (ainda do sistema seriado, que está 

sendo eliminado gradativamente), podendo se estender até o 9º ano, caso 

necessário; a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) 1ª à 4ª Etapas do 

Ensino Fundamental e 1ª e 2ª Etapas do Ensino Médio. 

Esta escola está integrada à Rede Pública Estadual de Ensino. Atualmente 

também cede espaço para a Unidade Seduc na Escola (USE 01), que tem como 

objetivo assessorar um total de 21 escolas, distribuídas entre 4 bairros. 

A Escola atende as comunidades escolar e local mediante os seguintes 

programas: Escola Aberta, Mais Educação, PDE. Além destes também desenvolve 

projetos a partir de espaços específicos como a Biblioteca Escolar, Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) / Sala de Recurso Multifuncional. 

Quanto à estrutura, o prédio é construído com lajes pré-moldadas, possui 03 

blocos: A, B e C, com duas áreas livres, quadra poliesportiva (sem cobertura) 

anfiteatro, ginásio coberto e estacionamento. 

No bloco A funciona a Unidade Seduc na Escola 01, ocupando um espaço 

com três (03) dependências e 01 banheiro, biblioteca com 01 banheiro, auditório, 

banheiros, sala de multimeios, secretaria, 07 salas de aula e duas salas pequenas. 

No bloco B, no andar superior, existem 13 salas de aula e no andar térreo 

funcionam a sala da direção, sala da vice-direção,  sala dos técnicos em educação, 

sala dos professores, sala de recurso multifuncional, Laboratório de Informática, 

duas salas de aula, refeitório e cozinha industrial. 

Finalmente no bloco C funcionam doze (12) salas de aula, banheiros, sala dos 

professores, cozinha e uma sala de coordenação pedagógica. 
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Esta escola funciona em três (03) turnos: manhã, tarde e noite com 54 turmas.  

Segundo relatos do corpo administrativo e técnico da escola, apesar dos esforços 

em propiciar melhorias para o trabalho junto à comunidade escolar, os problemas 

que circundam a educação formal de um modo geral, ainda são desafiadores. Entre 

estes foram apontados: a evasão, principalmente no turno da noite, pois a maioria 

dos alunos vem de uma jornada de trabalho de mais de 8h horas,  fato que  leva ao 

cansaço e à desmotivação pelos estudos, e por sua vez o abandono. Viagens 

inesperadas, gravidez, doença, falecimento, prisões, separação, mudança para outro 

bairro , também são justificativas para o alto índice de evasão. 

A reprovação, que para a escola, relaciona-se a vários fatores: dificuldades 

de aprendizagem, seja por ordem social, econômica, cultural ou biológica, seja pela 

ausência de uma participação ativa na vida escolar da criança e do adolescente. A 

rotatividade de professores nas séries iniciais, por serem contratos temporários, 

também é um fato que prejudica o processo de aprendizagem. 

A indisciplina, também foi um dos fatores apontados como problema pela 

escola, e segundo a direção, na maioria das vezes relaciona-se a fatores sócio- 

econômico-cultural.  

 
São alunos de famílias problemáticas, vindas de um ambiente familiar 
conflituoso, no qual o aluno absorve valores e comportamentos  do meio ao 
qual está inserido, de forma que exige um trabalho especial envolvendo  a 
comunidade  interna e externa  com ações que venham estimular o aluno 
para mudança de comportamento. O aluno necessita ser educado para a 
vida, como ser ativo, exercendo sua cidadania sem ter medo de enfrentar a 
realidade. (comentário da direção da escola). 
 

 
Para a direção, apesar da competência de sua equipe, o número é 

insuficiente para atender as necessidades e/ou demandas da escola.  

Em relação os recursos financeiros, a escola dispõe do Fundo Rotativo 

(destinado especificamente para suprir as necessidades básicas da Unidade 

Escolar; os repasses são realizados semestralmente e é calculado com base na 

estatística de matrícula dos alunos); FNDE- Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação / PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola (financiado com 

recursos consignados em seu orçamento, adota como referência para transferir 

recursos às escolas públicas o quantitativo de matrículas. Esse recurso é repassado 

às escolas, com bases no Artigo 68 da Lei 4320/64). 

Quanto ao corpo docente fazem parte do quadro: professores: efetivos, não 



117 

 

estáveis e contratados temporariamente. Em relação à formação, a maioria dos 

profissionais que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1ª ao 5º anos), 

tem formação superior (Licenciatura Plena em Pedagogia), entretanto, ainda não se 

alcançou o percentual desejado , que é de 100%. 

Na 6ª série e EJA (Fundamental 1ª a 4ª etapas e Médio 1ª e 2ª etapas), a 

equipe de discentes é composta por professores que possuem formação em áreas 

específicas,  além de muitos serem especialistas e mestres.  

No ano de 2012, a escola passou a atender os alunos do Ensino Fundamental 

(1º ao 5ª ano), em tempo integral.  A proposta de tempo integral tem como objetivo o 

acesso, a permanência e sucesso de crianças e adolescentes nas escolas públicas, 

bem como a melhoria da qualidade da aprendizagem. O aluno, nessa proposta terá 

assistência integral em suas necessidades básicas e educacionais, melhorando o 

aprendizado escolar, aumentando a autoestima e resgatando valores, fatos que 

poderão reduzir os índices de evasão, de repetência e de defasagem do processo 

ensino/aprendizagem. 

Segundo os profissionais da escola, num primeiro momento, o novo sistema 

foi complicado, tanto para os alunos quanto para os professores. Os primeiros, 

porque estavam acostumados a retornar para suas casas no final da manhã, e agora 

só retornam às 17h. Os professores em sua maioria, já trabalhavam em dois 

períodos, mas não tinham experiências com a mesma turma, fato que os mobilizou a 

efetivar práticas pedagógicas inovadoras, capazes de envolver os discentes. Para a 

direção, neste segundo ano de efetivação do sistema de ensino, muitos problemas 

foram superados e a adaptação de profissionais e alunos mostra-se mais 

equilibrada. . 

 

5.3  Procedimento de pesquisa  

 

Os dados foram obtidos de forma direta, num total de 3 (três) encontros com 

as famílias, oportunidade em que foi explicado o objetivo do estudo e a assinatura 

do termo de consentimento por parte dos responsáveis.  A solicitação de 

comparecimento dos responsáveis foi realizada pela direção da escola, em horários 

e dias diferentes, uma sugestão da pesquisadora. Foram as mães quem atenderam 

o chamado. E de forma unânime ao chegar, já perguntavam: “O que ele aprontou 

dessa vez?”, “Pensam que a gente não trabalha, nos chamam toda semana”, 
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“Não sei, mais o que fazer, converso com ele, fala que não vai mais fazer, e 

depois repete tudo de novo”.  

Expliquei, então, que se tratava de uma pesquisa sobre violência escolar, cujo 

objetivo era em conjunto (escola, pesquisadora, pais e/ou responsáveis, professores 

e alunos) buscar e/ou encontrar medidas de combate, para tanto, precisava do 

consentimento da família para sua realização.  

Surpreendentemente, estas mães, começaram a agradecer, sinalizando a 

autorização. Na oportunidade, os responsáveis relataram problemas como: violência 

do entorno (roubos seguidos de morte, tráfico de drogas); violência doméstica, 

sendo o alcoolismo apontado como principal motivo. Demonstraram também o 

desejo de ver seus filhos longe da violência.  

Quanto aos alunos, no primeiro momento aconteceu uma conversa informal 

(oportunidade em que me apresentei, e expliquei a dinâmica dos encontros). Já com 

a autorização dos pais parti para a realização da entrevista, de forma 

individualizada, um aluno por vez, concomitantemente estes alunos também eram 

observados (área da escola na hora do recreio, na sala de aula). 

Aconteceram também encontros coletivos, oportunidade em que todos os 

alunos se encontraram. A apresentação não foi necessária, pois todos já se 

conheciam, seja por estudarem na mesma turma, ou por já terem estudado, seja por 

se conhecerem pelos corredores da escola.  

Nestes encontros coletivos, foram feitas palestras de incentivo aos direitos e 

deveres, filmes sobre a importância de respeitar e ser respeitado, jogos 

cooperativos, com o objetivo de fomentar a necessidade do outro, e principalmente a 

cooperação e o respeito, os quais passo a descrever sucintamente :  

Mais adiante estes procedimentos serão mais bem explicitados por ocasião 

da análise de dados e discussão de resultados. 

 

5.4 Estratégias de pesquisa  

 

 A pesquisa-ação busca resolver e/ou esclarecer os problemas evidenciados, 

possibilitando a implementação de ações de pesquisa que se convertam em 

intervenções e/ou práticas. 

Assim, este tipo de pesquisa auxilia na construção de uma melhor qualidade 

de vida, ao incluir todos os participantes do processo de pesquisa, além de 
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desenvolver sentimentos de pertencimento e responsabilidade social. (SZYMANSKI; 

CURY, 2004). 

De acordo com as reflexões de Szymanki: 

 
Esse tipo de pesquisa supõe uma troca intersubjetiva entre todos os 
participantes, incluindo o pesquisador, uma mudança definida em consenso 
e uma proposta de se criar soluções, na consideração da experiência do 
grupo e á luz do conhecimento cientifico. (SZYMANSKI, 2004, p.359). 

 

Portanto, neste tipo de investigação o processo e de intervenção têm 

características simultâneas.  Outro aspecto a ser enfatizado na execução da 

pesquisa-ação é o respeito e a consideração com todos os envolvidos na 

investigação, fato que gera confiança e produção de conhecimento. 

 

5.5 Instrumentos de pesquisa 

 

Nesta pesquisa foram utilizados três instrumentos: entrevistas semi-

estruturadas, o “Livro da vida” e a “Caixinha de segredos”. Tais ferramentas 

buscaram facilitar o acesso da pesquisadora às vivências dos alunos em relação à 

violência escolar, tendo a função de ser um recurso de intervenção nas crenças e 

comportamentos dos pesquisados, tanto referente a si mesmos, como a todo o 

ambiente da escola. 

 As entrevistas semi-estruturadas, segundo Fonseca (2007) oportunizam o 

aprofundamento do tema, a partir de questões que surgem durante a comunicação 

entre entrevistador e entrevistado. O direcionamento das entrevistas foi conduzido 

pela própria pesquisadora, com base nos dados obtidos na pesquisa bibliográfica e 

em consonância com os objetivos propostos.  

 
Nos levantamentos que se valem da entrevista como técnica de coleta de 
dados, esta assume forma mais ou menos estruturada. Mesmo que as 
respostas possíveis não sejam fixadas anteriormente, o entrevistador guia-
se por algum tipo de roteiro, que pode ser memorizado ou registrado em 
folhas próprias. (GIL, 2006, p.117). 
 

 
 Conforme este mesmo autor (2006, p.119), o entrevistador deve registrar 

exatamente o que foi dito pelo entrevistado, a fim de garantir a fidedignidade dos 

fatos relatados. Nesse sentido, as entrevistas foram gravadas, para posterior 

transcrição. “Será ainda conveniente ao entrevistador ser capaz de registrar as 
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reações do entrevistado às perguntas que são feitas. A expressão não verbal do 

entrevistado poderá ser de grande utilidade na análise da qualidade das respostas”.  

Os conteúdos das entrevistas referiam-se às vivencias do problema estudado, 

no sentido de obter e conhecer as impressões dos investigados.  Para isso o roteiro 

de entrevista semi-estruturada abordou as seguintes questões: 

 

1- VIOLÊNCIA NA ESCOLA 

a) Significado da violência na escola para o aluno; 

b) As violências verbal e física interferindo no processo ensino 

aprendizagem; 

c) Reação dos pais quando descobrem que seus filhos sofreram violência na 

escola; 

d) Motivos da violência na sala de aula; 

e) Atitudes dos professores quando visualizam violência na sala de aula. 

 

2- RELAÇÃO PARENTAL 

a) Relacionamento com a família; 

b) Visualização de violência em casa; 

c) Atitudes dos pais frente às atitudes violentas dos filhos. 

 

3- ESCOLA CIDADÃ 

a) Estratégias da escola para superar a violência na escola; 

b) Ações da escola, família e comunidade para superar a violência; 

 

O “Livro da vida” foi um instrumento construído pelos próprios participantes 

a partir de minha orientação. Por meio desse recurso, os investigados foram 

convidados a falarem de si mesmos, de suas famílias, da escola, dos colegas, de 

suas brincadeiras preferidas, das tristezas, dos desejos e dos momentos felizes. A 

forma de expressão ocorreu por meio de desenhos, frases, palavras. 

A “Caixinha de segredos” foi apresentada aos investigados como um  

instrumento para guardar objetos individuais, inclusive o “Livro da vida”. 

Foi explicado aos participantes, que na caixinha poderiam, além de guardar 

seus objetos pessoais, expressar seus sentimentos, ou seja,  poderiam escrever 

e/ou desenhar como estavam se sentindo após os encontros,  bem como expressar 



121 

 

seus sentimentos em sala de aula, principalmente após  atos identificados como 

violentos. Poderiam também expressar sobre como se sentiam em suas casas e na 

escola diante de situações violentas. 

Expliquei-lhes que a caixinha era de uso exclusivo, e que somente eles 

poderiam autorizar outros a visualizá-la.  A caixa ficou na sala da assistente social, 

local onde os encontros individuais aconteciam.   

Nestes encontros coletivos, foram feitas palestras de incentivo aos direitos e 

deveres, filmes sobre a importância de respeitar e ser respeitado, jogos 

cooperativos, com o objetivo de fomentar a necessidade do outro, e principalmente a 

cooperação e o respeito. 

 

5.6 Considerações Éticas 

 

 Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa, conforme a 

Resolução 196/96 do CNS. Após a avaliação, o estudo foi aprovado pelo CAAE / 

Comitê de Ética da PUC/SP sob o parecer de  n º. 205.164. 

Conforme mencionado anteriormente, utilizou-se como instrumento de 

investigação: a entrevista semi-estruturada, efetivada de acordo com a 

disponibilidade dos participantes,  o “Livro da vida” e a “Caixinha de segredos.  

Ao entrevistado foram esclarecidas todas as características da pesquisa, 

entre estas a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

além do caráter ético da pesquisa em manter o anonimato dos informantes, a fim de 

resguardá-los.  

Além disso, os participantes foram informados que poderiam desistir a 

qualquer momento de participar deste estudo. Dispus-me a atendê-los caso  

precisassem,  constando no termo seus contatos (e-mail e telefone).  

A divulgação do trabalho terá finalidade acadêmica, esperando contribuir para 

um maior conhecimento do tema estudado.  
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5.7 Análise dos dados e discussão dos resultados 

 

Buscou-se nesta etapa da pesquisa analisar sobre a instalação de atitudes de 

violência no interior das escolas. Os dados obtidos resultaram de entrevistas semi-

estruturadas com 8 (oito) crianças  de 10(dez) a 11(onze) anos. 

Após o estudo minucioso dos textos transcritos, observaram-se elementos 

congruentes durante a análise das repostas que convergiram para a construção de 

categorias de conteúdos. 

 

5.7.1 Categorias de conteúdos identificadas 

 

Conforme citado anteriormente, as categorias foram classificadas de acordo 

com as respostas dadas pelos investigados, o que segundo Bardim (2006), reúnem 

um grupo de elementos significativos, em razão de caracteres comuns.   

Estas categorias foram nomeadas de acordo com as temáticas abordadas, 

tomando-se por base o maior número de vezes que foram citadas pelos 

participantes como motivos desencadeadores de violência, conforme se observa no 

Quadro 4: 

 

CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 CATEGORIA 3 

Manifestações da violência  

na escola 

Violência doméstica Ação da escola frente à 

violência 

 

Os alunos batem porque 

recebem apelido (este foi 

apontado por todos os 

participantes) 

Ao alunos batem porque são 

xingados com palavrões (foi 

apontado por três dos oito 

participantes) 

Ao alunos batem porque 

apanham (foi apontado por 

quatro participantes) 

 

 

Os alunos apanham porque 

batem em outros alunos na 

escola (apontado pelos oito 

participantes) 

Os alunos apanham porque 

mexem com outros alunos  

(apontado por dois) 

Os alunos apanham para 

aplacar o sentimento de 

raiva de seus pais (apenas 

um) 

 

Encaminhamento para diretoria  

(apontado por todos os 

participantes) 

Não fazem nada (apontado por 

cinco) 

Conversam (apontado por 

quatro) 

 

Quadro 4 - Categorias identificadas de acordo com a maior incidência de referências 
 

É importante destacar que a primeira categoria de conteúdo denominada:  

“Manifestações da violência na escola”, apontou o apelido como o principal 
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desencadeador de resposta violenta pelos alunos. A segunda categoria identificada 

como  “Atitudes dos pais quando os filhos são autores ou vítimas de violência na 

escola”, apresentou o ato de “bater” como resposta dos pais a violência produzida 

pelos alunos na escola e a terceira categoria caracterizada como “Ações da escola 

frente à violência” destacou o encaminhamento do aluno à diretoria como principal 

ação assumida pelos professores e escola como medida de combate à violência.  

 

5.7.2 CATEGORIA 1 - Manifestação da violência na escola 

 

 Neste estudo, procurou-se fazer um recorte do cotidiano escolar dos alunos  

de um dos bairros da cidade de Belém do Pará. 

O relacionamento entre os todos os envolvidos no processo escolar (aluno, 

professor, direção, pessoal de apoio, técnicos, pessoal de secretaria, porteiros) é de 

grande importância para o desenvolvimento igualitário do processo educacional. As 

brincadeiras, as relações, até mesmo as “zoações”5 no bom sentido, são práticas 

que tornam o ambiente da escola salutar, o que permite a proximidade e até mesmo 

a promoção de laços afetivos.  

Por outro lado, brincadeiras que à primeira vista mostram-se inocentes podem 

sinalizar sentimentos revestidos de crueldade e intolerância, atitudes que 

ultrapassam o bom senso e o limite de aceitação.  

Quando as brincadeiras tornam-se repetitivas, deliberadas e têm a intenção 

de causar intimidação, sofrimento a outro(s), devemos ficar atentos, pois  pode gerar 

sentimentos de intolerância e por sua vez atos violentos. 

O Quadro 4 sinaliza o “apelido” como principal motivo da violência na escola, 

além dos palavrões e da violência física. Quando questionados sobre os 

sentimentos experimentados, os investigados apontaram a mágoa, a tristeza e a 

raiva diante da violência que sofrem. 

A Categoria 1, sobre a manifestação da violência na escola, foi dividida em 

duas subcategorias denominadas de: As principais queixas  sobre o sofrer  violência 

na escola. (Subcategoria 1), e  As causas  da  violência na escola (Subcategoria 2).  

                                                           
5
 Segundo o Dicionário Informal, o verbo “zoar”  significa:  1. Fazer bagunça, atrapalhar, encher o 

saco. 2. Tirar sarro de alguém, debochar. 3. Brincar, se divertir. Disponível em: 
<http://www.dicionarioinformal.com.br/zoar/>. Acesso em: 13 Jan. 2014. 

http://www.dicionarioinformal.com.br/zoar/
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A subcategoria 1, referente a sofrer violência na escola, conforme o 

Quadro 5 destaca os xingamentos (apelidos, palavrões), e a violência física como as 

queixas mais frequentes.  

 

 

 

          

 

 

 

 
Quadro 5 – Principais expressões de violência na escola 

 

O Quadro 5 demonstra que todos os participantes da pesquisa já sofreram 

violência. Alunos, professores estão em contato diariamente com todas as formas de 

violência. É necessário pontuar que a escola não está isenta dos problemas que 

ocorrem na sociedade, não é uma “ilha”. Os alunos são produtos do meio social, 

fazem parte da comunidade, que muitas vezes é um local marcado por violência.   

Outro aspecto a ser considerado diz respeito aos problemas familiares. 

Todavia, é necessário desmistificar alguns discursos e/ou forte tendência da 

escola em julgar o comportamento do aluno, como se fosse uma opção de vida. 

(MINOZZO, 2000).  

As causas que apontam para o fenômeno da violência são várias: exclusão 

social, educação carente de qualidade, baixa autoestima, descomprometimento 

social e político, violência doméstica, enfim a violência tem vários faces.  

Nesse sentido, é preciso também buscar entender o aluno verdadeiramente, 

compreender o porquê da referida conduta. Esta ou aquela ação perpassa pela 

identificação das características e necessidades do sujeito, significa pensar em uma 

escola que se adapte ao aluno e não aquela que o idealiza, como um “ser uniforme”. 

A escola, nesta perspectiva, tem como prioridade recuperar a vida do aluno, 

no sentido de construir estratégias que se comprometam com os interesses da 

maioria em oposição às desigualdades. Curiosamente, um dos entrevistados relatou 

conforme Quadro 5, que já apanhou e que o chamam de gordinho, todavia durante o 

recreio observei que todos o chamam de gordinho, e naquela oportunidade 

demonstrou indiferença, brincava como se o chamassem pelo nome. Entretanto 

Participantes Manifestações de violência 

P1 Já, me chamaram de baleia, 

P2 Já me bateram, 

P3 Já, eu tenho um lado mal e um lado bom 

P4 Já me chamaram de cabelo de pipoca 

P5 Já me chamaram de filho da puta 

P6 Já. Brigaram comigo 

P7 Já mexeram comigo 

P8 Já me  bateram, me chamaram de gordinho 
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durante a entrevista relatou que não gosta quando o chamam de gordinho. O que 

dizer do referido comportamento, por que em determinadas situações a forma como 

é chamado o incomoda e em outras não?  

Destaca-se a necessidade de direcionar um olhar mais cuidadoso para o 

aluno, a fim de perceber quais os conflitos refletem na dinâmica escolar. Trata-se 

ainda de recolher elementos que permitam compreender as dificuldades 

encontradas. 

É por meio de ações conjuntas, de planejamento participativo que se poderá 

conseguir resultados expressivos, entre estes um planejamento mais próximo à 

realidade do aluno, além de estratégias coerentes com a realidade dos alunos. É 

fundamental a compreensão de que a sala de aula é um campo totalmente 

diversificado de cultura, de interesses, de vivências, mas que deveriam ter objetivos 

comuns a todos como a construção de uma escola critica, onde o diálogo seja 

intenso. Só assim poderíamos entender porque, em dado momento, incomoda ao 

aluno ser chamado pelo  apelido e em outros não, que em dado momento reage ao 

chamado com violência e em outro não se incomoda. 

Na Subcategoria 2 referente ao porquê  da violência em sala de aula, de 

acordo com o Quadro 5, enfatiza-se a visão dos alunos que a violência ocorre tendo 

em vista os maus tratos, apelidos e brincadeiras de bater. 

 

 

Participantes O porquê das brigas em sala de aula 

P1 Não sei,  acho porque um fica batendo no outro, apelidando o outro. 

P2 Porque um mexe com a mãe do outro 

P3 Porque eles me apelidam, porque eles falam vou te dar um tiro. 

P4 
Não sei, brigam quando os colegas magoam, quando um mexe com o 

outro. 

P5 Porque um fica mexendo com o outro 

P6 Porque  mexem, apelidam, fazem as coisas de propósito. 

P7 Por causa das brincadeiras de mau gosto, que é dá porrada 

P8 
Acho que eles tem raiva um  do outro, se matam, algumas meninas 

brigam por namorado 

           
Quadro 6 - Qual o porquê das brigas em sala de aula 

 

É necessário reconhecer que a violência é um problema social, que existe em 

vários contextos, inclusive na escola.  
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Os entrevistados mencionaram que batem porque antes alguém os provocou, 

e reagem num mecanismo de autodefesa, que instiga ao revide. “Esta é uma 

realidade: Está se combatendo a violência com a violência!” (HEINAMM, 2000, p. 

43).  

Nessa perspectiva, assistimos a multiplicação da violência, e na mesma 

direção a produção de uma sociedade hostil e vingativa. Na tentativa de cercear a 

violência, cometem-se mais violências, uma onda de medo e pavor se espalha pela 

sociedade, o que remete à procuras intensas por proteção com armas, alarmes, 

grades, enfim instrumentos que à primeira vista mostram-se como medidas de 

segurança, mas que também são instrumentos de agressão.   

 As reflexões sobre essa temática são muito amplas, apresenta conotações 

diferenciadas, que refletem diretamente nas relações sociais. Violência que se 

apresenta por uma série de fatos e causas, todavia é evidenciada de forma 

verticalizada pelos dirigentes das instituições educativas, pelas normas e diretrizes 

educacionais impostas aos alunos, e ainda pela descontextualização dos conteúdos 

em relação às necessidades básicas dos escolares. 

Dadas as inúmeras possibilidades e causas da violência, será que a mesma 

também poderia estar atrelada a oposição do aluno à imposição das unidades de 

ensino? Ou ainda à insatisfação frente à pedagogia adotada, ao ambiente, aos 

conteúdos, às estratégias oferecidas? O fato é que as diferenças impostas pelo 

poder da escola, a ausência de diálogo e/ou imposição do processo normativo, além 

da tentativa de uniformização das condutas, constituem o estreitamento das 

relações e por sua vez o aumento da unilateralidade.  

O trabalho em conjunto, pode ser uma saída para a diminuição das diferenças 

das referidas imposições. As informações sobre a violência na escola ainda são 

limitadas, e muitas vezes as autoridades também acabam por encobrir as 

ocorrências, o que colabora para sua proliferação. (OLIVEIRA, 2012). 

Alunos, professores, funcionários, comunidades, demonstram sentimentos de 

não pertencimento à escola, o que gera insegurança e promove atos de violência.  

Os traumas deixados pelas agressões verbais e físicas são inúmeros como:  a perda 

da autoconfiança, ansiedade, obsessões, fobia escolar, além de transtornos 

psicológicos, geradores de catástrofes como o desta última segunda-feira, dia 
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08/04/2013, quando um aluno esfaqueou o outro dentro da sala de aula na presença 

de todos os colegas e do professor)6.   

São inúmeras as possibilidades de traumas psicológicos que podem acometer 

o vítimado, principalmente se for exposto por um período prolongado à exposição a 

agressões físicas e verbais constantes, que poderão imprimir prejuízos irreparáveis 

ao desenvolvimento cognitivo, emocional e socioeducacional dos possíveis 

vítimados. (FANTE; PEDRA, 2008). 

 

5.7.3 CATEGORIA 2 - Atitudes dos pais quando os filhos são autores ou 

vítimas de violência na escola 

  

Segundo os estudos de Ferrari (2002), o ser humano ao nascer depende 

totalmente do ambiente, das pessoas. Cria-se uma relação de sobrevivência e 

dependência que serão decisivas para o desenvolvimento posterior. Todo recém-

nascido depara-se com um novo ambiente, habitualmente chamado de “família”, 

esta, diferente do bebê preparou-se durante meses para esse momento (pré-natal, 

enxoval, berço...). É tarefa essencial da família prover as necessidades do novo 

membro, e transmitir a herança cultural do grupo, preparando-o para inclusão na 

sociedade. 

Para esta autora, a família pode ser definida como “[...] a constituição de 

vários indivíduos que compartilham circunstâncias históricas, culturais, sociais, 

econômicas e afetivas”. (FERRARI, 2002, p. 28).  

A sociedade incansavelmente propaga comentários em defesa da criança e 

do adolescente, em relação a seu bem-estar físico e emocional. É esperado que os 

pais, por sua vez, cuidem de seus filhos, e os amem, assim a primeira reação da 

sociedade quando descobre que a criança foi vitimada dentro da própria família, é a 

de disparar sentimentos de indignação.  

Os pais ao mesmo tempo em que são ovacionados pelo sucesso dos filhos, 

também são responsabilizados por suas condutas ilícitas. Assim, os alunos 

partícipes das entrevistas foram questionados sobre a conduta dos pais frente a 

vitimização e/ou autoria da violência na escola, conforme pode se observar no 

Quadro 7. 

                                                           
6
 Dados do Jornal Liberal do Belém do Pará. Disponível em: g1.globo.com/.../aluno-esfaqueia-colega-

em-escola-no-bairro-da-marambaia. Acesso em 13 Jan. 2014   
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Participantes Reação da família em relação ao relato de violência 

P1 

 

Quando o filho é autor da 

violência praticada 

Quando o filho é vítima da violência 

praticada 

Eles me batem 

Eles me batem. (Enfatizou-se: Mas não 

foi você quem bateu.) Então ele 

respondeu: Mesmo assim me batem, 

porque gostam de me bater. 

P2 Me batem Eles vão à escola falar com a professora; 

P3 Falam que vão me bater Eles vão à escola falar com a professora; 

P4 
Dizem pra mim não  mexer 

com ninguém 

Vão à escola e brigam com a professora; 

P5 Eles ficam com raiva Vão à escola pedir explicações; 

P6 Eles me batem Vão à escola falar com a professora; 

P7 Dizem pra eu não fazer mais; 
Eles conversam com a diretora e ai a 

diretora conversa com a mãe deles; 

 

P8 

Me  batem, depois me 

deixam de castigo. 

Eles vão à escola falar com a diretora. 

 
Quadro 7 - Atitudes dos pais frente à vitimização e/ou autoria dos filhos em relação à violência 

na escola 

 

Em relação à autoria da violência, a maioria dos participantes relatou que os 

pais reagem com agressão. Conduta que expressa certa intolerância parental, a qual 

segundo a direção da escola justifica-se tendo em vista a frequência pela qual são 

chamados. “Na maioria das vezes, não chamamos os pais porque eles reagem 

batendo nas crianças.” (Relato da direção da escola). 

 

Talvez, aqui, a educação familiar se baseie nas ameaças como forma de 
frear os desejos e anseios das crianças. O que torna interessante 
pensarmos que o sentido dado às agressões físicas muda de acordo com 
as alterações ocorridas na sociedade. Talvez, aqui, a família nuclear tenha 
sofrido mudanças e seu poder tenha diminuído com o crescimento das 
instituições que poderiam modular o indivíduo com maior controle e 
habilidade.  (RUIZ; MATTIOLI, 2004, p.123). 
 

 
O cenário atual mostra-se preocupante, dada às mudanças produzidas nas 

relações e/ou estrutura familiar, pais que chegam à escola relatando que não sabem 

mais o que fazer, que não aguentam mais serem chamados na escola, uma 

sinalização de desespero por não saber como lidar com as atitudes dos filhos, estes 

recorrem a medidas pouco efetivas, como bater, castigar de forma agressiva, 

transformando a relação numa luta de poder. 

“Alguns optam por bater nas crianças para ensinar-lhes que as pancadas 

doem e que por isso não devem dá-las, o que é contraditório e inútil”. 

(MARULANDA, 2004, p.79). 
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Para a referida autora, é necessário demonstrar seriedade, autoridade na 

relação com os filhos, sem, todavia utilizar agressividade, mas devem agir com 

calma e autocontrole, assim estes poderão também administrar suas emoções. 

A realidade mostra-se bem diferente, pois ao questionar os participantes do 

estudo, sobre a reação dos pais quando são vítimados na escola, chamou atenção: 

“Eles me batem.”, mesmo você sendo a vítima, a pesquisadora questionou: 

“Mesmo assim me batem, porque gostam de me bater”, relatou o entrevistado.   

É de fundamental importância que os pais escutem seus filhos e os orientem, 

fortalecendo os vínculos e na resolução dos conflitos.  Promover agressão como 

forma de reprimir a autoria da violência pode incidir em mais violência.  

 
Em relação à agressão familiar é importante considerar que, ao agir de 
forma agressiva para modificar as condutas indesejadas dos filhos, os pais 
inadvertidamente apresentam um protótipo de comportamento que 
demonstra aos filhos a efetividade dos atos agressivos na obtenção dos 
resultados esperados. (REPPOLD; PACHECO; HUTZ, 2005, p.17). 

 
Desta forma, para os autores, as crianças, por imitação, tenderão a adquirir 

comportamentos agressivos e antissociais.  “[...] um dos objetivos fundamentais da 

criação é preparar os filhos para conviverem com os demais, e as relações com os 

pais são o primeiro exemplo de relacionamentos interpessoais que eles conhecem.”  

(MARULANDA, 2004, p.80). 

Portanto, é importante que a relação familiar seja marcada pelo 

estabelecimento de diálogo e de limites, a fim de que os membros possam também 

oferecer tratamentos apropriados às outras pessoas. “Não tem a menor graça para 

ninguém sofrer qualquer forma de violência, de desrespeito e de desconsideração.” 

(FANTE; PEDRA, 2008, p.125).  

Inúmeros sentimentos desagradáveis são visualizados, é normal que os pais 

demonstrem raiva ou fiquem aborrecidos ao descobrir que seu filho foi autor de atos 

violentos. Nesse sentido, não são poucos os pais, principalmente as mães, que 

adotam atitudes impensadas, na ânsia de interromper atos violentos. Entretanto, é 

importante que os pais, assim como a sociedade de modo geral, adotem atitudes de 

respeito aos outros, e por consequência respeito às normas de convivência social.  

A Categoria 2, Violência doméstica,foi dividida em três subcategorias: 

Vivenciando a violência doméstica (Subcategoria 2.1); Relacionamento familiar; 

(Subcategoria 2.2) e Atividades desejáveis e indesejáveis no contexto familiar 

(Subcategoria 2.3). 
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 A Subcategoria 2.1 Vivenciando a sofrer violência doméstica, de acordo 

com o Quadro 8, a maioria dos investigados já presenciaram ou sofreram violência 

doméstica.   

   
Quadro 8 – Vivenciando a violência doméstica 

 
Observa-se que a violência intrafamiliar  apesar das discussões e/ou atenção 

frequentes, vem aumentando, aliada ao silêncio das vítimas que não denunciam as 

agressões.  

Um fenômeno que se estende a todas as classes. Crianças vitimadas, 

submetidas a vários tipos de agressão e, o mais grave, por pessoas que deveriam 

prover proteção. As condutas violentas atribuídas às crianças evidenciam diversos 

problemas, tais como: dificuldades de aprendizagem, isolamento, síndrome do 

pânico, e/ou comportamentos agressivos. “Uma das consequências mais insidiosas 

da violência doméstica é que ela perpetua a violência em sociedade, tanto dentro 

quanto fora do lar”. (MORRISON; BIEHL, 2000, p.64).  

Para estes autores, testemunhar violência doméstica pode influenciar na 

formação de futuros agressores, podendo levar a condutas violentas fora de casa. 

Um dos participantes da pesquisa, ao ser questionado sobre o porquê das 

agressões às meninas, relatou: “Ah! Elas ficam me zoando, então eu bato nelas, 

meu pai também bate na minha mãe, quando ela ficando falando muito”.  

Não é objetivo deste estudo afirmar que a causa da violência na escola esteja 

relacionada unicamente as vivências e/ou condutas familiares,  é até mesmo 

ingênuo, dado os vários contextos que atuam sobre as relações sociais. Todavia, é 

Participantes Vivenciando a violência doméstica 

P1 
Já, bati no meu irmão porque ele me queimou, eu falei pro papai, ai ele 

bateu nele; já vi meus pais brigando, fiquei assustado. 

P2 Sim, quando meu pai bebe fica nervoso; 

P3 
Já, o meu madastro  quebrou 3 (três)  copos na própria cabeça dele, 

porque ele tava brigando com a minha mãe;   

P4 
Já, a minha irmã briga comigo; meu tio e minha tia brigaram; Meus pais 

brigam de vez em quando.  

P5 Briga da minha mãe e do meu padrasto; 

P6 
Não, a gente se dá bem, mas quando morávamos na casa da minha vó, 

as brigas eram contínuas.; 

P7 Quando as pessoas mexem com o meu irmão, ele fica nervoso e bate; 

P8 Sim, meu pai brigou com o meu irmão. 



131 

 

importante afirmar que a violência, não só oferece perigo a integridade física, mas 

viola também  as integridades psíquica,  moral, além do direito à cidadania. 

Observam-se nas novas configurações familiares, conteúdos significativos 

vivenciados no primeiro núcleo parental (família de origem). Assim, o antigo clima 

emocional pode ser mantido pelos novos membros, o que poderá criar um ambiente 

permeado por conflitos, tendo em vista a chegada de novas identidades. “Assim, a 

habilidade da família para manejar as transições em seu ciclo de vida poder ser 

afetada pelo grau de ansiedade vindo de ambos os lados”. (KROM, 2000, p. 201).  

 Para a autora supracitada, a disposição das coisas que se entrecruzam pode 

favorecer ou colaborar para o aparecimento de vários problemas familiares. Ao 

visualizar a história intergeracional, é possível verificar a  repetição de conflitos e/ou 

problemas, bem como as dificuldades no relacionamento entre pais e filhos, 

cônjuges e com as famílias de origem.  

Assim, a violência doméstica produz um impacto prejudicial à rotina das 

crianças, e por sua vez em seu desenvolvimento.  

 
Estudos recentes mostraram que sofrer maus-tratos na infância aumenta 
significativamente a probabilidade de delinquência, criminalidade adulta e 
comportamento criminoso violento, Outra pesquisa indica que uma criança 
nem precisa ser vítima da violência doméstica; simplesmente testemunhar o 
abuso crônico contra mulheres torna a criança mais propensa a adotar o 
mesmo comportamento na vida adulta. Portanto, a violência social e a 
doméstica estão intimamente ligadas. (MORRISON; BIEHL, 2000, p.14). 

 

As atitudes violentas mostram-se a reprodução fidedigna de um 

comportamento visualizado e por sua vez aprendido, o que supõe que crianças 

expostas a situações de violência em casa, poderão repeti-las em suas relações 

interpessoais. 

Nossos sistemas de crenças, nossos desejos e preocupações, nossas ações, 

nossas rotinas, o modo como nos relacionamos uns com os outros, “tudo isso 

normalmente é tão previsível, como se fosse escrito por mãos invisíveis ao longo 

das gerações”. (ASEN et  al., 2004, p.98). 

Os filhos, em sua grande maioria, aprendem com os pais valores morais, 

crenças, hábitos, que por sua vez aprenderam com os pais deles, o que resulta em 

modelos de repetição. “Esta parece ser a lógica que nos torna sujeitos do nosso 

tempo, herdeiros daqueles que nos antecederam, mas também responsáveis pelas 

transmissões àqueles que irão nos suceder”. (WAGNER  et al, 2011, p.16). 
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Por outro lado, a questão da violência intrafamiliar não pode ser destituída da 

relação com outros fenômenos, como se estivesse isolada da sociedade. 

A Subcategoria 2.2 Relacionamento familiar demonstra que as relações 

familiares, segundo os participantes da pesquisa, expressam certa afetividade. No 

entanto, parecem demonstrar certo conformismo e/ou aceitação de comportamentos 

inadequados de alguns de seus membros. A disfuncionalidade familiar parece ser 

comum entre os participantes deste estudo, o que lhes dificulta o conhecimento de 

outros parâmetros. Tal realidade pode ser observada no Quadro 9. 

 

 

Participantes Quanto ao relacionamento familiar 

P1 

 
“Eu converso com eles, eu falo pra eles não me baterem”;  

P2 
“Bem, a gente dorme juntos, vê televisão juntos, só quando o meu pai 

bebe é que a coisa fica feia”; 

P3 
“Bom, às vezes a gente briga por bobagens, quando não há brigas entre 

minha mãe e meu padrasto fica tudo bem”; 

P4 
“É bom, a minha avó, meu pai, minha mãe me ajudam no dever de casa; 

mas quando brigo na escola eu apanho”; 

P5 “Bom, às vezes brigamos eu e o meu irmão”; 

P6 “Bom, sinto falta do meu padrasto que está preso”; 

P7 
“Bom, minha mãe às vezes fica chateada então briga com o meu irmão, 

e comigo quando é chamada na escola”; 

P8 
“Bom, a gente assiste TV, vê filme, conversa em família; jogo play com o 

meu pai. Às vezes eu apanho quando faço algo errado na escola”. 

 
Quadro 9 - Relacionamento familiar 

 

  Contrariamente ao apresentado no convívio escolar diário (brigas contínuas 

e chamadas dos responsáveis na escola), o Quadro 9 demonstra que os alunos 

descrevem um suposto bem-estar familiar, ao mesmo tempo em que denunciam 

momentos de estranheza e violência doméstica:  

 

Pesquisador: Como é o relacionamento em sua casa?  
P1: “Eu converso com eles, eu falo pra eles não me baterem. Quando meu pai 
bebe, ele bate na minha mãe e mim e nos meus irmãos”. 
Pesquisador: Por que ele te bate?  
P1: “Porque  tá de porre e também porque vou pra rua escondido dele”. 
Pesquisador: O que tu ficas fazendo na rua?  
P1: “Empinando pipa, brincando, trabalhando”. 
Pesquisador:  Como trabalhando?  
P1: “De construir uma casa pra minha tia, eu gosto de construir casa,  eu 
carrego água, carrego areia, carrego seixo”. 
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Durante a entrevista com o P1, este relatou que a violência doméstica é uma 

constante, e que seu pai quando bebe fica muito violento, o que deixa todos com 

muito medo. “O índice significativo de consumo de álcool contribui para o aumento 

da violência no Brasil. O álcool está presente em mais de 45% dos casos de 

violência conjugal.” (TABORDA et al, 2012, p. 341). 

Nesse sentido, o alcoolismo é um dos fatores de risco importante no 

estabelecimento da violência doméstica e social, tanto no contexto individual como 

societário. Os membros da família de um alcoólatra, que são as pessoas mais 

próximas, sentem-se inseguros, e atingidos no plano afetivo e em seu cotidiano. “O 

alcoolismo é apontado como um dos fatores mais importantes causadores de maus-

tratos, muitas vezes incontroláveis pelos usuários crônicos”.  (RAMOS; OLIVEIRA, 

2008, p. 109). 

Explicar a indisciplina escolar a partir do problema supracitado pressupõe 

analisar as narrativas dos alunos, bem como considerar o efeito das experiências 

parentais: “Não gosto quando meu pai bebe, ele quebra tudo e ainda bate na 

mamãe, fico com muita raiva”, sentimentos estes que se expressam na escola, 

pois o ingresso do aluno na instituição educativa é sublinhada por uma série de 

características, modelos, identificações, valores, que poderão ser reproduzidos. 

A incidência de casos de agressividade pressupõe dominação, convertendo 

as pessoas em objetos, negando-lhes o direito à liberdade e à segurança. 

 
[...], o aumento recente na identificação de casos de agressividade 
intrafamiliar e de negligência parental ressalta que, em muitos casos, a 
dinâmica familiar, ao contrário de exercer um papel protetivo, amplia a 
vulnerabilidade emocional dos filhos e estabelece um modelo de interação 
inadequado que tende a ser reproduzido futuramente. (REPPOLD; 
PACHECO; HUTZ, 2005, p.15). 

   
O fenômeno da agressividade suscita medidas urgentes, o que requer 

estudos sobre a violência doméstica, tendo em vista as consequências negativas 

que podem incorrer sobre a saúde psicológica das crianças e adolescentes. É 

necessário, neste sentido, realizar estudos que deem visibilidade às diversas formas 

de relações intrafamiliar, compreendendo o porquê dos desafetos entre os pais, da 

ausência de limites e da alta permissividade parental. 
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A Subcategoria 2.3 Atitudes desejáveis e indesejáveis no contexto 

familiar refere-se às expectativas dos participantes em relação à violência que 

vivenciam. 

 
Participantes Atitudes desejáveis e indesejáveis no contexto familiar 

O que o participante gosta O que o participante não gosta 

P1 
“Brincar na rua de vôlei, futebol, 

taco, pira-garrafão”. 
“Não gosto quando meu pai bebe”. 

P2 

“Ajudar minha mãe nas tarefas 

domésticas; jogar videogame, 

bola, pipa e assistir televisão”. 

“Das brigas quando meu pai bebe”. 

P3 “Ver a minha mãe sorrindo”. “De ver minha mãe chorando”. 

P4 “Brincar com meus irmãos”. “Quando meus pais brigam comigo”. 

P5 
“De brincar com meus 

brinquedos”. 

“Não gosto de ficar sozinho e de ver 

as brigas da mamãe com o meu 

padrasto”. 

P6 
“Quando jogo, e ter um quarto só 

pra mim”. 

“Quando a gente morava na casa da 

minha avó, todos brigavam muito”. 

P7 “Ver televisão”. 
“Quando não tem nada pra fazer, e 

quando a minha mãe briga comigo”. 

P8 “A família”. 
“Meus avós, porque eles morreram, 

não os conheci”. 

 
Quadro 10 – Atitudes desejáveis e indesejáveis no contexto familiar 

 

O Quadro 10 aponta que a maioria dos participantes relatou a “brincadeira” 

como a atividade de maior interesse. Para Vygotsky, “ao brincar, a criança projeta-se 

nas atividades adultas de sua cultura e ensaia seus futuros papéis e valores.” 

(AGUIAR, 2004, p.32). 

A brincadeira propicia à criança um ambiente agradável, possibilitando a 

aprendizagem de várias habilidades. Portanto é indispensável para seu 

desenvolvimento do sujeito. 

Paradoxalmente, o quadro supracitado demonstra a brincadeira como 

principal atividade dos participantes da pesquisa, e as brigas em família, como não 

poderia ser diferente, como condutas indesejáveis.   

Os relatos dos participantes sobre o convívio familiar chama atenção para a 

realidade vivenciada e os valores que os membros podem transmitir para seus 

comportamentos futuros. Questiona-se nesse sentido: A violência praticada na 

escola é fruto das experiências vivenciadas no contexto familiar?  

Muito se tem discutido sobre a violência, um fenômeno que atinge todas as 

classes, e com mais ênfase crianças e adolescentes, comprometendo o 
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desenvolvimento social, emocional e físico. Violência que em sua maioria começa no 

contexto intrafamiliar, as crianças assistem as condutas dos adultos, imóveis, 

assustadas, quase sempre sem entender.  

Concomitantemente assiste-se o processo desordenado do mundo 

globalizado, que tem como consequência o aumento das desigualdades, um 

mercado exigente, que visa unicamente o lucro, favorecendo a exclusão social  e o 

individualismo. Coloca-se diante de todos,  o desafio de combater a violência que se 

inicia no meio familiar e se estende na sociedade como um todo. 

 

5.7.4 CATEGORIA 3- Ações da escola frente à violência  

 

Entender as diferentes manifestações de violência no ambiente escolar é uma 

preocupação dos gestores, professores, alunos, pais e da comunidade de modo 

geral. Tal preocupação justifica-se diante de uma disseminação de violência sem 

precedentes, o que a transforma num grande desafio deste século, tendo em vista o 

número significativo de situações que acometem os segmentos escolares. A 

violência que emerge no interior da escola, não se trata de um caso isolado e/ou  

específico, trata-se de situações socais. 

 
Podemos pensar que embora as agressões não sejam conscientemente 
contra a escola, ela não se faz suficientemente capaz de ocupar um lugar 
de respeito a ponto de coibir tais manifestações no seu interior e que, sendo 
ou não fomentadas por ela, prejudicam a todos que dela fazem parte. 
Algumas estratégias usadas pela escola se limitam a banalizar a violência, e 
assim corre-se o risco de manter em ritmo ascendente os episódios que 
cada vez mais interferem no ritmo comum e esperado para a escola. 
(MARRA, 2007, p.61). 
 

 
A escola parece desprovida de seu papel social, à medida que precisa tomar 

providências contra aos emblemas de violência que envolve o seu dia a dia. 

Todavia, é urgente que a escola reencontre sua função de formadora de opiniões, 

de provedora de conhecimento, além de colaboradora no processo de formação do 

cidadão. 

O Quadro 11 abaixo demonstra que todos os alunos responderam que 

quando praticam atos de violência são encaminhados para direção da escola. 

Observa-se nesse sentido, certa normalidade por parte dos alunos, ou seja, o fato 

de serem direcionados para conversar com a diretora da escola. Curiosamente, o 
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“ser chamado na diretoria” configura-se como um fenômeno complexo e ao mesmo 

tempo banalizado. Os professores veem-se perdidos quanto à medida a ser tomada, 

os pais mostram-se chateados com tantas idas à escola. Todavia, enquanto a 

repercussão dos fatos não chega a público, diferente do esperado, não se 

visualizam medidas de combate e/ou prevenção concretas, perpetuando-se mais 

indisciplina e desgaste para os vitimados: pais, professores e para os próprios 

agressores. “Eles mandam uma ocorrência pra mãe, então ela vem na escola, e 

quando chega em casa, as vezes conversa, outras bate com o cinturão, 

também fala pra me comportar”.  

A maioria dos entrevistados comunicou que são levados para conversar com 

a diretora, porém questionaram as atitudes tomadas por ela: “Ela fala pra eu me 

comportar e manda um papelzinho pra mãe vir na escola, então quando a mãe vem 

na escola, a diretora conversa” 

 

Participantes 
Atitudes da professora frente à 

violência 

Atitudes da equipe escolar frente 

à violência 

P1 

 
“Leva pra diretoria” “Levam pra diretoria” 

P2 “Leva pra diretoria”  
“Colocar guarda na escola e levar 

pra diretoria, deixar de castigo”  

P3 “Não faz nada” “Falar sobre briga, violência” 

P4 
“Ela briga, ela fala que vai levar pra 

diretoria”  

“Levam pra diretoria e chama a 

mãe” 

P5 
-  “Ela desaparta  a briga, e leva para      

p  a   diretoria” 
“Levam pra diretoria’ 

P6 
“Não faz nada, quando chora e não 

desconta ela manda pra diretoria” 

“É muito impossível, eu não mexo, 

mas as vezes eles batem,  então 

acabam brigando”  

P7 “Leva pra diretoria”  

“Podia dar uma boa educação, 

conversar com eles, mandar fazer 

o dever direito”  

P8 
“Briga com eles, e leva pra 

diretoria” 

“Fazer uma reunião pra todo 

mundo ficar amigo” 

             
Quadro 11 - Atitudes da professora e da equipe escolar frente à violência na visão dos alunos 

 

De acordo com Alberton (2005), é preciso que todos fiquem alertas e 

sensíveis às diferentes formas de violência praticadas pelos alunos, além de 

incentivar que as vítimas denunciem as ocorrências.  A Escola tem que ser 

promotora de respeito, de direitos, e de resgate de valores, todavia repetidas vezes 

mostra-se como violadora de direitos, quando é defensora de currículos 
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descontextualizados e defasados, quando os professores estão despreparados e 

desmotivados.   

 
Diariamente, ano após ano, crianças e adolescentes estão pelos 
corredores, frequentam a sala de aula (ou são expulsos), entram e saem da 
escola, num rito diário em que o pedido de socorro é evidente, latente ou 
subliminar, mas sempre dilacerante, impositivo, indubitável: “por favor, me 
ajudem!” Mas poucos ouvem, poucos veem, poucos se mostram solidários! 
(ALBERTON, 2005, p. 101). 
 

 

Lamentavelmente, a violência vem se configurando como um processo 

natural, passando a ser ignorada:  “Quando a gente briga, a professora não faz 

nada, só quando se desconta e alguém chora, somos levados para diretoria”.   

Parafraseando sobre o sentido que as agressões têm no dia a dia da escola, 

chama atenção o encaminhamento à direção, como principal e/ou única alternativa. 

Alunos, professores, funcionários, direção, desprovidos de ações exequíveis que 

combatam os contínuos episódios agressivos, sem pensa em outra alternativa 

recorrem à direção.   A violência vem se multiplicando a cada dia, e merece, 

portanto atitudes das diversas áreas sociais.  

Segundo depoimento dos participantes da entrevista as agressões físicas são 

uma constante na sala de aula: 

 

“Os meninos brigando e chamando palavrão, só porque um olhou pro 
outro”; 

 
“Duas meninas brigaram com uma faca lá em cima, elas se machucaram”; 
 

“Os meninos ficam apelidando os outros”; 
 
“Um menino e uma menina brigando, porque ela fez fofoca dele pra 

professora”; 
 
“Meninos brigando, andando por cima das cadeiras”; 

 
“Um menino ficou mexendo, com a mãe do outro, então eles começaram 
a brigar”; 

 
“As meninas discutindo dentro da sala, por causa de um menino”; 
 

“Os meninos brigaram só porque um tocou na mochila do outro, 
apelidando”. 
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Observa-se que as causas das referidas brigas vão de um olhar, de um 

esbarrão na mochila, até agressões verbais às suas respectivas mães, o que os 

deixava bem nervosos. Por se tratar de uma escola de tempo integral, ou seja, que 

configura um tempo maior das crianças na escola, percebi que os professores 

mostravam-se cansados, o que implica em rigidez nos tratamentos oferecidos, 

resultando em ausências de alternativas que propiciem um ensino de qualidade. As 

contínuas visitas a sala da coordenação pedagógica e mesmo as constantes 

abordagens também funcionam como expressão de autoritarismo. 

 “Quanto maior for o alcance da uniformização, maior brilho terá a violência. A  

homogeneização faz desaparecer a coesão social, esvaziando a sociabilidade de 

sua força, de sua potência e conduzindo a sobressaltos violentos.” (GUIMARÃES, 

2005,  p.11).  

A ausência de atividades lúdicas e/ou que despertassem o interesse da 

clientela escolar também contribuiu para o agravamento do problema. 

Da Categoria 3 - Ações da escola frente à violência extraiu-se a Subcategoria 

3.1 Sobre o que os alunos gostam e não gostam na escola, conforme se pode 

observar no Quadro 12 a seguir.  

 

Participantes Gosta na escola Não gosta na escola 

P1 

 
“Jogar bola” “Quando me batem” 

P2 “Brincar” “Brigas” 

P3 “Das aulas de Ed. Física” “Quando me batem” 

P4 “Ser respeitado; brincar” “Quando me apelidam” 

P5 
“Aulas de Ed. Física por causa 

da bola” 

“Ir pra diretoria, das brigas dos 

meninos” 

P6 “De brincar” “De ficar sem fazer nada” 

P7 “Estudar” “Quando os meninos ficam brigando” 

P8 “Informática, biblioteca” “Ir pra diretoria” 

 
Quadro 12 - Sobre o que os alunos gostam e não gostam na escola 

 

O computador, a brincadeira, os jogos da biblioteca, o jogo de futebol, são 

atividades listadas pelos alunos como prazerosas. Presenciei alguns alunos sendo 

encaminhados para o Laboratório de Informática e observei que era tamanha a 

animação e o interesse do referido grupo.  

A escola não pode ser responsabilizada sozinha pelos problemas que 

emergem em seu espaço, haja vista que estes também se desenvolvem fora dela, 
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na família, na comunidade e na sociedade de um modo geral. De alguma forma, 

todos (mídia, cultura, genitores, governo, escola...) produzem ou contribuem com a 

formação ou manutenção do caráter de cada individuo. Em se tratando de atitudes 

agressivas também são responsáveis pelo tratamento e erradicação da violência.  

Enquanto a sociedade continuar se eximindo de suas responsabilidades, a 

escola continuará sendo cenário de reprodução da violência, mesmo porque esta é 

um subsistema dentro de um sistema maior e complexo, que influencia e é 

influenciado pelos diversos fatores que integram os subconjuntos. 

 

5.7.5 CATEGORIA 4 - Violência social 

 

Partindo do pressuposto de que a sociedade contemporânea vem passando 

por profundas transformações, o que implica em novas relações de sociabilidade, 

diante do processo de globalização. A globalização, por sua vez, tem gerado 

fragmentação social, individualização e exclusão social, sendo importante refletir 

sobre as influências deste novo cenário no espaço escolar.  

Neste contexto, novos problemas sociais emergem com grande força, 

estendendo-se ao espaço escolar, como uma questão social global. Segundo 

Santos (2001), a questão social global, coloca em risco a função social da escola, 

que deveria ser de socialização de novas gerações, entretanto, tem  se configurado 

como um local de explosão de conflitos sociais.   

Notadamente, a violência é marcada por uma relação social onde predomina 

o excesso de poder, fato que impede o reconhecimento do outro como sujeito de 

direitos, usa-se a força, provocando danos físicos, emocionais, morais, o oposto do 

discurso democrático que defende a liberdade de expressão, o diálogo e o bem- 

estar social. 

O espaço escolar nessa linha é marcado por desencontros entre a ideologia 

da instituição e as necessidades e particularidades culturais do aluno, o que imprimi 

uma violência simbólica mediante um poder que impõe valores e saberes, muitas 

vezes, descontextualizado da realidade dos alunos. “Reencontramos a escola como 

ponto de explosão da crise econômica, social, política e cultural, e como lugar de 

expressão do ressentimento social.” (SANTOS, 2001, p.114).  
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De maneira geral, observa-se uma violência que comanda as relações 

interpessoais, as quais se manifestam no cotidiano dos alunos e de suas respectivas 

famílias, transferindo-se para o espaço escolar. 

O Quadro 13 demonstra o testemunho dos alunos sobre a violência no meio 

social em que vivem.  

 

Participantes Atos de violência social presenciados pelos participantes do 

estudo 

P1 “Pais brigando na frente dos filhos” 

P2 “Assaltos de pessoas e carros” 

P3 “Um pai batendo no seu filho no muro da lajota, até quebrou o nariz” 

P4 “Vi o pai da menina batendo na mãe dela” 

P5 “Ladrões roubando, invadindo a casa das pessoas, fazendo-as reféns” 

P6 “Briga de marido e mulher” 

P7 “Lá as  pessoas  roubam  muito” 

P8 “Vi alguém morrendo por acerto de contas” 

             
Quadro 13 – Testemunho de violência social por parte dos participantes do estudo 

 

Conhecer a realidade, a percepção dos alunos, acerca da violência e  de sua 

influência no cotidiano da escola  é uma necessidade urgente, os participantes da 

pesquisa fizeram uma leitura do contexto onde estão inseridos, demonstrando um 

entorno marcado por relações agressivas e atos inflacionários. “Crianças e 

adolescentes, constitucionalmente sujeitos de direitos, representam 40% da 

população brasileira e são o segmento social mais exposto à violência”. (AMARO, 

2003, p.25). 

Os participantes deste estudo relataram atos violentos pelos arredores de 

suas casas com muita naturalidade, sem nenhum espanto “Vi alguém morrendo 

por acerto de contas”, “Ladrões roubando, invadindo a casa das pessoas, 

fazendo-as reféns”.  Neste sentido, pode-se afirmar que os atos violentos mostram-

se rotinizados e banalizados, dada a indiferença com que são verbalizados. 

A violência enquanto fenômeno vem atingindo o ápice da generalização, ou 

seja, atinge ambos os sexos, idade, etnia e classe social indiscriminadamente, 

independente de se referir tanto a vitimados como a agressores. 

Assim, a escola pode discutir sobre as atitudes e condutas que envolvem os 

alunos, professores e segmentos escolares como um todo, temas que atingem a 

Humanidade em seu cotidiano, dentre estes a violência, formas de prevenção e 

consequências na dinâmica social e escolar. 
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As características individuais do individuo dependem da interação do ser 

humano com o meio físico e social. “[...] para se humanizar o individuo precisa 

crescer num ambiente social e interagir com outras pessoas [...], seu 

desenvolvimento está intimamente relacionado ao contexto sociocultural em que se 

insere”.  (REGO, 1998, p.61). 

Não há como generalizar o processo de formação de cada sujeito, é uma 

tarefa impossível, considerar o desenvolvimento do sujeito como previsível e/ou 

universal. Entretanto, é importante ficar atentos quanto aos acontecimentos que 

envolvem a história de vida dos alunos. Não há como fazer afirmações sobre o 

comportamento de determinado aluno, porém é importante conhecer o ambiente, o 

cotidiano em que está inserido, fazer uma releitura sobre os acontecimentos, no 

sentido de pensar práticas conjuntas de combate. 

Nessa direção é importante refletir também sobre o respeito às diferenças e 

ritmos individuais, mediante uma maior proximidade entre currículo e realidade, no 

sentido de estimular a troca e a participação ativa de todos e de cada um.  

 
Qualquer “Manual de Educação Moderna” aponta como pressuposto a 
necessidade de respeitar as características individuais do aluno; entretanto, 
o que se verifica, na prática, é a realização de um ensino massificado, em 
grandes escolas de turmas enormes de alunos, mais ao estilo de uma linha 
de montagem industrial. (BALTAZAR; MORETTI; BALTHAZAR, 2006, p.48). 
 

O fenômeno da massificação dos alunos remete às desigualdades sociais, 

econômicas e culturais e não só se refletem na escola, como também nela são 

reproduzidas. Independente dos discursos de repúdio à desigualdade e de combate 

à violência, é urgente pensar na escola enquanto uma agência positiva de formação 

de crianças e jovens.  

Ao pensar sobre tal fenômeno, da Categoria 4 pude extrair a Subcategoria 

4.1- Ações para um mundo melhor na visão dos alunos, conforme Quadro 14. 
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 Participantes Ações para um mundo melhor na visão dos participantes 

P1 “Detonaria os ladrões” 

P2 “Acabar com as brigas e os assaltos” 

P3 “Acabar com os traficantes, com os ladrões, faria o bem”  

P4 “Eu não sei, é muito impossível pensar em mundo sem violência” 

P5 “Limparia o mundo do lixo, construiria praça pra jogar futebol”  

P6 “Daria um trabalho e estudo pras pessoas” 

P7 
“Tiraria a violência das ruas; que os ladrões parassem de roubar, brigar, de 

matar”  

P8 “Construiria muitas escolas, e mandaria as pessoas pararem de ser ladrão”  

         
Quadro 14 - Ações para um mundo melhor 

 

As narrativas sublinhadas denunciam as injustiças sociais: “Daria um trabalho e 

estudo pras pessoas”; “Construiria muitas escolas e mandaria as pessoas 

pararem de ser ladrão”; “É muito impossível pensar em um mundo sem violência”.  

Tais comentários remetem a sérias reflexões, os discursos sobre o combate à violência 

mostram-se anacrônicos, contraditórios, haja vista que se tem direcionado muitos 

olhares para esse público, todavia na prática o que se observa são acentuadas 

desigualdades, geradores de exclusão social. No caso das crianças, o que se lhes 

subtrai com esta desmedida violência é o direito de “ser criança” e de “viver como 

criança”.  

 
Apesar de todos os avanços com a conquista de um sistema de garantia de 
direitos, as ações na política de atendimento à criança e ao adolescente 
continuam sendo pontuais e focalistas, como podemos observar claramente 
em programas como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), 
o Bolsa Escola, Amigos da Escola, dentre outros, que não resguardam os 
direitos sociais universais presentes no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. (BASTOS, , 2007, p.197). 

 

Para esta autora ainda hoje a história da criança e do adolescente no país é 

marcada por várias contradições sociais e acentuadas pelas desigualdades que 

geram exclusão social. 

Um dos entrevistados, durante suas narrativas, mencionou que teve uma 

vontade de roubar. Meio surpresa, eu o questionei, então ele enfatizou que:  “Eu 

roubei um celular, sabe me deu uma vontade, eu queria muito roubar, então fui num 

bar, aproveitei a distração do homem, e peguei”. A naturalidade como se referiu ao 

ato foi surpreendente. Paradoxalmente, observei naquela criança, um menino com o 

olhar assustado, como se o medo o acompanha-se sempre em função do delito (P1 

tem 9 anos), porém, ao mesmo tempo mostrava-se sedento de atenção, também 

queria brincar, correr, ser criança. 
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 Na sala de aula, não é o P1, mas é o gordo, apelido que parece não o 

incomodar, por outro lado, suas idas à diretoria são frequentes. Quando solicitado a 

dizer o que os pais acharam de seu comportamento, mais especificamente sobre o 

roubo do celular, meio assustado relatou que não aconteceu nada, pois não contou, 

todavia comentou que se soubessem a verdade iriam “espancá-lo”. Comentou ainda 

que vivencia o temor em casa, por conta das contínuas bebedeiras e agressões do 

pai sobre a família.  

Um cenário triste, injusto, permeado por agressões e violências contínuas, no 

qual o direito à vida com dignidade, a cidadania é negado.   

Portanto, o relato dos alunos pesquisados aponta vários indicadores sobre o 

contexto da violência no âmbito social, entre estes a família e a própria escola que 

contrariamente à sua função de promotora de cidadania e inclusão social, acaba por 

produzir e reproduzir a ideologia de exclusão social, quando promove um ensino 

desvinculado do contexto sociocultural do aluno. Trata-se de uma violência 

simbólica, invisível, nem por isso menos agressiva. E o mais impactante e/ou grave 

nisso tudo é que hoje há uma série de programas direcionados para as escolas, 

porém os problemas ainda são significativos.  No decorrer do estudo, os 

participantes da pesquisa, relataram que ainda não sabiam ler, e que queriam muito 

aprender.  

Este relato denuncia a complexidade do acesso à construção do 

conhecimento. O que falta para estes pequenos atingirem e/ou terem acesso ao 

universo das palavras, se uma das funções da escola é o de desenvolver 

habilidades em direção aos bens de direito? 

A meu ver, seria ingênuo apontar quaisquer fatores como desencadeadores 

da violência, tendo em vista a dinâmica da vida escolar. 

No caso específico do local em que estudam os participantes deste estudo, 

pode-se dizer que, em linhas gerais, a escola possui uma boa estrutura física. 

Dispõe de Sala de Informática, Biblioteca, sala de atendimento especializado ao 

aluno com deficiência, área livre, merenda escolar. Trata-se de uma escola com 

funcionamento integral, professores com graduação em Pedagogia, enfim um 

cenário aparentemente bom. No entanto, apesar da razoável infraestrutura escolar 

com que podem contar os alunos participantes deste estudo, o que, de certa forma, 

contribui para que os mesmos sejam preservados de uma maior exposição à 

violência de seu entorno, ainda assim estes alunos denunciaram experiências de 
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violência tanto no contexto comunitário quanto familiar, o que acaba por influenciá-

los, uma vez que se encontram inseridos numa sociedade marcada pela violência 

estrutural, geradora de desigualdades.  

 

5.7.6 Encontros para construção do Livro da Vida 

 

A utilização do “Livro da Vida” permitiu uma maior aproximação minha com os 

participantes, na medida em que o livro ia sendo construindo, os alunos se divertiam, 

porque naquele momento podiam desenhar, pintar e falar livremente de suas vidas.  

Os alunos foram orientados a construir os seguintes eixos temáticos: auto-

retrato (neste eixo, os alunos podiam desenhar ou colar uma fotografia, e também 

relatar como são);  família; casa; bairro onde mora; escola, professora, coisas que 

gostam e não gostam; brincadeiras, alimentação  e lazer preferidos; acontecimentos 

tristes e felizes;  manifestações de violência na escola;  o que fazer para superar a 

violência;  desejos e/ou sonhos; significado da amizade; pessoas que gostam e 

pessoas que não gostam,  outras questões que surgiram individualmente. 

Os alunos construíram o Livro da Vida individualmente, ou seja, um por vez, 

somente no dia da customização (pintura e colagem das bordas) é que estes 

estiveram juntos, oportunidade em que sem orientação da professora mostraram 

suas produções aos colegas. 

O Livro da Vida possibilitou mudanças interessantes entre os alunos, além de 

oportunizar interesses para novos encontros, sempre queriam voltar no dia seguinte. 

Muitas respostas listadas durante a entrevista foram confirmadas na construção do 

Livro da Vida, como  a visualização da violência pelo entorno da escola, e as brigas 

na sala de aula, sempre o motivo: “me batem, eu bato também”. 

Curiosamente, os participantes referiram-se a famílias saudáveis, ou seja, em 

nenhum momento destacaram brigas nos desenhos e/ou escritos, os desenhos 

mostraram-se harmoniosos. Em relação aos desejos, a maioria relatou o desejo de 

ter um trabalho para ajudar a mãe e de aprender a ler, pois dos 8 (oito), participantes 

apenas um afirmou ler, os outros escreveram a partir da ajuda da pesquisadora.  

Este instrumento possibilitou uma maior interação entre a pesquisadora e os 

participantes do estudo, à medida que os comandos eram passados não havia 

nenhum tipo de recusa. Os próprios investigados, percebiam questões como seu 

comportamento inadequado, e pensavam em mudanças. “Eu sou chato, com meus 
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colegas, mas eu quero mudar” (fato visualizado a partir do desenho do auto-

retrato).  

A amizade também foi percebida como importante, no momento em que os 

mesmos foram orientados a construir um círculo, dentro do qual deveriam ser 

listadas as pessoas que gostam, e fora as pessoas que não gostam. Muitos 

apresentaram dificuldades em destacar pessoas que não gostavam, e quando o 

faziam, diziam depois: “Mas às vezes eu gosto”.  As tristezas foram identificadas 

em relação às brigas em casa entre os pais, e quando os colegas apelidam e/ou 

xingam. 

A construção do Livro da Vida configurou-se como um momento lúdico, de 

brincadeira, aos participantes eram propostas e/ou sugeridas as temáticas 

informalmente, ou seja, não era exigido que fizessem apenas de uma única maneira, 

poderiam recusar, todavia, sempre seguiam os comandos, mostrando-se 

empolgados.  A brincadeira permitiu que a aprendizagem, que os valores fossem 

relatados, segundo as expectativas de cada um, o que permitiu interações sociais 

mais eficazes. “É a prática da autonomia moral, ser governado por si mesmo e não 

por outros, decidir, por si mesmo, o que é justo e injusto”.  (FIGUEIRÓ, 2012, p.34). 

 Para esta autora oferecer oportunidades de participação significativas, 

permite a construção de valores e talentos.  

Reconhecer a importância de cada sujeito na construção da brincadeira traz 

um significado único para a resolução dos problemas, além de reforçar as relações 

sociais. 

 

5.7.7 Encontros coletivos 

 

No ano de 2013 foram realizados 5 (cinco) encontros coletivos, distribuídos 

quinzenalmente, com duração aproximada de três horas. Participaram destes 

encontros os 8 (oito) alunos participantes da pesquisa.  

As temáticas dos encontros foram assim caracterizadas: 1- Formação do 

grupo e construção das regras de convivência: Você é o meu guia; 2 - Caixinha do 

segredo: Eu sou o mais forte; 3 - “Quem mexeu no meu queijo? ” para crianças: um 

jogo de queimada diferente; 4 - Conversas sobre violência: jogar futebol é bom 

demais; 5 - Amigo oculto: a importância da amizade. 

A estrutura dos encontros foi pensada para conter os seguintes momentos: 
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1) Roda de conversas - Como uma grande ferramenta prevista em todos os 

encontros, por considerar a importância de dispor os participantes de frente 

um para o outro, além de permitir um maior envolvimento.  

2) Brinquedo sugerido – Momento em que a pesquisadora envolvia-se com as 

brincadeiras mais queridas dos participantes (piras diversas, jogo da 

queimada), estas foram descobertas nos momentos de observação no 

intervalo e nas conversas informais; 

3) Temática principal do encontro – As temáticas foram construídas de acordo 

com o interesse dos participantes, buscava-se a mobilização de reflexões 

sobre o cotidiano e suas relações com a violência, além de estimular as 

tarefas acordadas no decorrer no encontro anterior. 

Primeiro encontro: Formação do grupo e construção das regras de 

convivência: Você é o meu guia 

  

Comecei o encontro fazendo o levantamento das expectativas dos 

participantes. Em seguida relatei que gostaria de fazer um grupo de conversa, 

brincadeiras, jogos e discussão sobre o problema da violência na escola.  

Terminada a explicação foi indagado aos participantes o que achavam de 

identificar o grupo (dar-lhe um nome) e construir regras de convivência. O 

questionamento gerou uma animação geral. 

Orientei-os que deveriam sentar em círculo (roda de conversa), a fim de que 

todos pudessem ser visualizados. As regras foram construídas e assim 

discriminadas: 

1- Para participar do grupo, precisa saber esperar a vez de falar (decidiram porque 

todos falavam ao mesmo tempo e estava difícil a comunicação); 

2- Ser assíduo na escola e comportado (relataram que um dos participantes falta 

muito e quando vem atrapalha a aula); 

3- Respeitar a opinião do outro (porque quando um falava, os outros ficavam 

gritando); 

4 -Não bater e nem apelidar o outro; 

5 - Não faltar nos encontros; 

6 - Respeitar a professora e todos os funcionários da escola; 

7 - Comportar-se em casa; 

8 - Fazer as tarefas solicitadas pela professora e não atrapalhar a aula; 



147 

 

9 - Evitar meter-se em confusão na hora do recreio; 

10  - Guardar segredo de tudo o que for conversado no grupo. 

 

Em seguida foi realizado o jogo cooperativo, para a temática do encontro: 

“Você é o meu guia”, onde o outro era muito importante para condução da tarefa 

(um dos alunos ficou com os olhos vendados, enquanto o outro deveria conduzi-lo 

até um percurso determinado pela pesquisadora). A priori eles demonstraram medo, 

porque achavam que podiam se machucar, relataram não confiar no condutor, 

gradativamente conforme caminhavam foram percebendo que podiam confiar.  

No final relataram que a brincadeira foi legal. A metodologia teve o objetivo  

de demonstrar a importância do outro no dia a dia. 

Num determinado momento (programado por mim) os participantes ficaram 

livres (brinquedo dirigido), enquanto eu os observava atentamente. Empurrões, 

correria, e apelidos foram disparados. Foi necessário chamar atenção para o 

descumprimento das regras: O que aconteceu? Por que as regras foram deixadas 

de lado?  

Os pesquisados apontavam os possíveis culpados, o clima ficou meio tenso.  

Retomei a leitura das regras e enfatizei ao grupo, que foram eles mesmos os 

autores e, que portanto, deveriam fazer o esforço para cumpri-las. Um participante 

sugeriu que a leitura das regras fosse realizada  em todos os encontros. 

Após as discussões, foi questionado se eles queriam reunir outra vez. Todos 

responderam que sim.    

 

Segundo Encontro:  Caixinha do segredo: Eu sou o mais forte 

 

Neste dia, os alunos foram recepcionados com a frase: “Fiquei muito feliz 

porque você veio”. A pesquisadora falou para o primeiro que chegou, e depois em 

conjunto repetia-se a mesma frase para os outros, sempre dispostos na Roda de 

conversa. 

Foi apresentada neste dia a “Caixinha do segredo” foi explicado aos 

participantes que na referida caixa, poderiam colocar o “Livro da Vida”, seus 

segredos, objetos estimados ou poderiam escrever os sentimentos experienciados  

no decorrer dos encontros. Foi sugerido que também poderiam expressar os 

sentimentos vivenciados na sala de aula e em suas casas. Enfatizou-se que 
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somente eles poderiam ter acesso a esta caixinha, e a pesquisadora, caso 

permitissem. Todos ficaram empolgados. 

Neste dia, brincamos de fazer mímicas (brinquedo dirigido), onde as duplas 

deveriam fazer gestos para as outras equipes descobrirem, brincamos de “pata 

cega” (um participante fica de olhos vendados, até conseguir pegar um outro). A 

próxima brincadeira foi o balão da vida (os participantes escreveram seus nomes no 

balão e deveriam cuidar para não cair, enquanto outros tentavam estourar), para 

proteger seus balões, eles dispararam empurrões, algumas agressões que poderiam 

ter machucado o outro. 

 Então, a pesquisadora solicitou a atenção e perguntou: Vocês esqueceram-

se do acordo? Vocês esqueceram-se das regras do grupo? Eles ficaram parados, e 

depois alguém falou: “Mas a gente está brincando, e a senhora falou que era 

para proteger o balão como se fosse a nossa vida!”.  

A pesquisadora enfatizou: “Mas ninguém acordou que na hora das 

brincadeiras as regras seriam esquecidas, muito pelo contrário estas foram 

reafirmadas antes de começar as atividades”.  

A partir deste momento, fiz a releitura do livro: “Eu sou o mais forte” 

(temática do encontro), de Mário Ramos. O livro conta a história de um lobo muito 

vaidoso, que se gabava de ser o mais forte, até ter um encontro inesperado. 

Encontrou um animalzinho, ao qual deu o nome de “Coisa horrível”, então lhe 

perguntou quem era o mais forte. O animal respondeu que era sua mãe, então o 

lobo o obrigou a dizer que ele era o mais forte, mas o animalzinho confirmava que 

era a sua mãe. Enquanto o lobo insistia em dizer que era o mais “forte” apareceu a 

mãe do animalzinho, tão grande que o lobo, não conseguiu ver sua cabeça (tratava-

se de um dragão-fêmea). Quando o lobo a viu, afastou-se, dizendo que era um 

lobinho bonzinho.    

Após a leitura, foi solicitado ao grupo que desenhasse o que acharam da 

história. Enquanto os alunos comentavam que o lobo era muito metido, perguntei se  

eles já tinham agido igual ao lobo. Houve um grande silencio, até que pausadamente 

responderam que sim. Os alunos foram orientados a colocar na “Caixinha de 

segredo” o personagem que eles mais se identificaram.  Com a permissão deles, 

abri suas caixinhas de segredos e confirmei que a maioria identificou-se com o lobo. 

No entanto, relataram que não é bom causar medo no outro, porque pode acontecer 

o mesmo que ocorreu com o lobo, aparecer alguém mais forte. 
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Terceiro encontro: “Quem mexeu no meu queijo?” para crianças: um jogo de 

queimada  diferente 

 

As crianças foram recebidas com música. Conforme combinado, foi feita a 

leitura das regras do grupo.  Neste encontro brincamos de “pira ameba” (brinquedo 

dirigido), na qual foram destacadas algumas regras (jogar com a mão não usual, não 

segurar a bola por mais de 5 (cinco) segundos, arremessar pulando, não jogar na 

cabeça...) enfim, as regras iam sendo construídas, a fim de evitar o jogo violento. Os 

participantes que não as cumprissem seriam eliminados. Novamente foi solicitado, 

que colocassem na “Caixinha de segredo” seus sentimentos. 

Foi solicitado aos participantes que se reorganizassem em círculo (roda de 

conversa) para  leitura do livro: Quem mexeu no meu queijo? para crianças, de 

Spencer Johnson e Christian Johnson. Os autores sugerem questionamentos acerca 

da necessidade de mudanças, de adaptação às novas situações, de um jeito bem 

divertido.  Os alunos foram orientados a desenhar o que era o queijo para eles. 

Quando todos terminaram novamente foi solicitado que  colocassem  na “Caixinha 

de segredo”. 

Para finalizar o encontro, o grupo decidiu brincar de “pira pega”, sorrisos, 

abraços, foi um dos momentos inesquecíveis, pareciam felizes, e logo perguntaram 

quando seria o próximo encontro, então, foi sugerido uma partida de futebol.  

 

Quarto encontro:  Conversas sobre violência: jogar futebol é bom demais. 

   

Começamos o encontro com a roda de conversa, oportunidade em que os 

alunos foram orientados a falar sobre o que pensam e o que já presenciaram sobre 

violência na escola.  

Conforme combinado, chegou o dia do jogo, a pesquisadora conseguiu 

camisas para as equipes, troféu, e medalhas.  Quando viram todos estes objetos 

ficaram empolgados. Antes de começar o jogo, fizemos a leitura das regras do 

grupo. 

Após o jogo, e da entrega do troféu, os participantes foram direcionados para 

a sala de encontro, onde foi solicitado que colocassem na “Caixinha de segredos” 

seus sentimentos. 
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A pesquisadora relatou que a professora fez elogios referentes às condutas 

em sala de aula. Um participante relatou que faz um tempo que não é chamado na 

diretoria: “É bom quando a professora não briga com a gente”. 

Entende-se que a relação entre professor e aluno, tem como premissa a 

busca do conhecimento, porém isto só acontecerá à medida que o processo de 

interação entre estes produzir mudanças. (KULLOK, 2002). 

 

Quinto encontro: Amigo oculto: a importância da amizade 

 

A temática do dia foi a importância da amizade, brincamos de amigo oculto, e 

na roda de conversa, os participantes deveriam dizer algumas características de 

seus colegas, para o grupo adivinhar, para encerrar e passar a vez, todos deveriam 

dizer uma coisa boa do amigo oculto.  

A principio mostraram resistência em falar algo dos colegas, pouco a pouco a 

dinâmica foi acontecendo: “Ele é legal”, “Gosto dele”. 

Ainda distribuídos de forma circular, foi questionado aos participantes se 

estavam gostando de fazer parte do grupo. Todos falaram que sim.  “Aulas mais 

viva, participativas, planejadas e executadas tendo como preocupação o ato de 

aprender fará com que o trabalho ocorra de forma conjunta e participativa“ 

(KULLOK, 2002, p.20).  

Assim aprender a viver juntos, compartilhar interesses individuais e coletivos 

é um grande desafio da instituição educativa. Diante desta questão, o 

relacionamento entre professor/aluno, aluno/aluno, precisa ter como principal 

objetivo a construção do conhecimento coletivo.  

 

5.7.8 Análise dos encontros 

 

As ações de superação da violência e suas consequências dependem em 

grande parte de seu reconhecimento, do conhecimento da realidade cultural e social 

da população, do envolvimento da comunidade escolar, da implementação de 

políticas públicas, e principalmente de ações integradas das várias instituições, onde 

todos possam se envolver e ter sentimentos de pertencimento. 

No primeiro encontro, foi difícil despertar a atenção dos alunos, empurrões, 

apelidos, gritos foram as principais queixas. Esse comportamento pode ser 



151 

 

explicado como falta de limites? Como indisciplina? Mas o que caracteriza a falta de 

limites?  

“Costuma-se compreender a indisciplina, manifesta por um individuo ou um 

grupo, como um comportamento inadequado, um sinal de rebeldia, intransigência, 

desacato, [...].” O autor caracteriza ainda a indisciplina como a incapacidade de se 

ajustar aos padrões de comportamento. (REGO, 1996, p.85). 

Assim qualquer manifestação de inquietação, questionamento, falta de 

atenção por parte dos alunos é caracterizada como ato indisciplinar.  Nessa direção, 

seria o aluno quieto, que não pergunta, e  tranquilo,  o protótipo do bom aluno? Do 

aluno disciplinado? 

A questão da indisciplina é uma temática que envolve o discurso de uma 

grande maioria de professores. Mas, por que esta geração mostra-se inquieta? Por 

que a atenção é logo desviada? Será que a metodologia utilizada pelo professor é 

compatível com o interesse desta geração? O currículo faz relação com a realidade 

social do aluno?  

Desejar que todos os alunos tenham o mesmo comportamento, que fiquem 

imóveis em suas carteiras, significa cercear a capacidade ativa e  diferenciada de 

cada sujeito,  todavia, não é interesse  incentivar os comportamentos agressivos,  

mas promover, compartilhar, e repensar as práticas educativas, evidenciando 

alunos, professores, funcionários, comunidade escolar como protagonistas da 

democracia. 

A questão é sensibilizar os alunos para a execução dos acordos firmados, 

possibilitando a troca recíproca, sem eliminar a autonomia e as diferenças. Para 

isso, é necessário construir um cotidiano escolar que tenha como principal objetivo o 

envolvimento e/ou parcerias entre alunos-alunos, alunos-professores e alunos-

direção, há que se considerar, os processos interacionais,  expressados por meio 

dos fenômenos mais concretos, muitas vezes, os mais banais e simples do dia-a-dia. 

(ROCHA, 2003). 

Não é minha intenção afirmar que os problemas que ocorrem na escola 

devam ser solucionados somente pela comunidade escolar, no entanto é importante 

enfatizar que é responsabilidade da escola, dos professores, dos alunos, da direção, 

esclarecer e refletir sobre seus instrumentos de ação, tendo em vista que cada um é 

agente de suas histórias, e portanto conscientes de suas práticas.  
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Oportunizar a reflexão dos alunos pode suscitar novas posturas: “Me 

identifiquei com o lobo, mas não é bom, porque posso encontrar alguém mais 

forte e então, vou me ferrar”. Reflexão necessária para compreensão da prática, 

extraindo do sujeito o saber quanto às atitudes certas ou erradas. 

É importante que a escola esteja atenta à possibilidade de mudanças dos 

alunos, e aproveite a oportunidade para incentivá-las. É o profissional reflexivo quem 

carreia as condições “para desenvolver uma prática transformadora capaz de 

propiciar a aquisição dos instrumentos conceituais e operativos para a humanização 

do homem”. (RIBAS et al., 2003, p.56). 

Um dos pontos interessantes dos encontros foi perceber a capacidade dos 

alunos em construir regras de convivência, fato que a princípio pode ser pejorativo, 

ou até mesmo repetitivo, mas quando funciona, a sensação de bem-estar é 

significativa.  Sob minha orientação o grupo construiu regras, que no mesmo dia 

foram deixadas de lado quando começaram a disparar agressões físicas e verbais. 

A necessidade de obediência a regras foi reavivada quando um participante sugeriu 

que sua leitura fosse realizada  em todos os encontros, a fim de não serem 

esquecidas. 

A construção da escola democrática passa pela decisão de incluir todos os 

segmentos no âmbito escolar, então se pode discutir regras, ouvir o que o outro tem 

a dizer, planejar coletivamente o dia-a-dia da sala de aula, incentivar atitudes de 

pertencimento, de liberdade e de humanização. 

Freire identifica a libertação como “o processo [ou luta] pela humanização”, ou 

seja, “pela emancipação do trabalho, pela superação da alienação, pela afirmação 

dos homens enquanto pessoas”. (LIMA, 2011, p.93).  

Entende-se nesse contexto que a liberdade promove a humanização, portanto 

possibilitar que os alunos repensem seus atos é uma tarefa importante para que os 

mesmos se afirmem enquanto pessoas. 

 Negar a liberdade de expressão impossibilita o diálogo, é ingenuidade querer 

uniformizar o sujeito, pois as diferenças individuais, sociais, culturais e políticas 

estão presentes desde sempre. Na verdade é contraditório querer resolver o 

problema da violência na escola, se esta mesma escola é quem produz e é 

referência em promover a violência simbólica.  

Imaginem passar horas afins, tendo que copiar um conteúdo sem ou quase 

nenhuma referência para a vida diária, desprovido do contexto social, em uma época 
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em que os saberes mostram-se mais “próximos” e ao mesmo tempo tão “distantes”. 

Próximos porque se fala em educação para todos, distantes porque embora o 

aumento da oferta de vagas, ainda não se atingiu a qualidade de ensino desejada.  

Portanto, os problemas estão em todas as situações e/ou contextos da vida 

diária, discute-se aqui o principal conceito e/ou base desse estudo: não existe um 

único fator ou fonte que demanda os atos violentos vivenciados hoje na sociedade, e 

isto já foi explicitado por vários estudiosos, porém o objeto a ser considerado neste 

estudo é compreender que o aluno, hoje chamado de indisciplinado, de sem limites, 

de violento, é o mesmo aluno que pode construir regras de convivência, que sabe 

planejar junto com o professor, se a oportunidade lhe for oferecida.  

Curiosamente, quando foi solicitado que apontassem soluções para 

superação da violência, os mesmos meninos que agridem na sala de aula, 

apontaram soluções:  “A professora podia conversar com a turma, elaborar regras 

na sala de aula”; “Resolver a violência, já sei, poderíamos brincar um pouco na sala, 

conversar, ouvir histórias, eu gosto de histórias”, “Podíamos inventar um jogo com 

regras, igual a gente fez com a “pira”, eu gostei dessa brincadeira”, “Podíamos 

planejar a aula junto com a professora, assim a gente não iria reclamar, porque a 

gente também decidiu, igual a gente fez as regras do nosso grupo”.  

Exercitar a consciência crítica, explorar o diálogo, valorizar as falas, também é 

outro mecanismo facilitador da vivência com dignidade. Quando os alunos foram 

instigados a construir um mundo melhor, Reafirmaram um problema antigo, “Se todo 

mundo tivesse emprego, acho que elas não roubariam mais”; “Meu pai esta preso, 

mas falou pra eu estudar, porque a prisão não é fácil, então eu que quero estudar, 

aprender a ler, para ser alguém na vida”; “Se os ladrões fossem presos, o mundo 

ficaria melhor; nossa escola poderia ter brinquedos, assim a gente viria pra aula com 

mais vontade; “Se as pessoas respeitassem o direito das outras, acho que tudo seria 

melhor”. 

Refletir sobre o caminho, a metodologia a ser implementada, o que pode 

colaborar para construção de uma vida digna, passa necessariamente pela 

conscientização de todas as pessoas, sobre que homem queremos ser, que homem 

queremos formar e pra qual sociedade iremos encaminhá-los. 

Entende-se que a construção de uma escola para todos deva levar em 

consideração a execução de práticas que garantam a qualidade do ensino, e que o 
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mesmo se vincule aos projetos específicos da realidade na qual os sujeitos estão 

inseridos. 

Todos os passos em direção à superação dos problemas de violência 

vivenciados no âmbito escolar terão mais possibilidade de superação se a família, o 

governo, a comunidade também compartilharem as funções sociais, políticas e 

educacionais. Todos são responsáveis pela transmissão do conhecimento 

culturalmente organizado. Portanto a família, a escola, a sociedade emergem como 

instituições fundamentais para o desenvolvimento do sujeito. 

Além disso, é importante que escola e a família promovam a estruturação de 

atividades apropriadas às necessidades do aluno, mais especificamente deve-se 

atentar para a participação dos pais no acompanhamento destes saberes. Isto 

significa dizer que a escola precisa ter metas para cada grupo e para cada aluno. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreender a violência em seus aspectos político, histórico, cultural, social 

e individual  permite entender  que nem uma área do saber pode dar conta sozinha 

de explicar e/ou revelar as nuances que envolve o  referido fenômeno.  

O tema “violência nas escolas” é um fato que aponta várias divergências 

sobre suas causas, suscitando discussões. Esse estudo propôs-se a explicitar 

algumas de seus múltiplos fatores (transformações da sociedade, padrões de 

convivência; diversidade sociocultural; exigências do mercado de trabalho, novas 

estruturas familiares; relações interpessoais...) acerca do significado da violência no 

âmbito escolar. 

Neste sentido, a violência integra acontecimentos sociais distintos: aspectos 

simbólicos, como violações dos direitos humanos, fracasso escolar, preconceito, 

discriminação, desigualdades sociais, aspectos eminentemente físicos relacionados 

a mortes violentas, brigas, homicídios, enfim, observam-se diferentes significados 

que atingem diretamente os indivíduos em suas particularidades. 

O espaço escolar é um  recorte do que ocorre na sociedade, dessa forma   

reflete as inquietações, medos e os anseios da população. 

Minha opção por estudar particularmente crianças deu-se pelo fato de 

entender que estas são mais vulneráveis aos aspectos negativos que incidem sobre 

a sociedade.  

As crianças que participaram da entrevista, afirmaram que a violência na 

escola, explicita vivências parentais: “Não gosto quando meu pai bebe, ele quebra 

tudo e ainda bate na mamãe, fico com muita raiva”; “Bati no meu irmão porque ele 

me queimou, eu falei pro papai ai ele bateu nele; já vi meus pais brigando, fiquei 

assustado” e as relações sociais de delinquência: “Ladrões roubando, invadindo a 

casa das pessoas, fazendo-as reféns”. Tudo isto faz com que as crianças vivenciem 

constantemente sentimentos de medo e desamparo em função de ameaças, pelos 

danos físicos e/ou psicológicos. 

Infelizmente, os mesmos sentimentos são repetidos na escola, pois o 

ingresso do aluno na instituição educativa é sublinhada por uma série de 

características, modelos, identificações, e valores, que  reproduzem o que acontece 

na sociedade. 
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Os alunos foram inquiridos sobre o que fariam para exterminar a violência e 

construir um mundo melhor: “Detonaria os ladrões”; “Limparia o mundo do lixo, 

construiria praça para jogar futebol”; “Daria um trabalho e estudo para as pessoas”; 

“Tiraria a violência das ruas, para que os ladrões parassem de roubar, brigar, de  

matar“ ; “Construiria muitas casas  e mandaria as pessoas pararem de ser ladrões”.  

Como não poderia ser diferente, por serem sujeitos inteligentes, dinâmicos, os 

participantes deste estudo também têm suas concepções acerca do momento 

histórico ora vivenciado, são capazes de apontar soluções, conforme os 

depoimentos listados, como se pode ser muito bem observado em suas entrevistas. 

Compreendem a violência como estrutural, acreditam que tirando “o lixo” das ruas, 

construindo moradia, poderiam construir um mundo melhor.  

A partir destas considerações foi pensada uma intervenção para superação 

da violência escolar, levando-se em consideração as concepções dos alunos. Para 

tanto, além da entrevista, utilizou-se o “Livro da Vida”, instrumento que possibilitou 

conhecer o pensamento dos investigados de forma lúdica, ao mesmo tempo em que 

estes puderam refletir e apontar medidas de superação para os conflitos vivenciados 

na sala de aula.  

Constatou-se a necessidade de se desenvolver uma maior proximidade entre 

alunos e professores, resgatando o respeito às diferenças individuais enquanto 

cidadãos de direito, a implementação de um currículo comprometido com a realidade 

e a necessidade de uma parceria entre escola e família. A abertura da escola para 

comunidade, um planejamento participativo, onde todos os segmentos tornem-se 

responsáveis pelo desenvolvimento pleno e sadio do aluno; a identificação precoce 

dos conflitos entre alunos x alunos, alunos x professores; informações continuas das 

consequências dos atos agressivos, e finalmente fazer das relações escolares  

momentos de solidariedade e de respeito a vida, são outras urgências de 

obrigatoriamente devem fazer parte da agenda escolar. 

O caminho para uma ação coletiva de superação dos atos violentos, na 

escola, pode ser evidenciado por meio da propagação de uma ética da 

solidariedade, que tenha como fundamento o respeito ao outro, pautado em relações 

de responsabilidades coletivas, de comunicação dialógica entre os segmentos  

escolares,   condições sine qua non para que se possa reduzir os atos de violência. 

Dessa forma, deve-se se pensar em uma agenda de trabalho comprometida 

com a erradicação da violência escolar, cujo fundamento caracterize informações 
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precisas sobre o fenômeno e suas consequências sociais, para tanto o professor, 

como principal formador, deve ser informado  acerca das considerações e últimas 

pesquisas  em que se pontua o estudo sobre violência, a fim de se tornar participe 

das ações de superação. 

Este estudo demonstrou que, por meio de ações conjuntas, é possível é 

possível construir práticas de superação da violência na escola. Questões simples 

como construção de vínculos, afetividade, atenção promovem um novo olhar sobre 

as relações escolares. A roda de conversa é um instrumento de construção 

conjunta, à medida que promove abertura para expressar pensamentos e 

sentimentos. 

A retomada, a avaliação do dia e o planejamento das ações escolares, 

também são atitudes de valorização do outro. “Ao me tornar participe das ações, 

também me torno responsável pelo resultado” (grifo do autora). 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1- TRANSCRIÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

ENTREVISTA COM O  P1- J /10 ANOS/3º ANO/MORA COM OS PAIS E DOIS 

IRMÃOS MENORES 

 

 

1 - VOCÊ JÁ OUVIU FALAR SOBRE VIOLÊNCIA  NA ESCOLA? COMO 

OCORRE? 

R - Já, apelido, chamar palavrão. 

 

2 - VOCÊ JÁ SOFREU  ALGUM TIPO DE VIOLÊNCIA? JÁ TE APELIDARAM, JÁ 

CHAMARAM PALAVRÃO PRA VOCÊ? DO QUE  TE CHAMARAM QUE VOCÊ 

NÃO GOSTA? 

R - De Baleia, só isso. 

 

3 - QUANDO ESTÃO APELIDANDO78,  QUANDO CHAMAM PALAVRÃO , E A 

PROFESSORA ESTÁ ENSINANDO VOCÊ CONSEGUE APRENDER? TU JÁ 

SABES LER? 

R - Consigo, não sei ler. 

 

4 - VOCÊ  GOSTA DOS CONTEÚDOS QUE A PROFESSORA ENSINA PARA 

VOCÊ?  

R - Sim. 

 

5 - COMO É SUA  RELAÇÃO  COM OS SEUS PAIS? 

R - Eu converso com eles, eu falo pra eles não me baterem. 

 

6 - POR QUE ELES TE BATEM? 

R - Vou pra rua escondido deles.  

 

7 - O  QUE TU FICAS FAZENDO NA RUA? 

R - Empinando pipa, brincando, trabalhando. 
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8 - TRABALHANDO DE QUE ? 

R - Construir uma casa pra minha tia, eu gosto de construir casa. 

 

9 - O QUE TU FAZES LÁ? COMO TU CONSTRÓIS CASA? 

R - Eu carrego água, carrego areia, levar seixo. 

 

10 - QUANDO TEUS PAIS DESCOBREM QUE TU CHAMASTE PALAVRÃO, 

APELIDANDO, BATENDO NOS TEUS COLEGAS, O QUE ELES FAZEM? 

R - Eles me batem. 

 

11 - COM O QUE ELES TE BATEM? 

R - De cinturão. 

 

12 - FICAS MACHUCADO? 

R - Fica a marca. 

 

13 - O QUE TU FAZES?  

R - Eu choro. 

 

14 - O QUE OS TEUS PAIS FAZEM QUANDO DESCOBREM   QUE ALGUÉM TE 

APELIDOU? ALGUÉM TE XINGOU?  

R - Eles me batem. 

 

15 - MAS,  NÃO  FOSTES  TU QUEM APELIDOU, MESMO ASSIM ELES TE 

BATEM? POR QUÊ? 

R - Sim,  porque eles gostam de me bater. 

 

16 - POR QUE OS COLEGUINHAS BRIGAM NA SALA DA AULA?  

R - Não sei,  acho que é porque um fica batendo no outro, apelidando o outro. 

 

17 - O QUE A PROFESSORA  FAZ QUANDO VOCÊS  ESTÃO BRIGANDO  E 

APELIDANDO UM AO OUTRO 

R - Leva pra diretoria. 
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18 - TU GOSTAS DA TUA FAMÍLIA? 

R - Gosto. 

 

19 - O QUE VOCÊS FAZEM JUNTOS EM FAMÍLIA? ME FALA DA TUA CASA? 

R - Minha casa é de tijolo, tem dois andares, tem uma escada que escorrega a 

bunda,  a minha mãe fica conversando com a tia dela, com a madrinha dela,  só 

isso. 

 

20 - O  QUE TE DEIXA FELIZ? 

R - Fico feliz quando ganho um brinquedo , quando meu pai joga videogame comigo. 

 

21 - TU JÁ PRESENCIASTES  ALGUM TIPO DE VIOLÊNCIA NA TUA CASA? O 

QUE? 

R - Já, bati na minha irmã,  ela me queimou, eu falei pro papai ai ele bateu nela. 

 

22 - TU  JÁ PRESENCIASTES  VIOLENCIA ENTRE OS TEUS PAIS? 

R - Nunca. 

 

23 - COMO OS TEUS PAIS  AGEM QUANDO VOCÊ FAZ ALGUMA COISA 

ERRADA? 

R - Eles me batem.  

 

24 - O QUE TU MAIS GOSTAS NA ESCOLA? 

R - Jogar bola. 

 

ENTREVISTA COM O  P2 -  C/ 10 ANOS/ 3ª ANO /MORA COM OS PAIS, IRMÃO 

E UMA PRIMA 

 

1 - TU JÁ OUVISTES  FALAR DE VIOLÊNCIA NA ESCOLA? 

R - Já. 

 

2 - O  QUE TU ENTENDES POR VIOLÊNCIA NA ESCOLA? 

R - Bater, chamar palavrão e brigar. 
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3 - TU JÁ SOFRESTES  ALGUM TIPO DE VIOLÊNCIA? O QUÊ?  O QUE TU 

FIZESTES? 

R - Já, me bateram,  nada.  

 

4 - TU CONSEGUES APRENDER QUANDO OS COLEGUINHAS ESTÃO 

BRIGANDO, FALANDO ALTO? 

R - Consigo. 

  

5 - A VIOLÊNCIA  NA SALA DE AULA  INTERFERE NA APRENDIZAGEM? TU JÁ 

SABES LER? 

R - Sim, não. 

 

6 - QUANDO ALGUÉM TE BATE NA ESCOLA TU CONTAS PARA OS  TEUS 

PAIS? O QUE ELES FAZEM? 

R - Sim, eles chamam a diretora. 

 

7 - POR QUE VOCÊS FICAM BRIGANDO NA SALA DE AULA? 

R - Porque um mexe com a mãe do outro. 

 

8 - O QUE A PROF.  FAZ QUANDO VER QUE  VOCÊS ESTÃO BRIGANDO, 

APELIDANDO UM AO OUTRO? 

R- Ela leva pra diretoria. 

 

9 - QUANDO VOCÊS VÃO PRA DIRETORIA O QUE ACONTECE LÁ? 

R- Eles mandam uma ocorrência pra mãe. 

 

10 - QUANDO A MÃE É CHAMADA NA DIRETORIA, O QUE ELA FAZ QUANDO 

CHEGA EM CASA? 

R - Bate. 

 

11 - O QUE ELA FALA? 

R - Fala pra não brigar, pra se comportar na escola. 

 

12 - TU JÁ PRESENCIASTES  ALGUM TIPO DE VIOLÊNCIA NA ESCOLA? 
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R - Já, duas meninas brigaram com uma faca lá em cima, elas se machucaram. 

 

13 - COMO É  A RELAÇÃO DE VOCÊS EM FAMÍLIA? COMO VIVEM? O QUE 

VOCÊS FAZEM? 

R - Bem, a gente  dorme junto, ver televisão junto. 

 

14 - O QUE TE DEIXA  FELIZ? 

R - Jogar videogame, bola, pipa e assisti televisão. 

 

15 - QUANDO TU FAZES ALGUMA COISA ERRADA, O QUE OS TEUS PAIS 

FAZEM? 

R - Me colocam de castigo, tiram a pipa, a bola, o videogame, e a televisão. 

 

16 - O QUE A DIRETORA,  A PROFESSORA, OS TEUS PAIS, A ASSITENTE 

SOCIAL PODERIAM FAZER  PARA   NÃO TER MAIS VIOLENCIA NA ESCOLA? 

R - Não sei, deixar de castigo. 

 

ENTREVISTA COM O  P3 - M /10 ANOS/ 3º ANO/ MORA COM A MÃE, 

PADASTRO E IRMÃO 

   

1 - JÁ OUVISTE FALAR DE VIOLÊNCIA NA ESCOLA? COMO OCORRE? 

R - Já,  quando a gente chama as pessoas de negócio, de cabeçudo, de careca. 

 

2 - JÁ TE CHAMARAM DE ALGO QUE TU NÃO GOSTAS? O QUE VOCÊ  

SENTIU? 

R - Já, estranho, tenho um lado mal e um lado bom. 

 

3 - O QUE LADO MAL E LADO BOM? 

R - É quando eu fico bem, brinco e o lado mal é quando eu brigo. 

 

4 - TU DISSESTES QUE FICA ESTRANHO QUANDO ALGUÉM TE APELIDA E 

QUANDO TU APELIDAS, O QUE TU SENTES? 

R - Eu me sinto mal. 
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5 - POR QUE ENTÃO TU FAZES ISTO? 

R - Porque eles me apelidam. 

 

6 - QUANDO OS TEUS PAIS DESCOBREM QUE ALGUÉM TE APELIDOU , OU 

TE BATERAM  O QUE ELES FAZEM? 

R - Eles vem na diretoria. 

 

7 - E QUANDO É VOCÊ QUEM BATE,  COMO ELES REAGEM? 

R - Ela fala que vai me bater. 

 

8 - POR QUE OS COLEGUINHAS FICAM TE APELIDANDO? 

R - Porque eu tenho cabelo de cuia. 

 

9 - O QUE TU NÃO  GOSTAS NA ESCOLA? 

R -  Quando não tem nada para fazer, quando a professora briga com a gente. 

 

10 - QUANDO A PROFESSORA  VER VOCÊS BRIGANDO NA SALA DE AULA, O 

QUE ELA FAZ? 

R - Ela separa, e leva para diretoria. 

 

11 - POR QUE ELES COMETEM VIOLÊNCIA? 

R - Porque eles falam vou te dar um tiro. 

 

12 - TU CONSEGUES APRENDER QUANDO OS COLEGAS ESTÃO BRIGANDO 

NA SALA DE AULA ? 

R - Não. 

 

13 - TU JÁ SABES LER? 

R - Não, eu queria aprender logo. 

 

14 - VOCÊ JÁ PRESENCIOU ALGUM TIPO DE VIOLENCIA PERTO DA TUA 

CASA? 

R -   Em dia que rola tiro. 
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15 - E NA TUA CASA VOCÊS COSTUMAM BRIGAR? 

R - Por causa de bobagem.  

  

16 - COMO  TEUS PAIS TE TRATAM? O QUE TU MAIS GOSTA NA TUA 

FAMÍLIA? 

R - Bem, tudo.  

 

17 - TEM ALGO  QUE TE DEIXA TRISTE NA TUA CASA? 

R -  Quando a minha mãe chora.  

 

18 - POR QUE ELA CHORA? 

R - Porque acontece alguma coisa, quando meu madrasto bebe. 

 

19 - E QUANDO TU  FAZES ALGO ERRADO, O QUE ACONTECE? 

R - Eu apanho. 

 

20 - TU JÁ VISTES  ALGUM TIPO DE VIOLENCIA NA TUA CASA? O VOCÊ 

SENTIU? 

R - Já, fiquei  triste. 

 

21 - QUAL FOI O TIPO DE  VIOLÊNCIA? 

R - O meu madrasto , quebrou 3 copos na própria cabeça dele, porque ele tava 

brigando com a minha mãe. 

 

22 - O QUE TU FIZESTES? 

R - Nada, fiquei  sentado, olhando. 

 

23 - O QUE TE DEIXA MAIS FELIZ NA TUA CASA? 

R - Ver a minha mãe sorrindo. 

 

24 - O QUE A TUA MÃE FAZ QUANDO TU FAZES ALGO QUE ELA NÃO  

GOSTA? 

R - Ela  manda eu não fazer mais 
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25 - O QUE A DIRETORA, A ESCOLA, A PROFESSORA PODEM FAZER PRA 

NÃO TER TANTA VIOLÊNCIA? 

R - A diretora pode conversar. 

 

ENTREVISTA COM P4 - R/ 3º ANO/ MORA COM OS PAIS , DOIS IRMÃOS E UMA 

IRMÃ 

 

1 - JÁ OUVISTES  FALAR DE VIOLÊNCIA  NA ESCOLA?COMO OCORRE 

R - Já,  quando a gente apelida. 

 

2 - ALGUÉM JÁ TE APELIDOU? DO QUE? 

R - Já, de cabelo de pipoca. 

 

3 - E VOCÊ JÁ APELIDOU ? 

R - Já, chamei de gambar, Gabriela.  

 

4 - O QUE TU SENTES QUANDO ALGUÉM TE APELIDA? 

R - Me sinto mal,  com vontade de bater. 

 

5 - O  QUE TU ACHAS QUE OS OUTROS SENTEM QUANDO TU APELIDAS? 

R - Mal também. 

 

6 - QUANDO TU ESTAS NA ESCOLA QUERENDO  APRENDER, ESTUDAR,  E 

OS COLEGAS  FICAM TE APELIDANDO  TU CONSEGUES ENTENDER O QUE  

A PROFESSORA FALA? 

R - Não. 

 

7 - TU JÁ SABES LER? 

R - Não. 

 

8 - O QUE TU MAIS GOSTA NA ESCOLA? 

R -  De ser respeitado, de brincar. 

 

9 - O QUE  TE DEIXA MUITO ZANGADO NA ESCOLA? 



181 

 

R - Quando me apelidam. 

 

10 - O QUE TE DEIXA FELIZ ? 

R - Quando brinco com meus irmãos. 

 

11 - O QUE TE DEIXA COM RAIVA? 

R - Quando a minha irmã  briga comigo. 

  

12 - VOCE  JÁ PRESENCIOU  ALGUM TIPO DE VIOLÊNCIA NA TUA CASA? 

R - Já, meu tio e minha tia brigaram, a mamãe e papai brigam muito. 

 

13 - O QUE A TUA MÃE FAZ QUANDO DESCOBRE QUE TU BATESTE EM 

ALGUÉM? 

R - Ela  diz pra mim não mexer com ninguém, me bate de sandália, as vezes até de 

cinturão. 

  

14 -  E QUANDO A TUA MÃE FICA SABENDO QUE  ALGUÉM TE APELIDOU, TE 

BATEU O QUE ELA FAZ? 

R - Ela vem na escola  e briga. 

 

15 - COMO É O RELACIONAMENTO  NA SUA CASA? 

R - Bem, a minha avó, meu pai, minha mãe me ajudam no dever de casa, às vezes 

a gente briga.  

 

16 - POR QUE OS COLEGAS BRIGAM NA SALA DE AULA? 

R - Não, sei, brigam quando os colega magoam,  quando um mexem  com o outro. 

 

17 - O QUE  A PROFESSORA  FAZ QUANDO VER VOCÊS BRIGAM? 

R - Ela briga, ela fala que vai levar para diretoria. 

 

18 - O QUE A ESCOLA FAZ QUANDO VOCÊS BRIGAM, QUANDO VOCÊS SÃO 

LEVADOS PELA PROFESSORA  PARA DIRETORIA? 

R - Ela chama os pais. 
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19 - SE TU PUDESSES O QUE  TU COLOCARIAS NA ESCOLA? 

R - Uma professora boa, 

 

20 - MAS  POR QUE  A TUA PROFESSORA  NÃO É BOA?  

R - É, mais as cuidadoras (monitoras do projeto mais educação) não. 

 

21 - O QUE ELAS FAZEM? 

R -  Levam a gente pra diretoria. 

 

22 - TU JÁ VISTES  ALGUM TIPO DE VIOLÊNCIA PERTO DA TUA CASA? 

R - Já, o pai da menina batendo na mãe dela. 

 

23 - O QUE TU FARIAS PARA ACABAR COM A VIOLÊNCIA? 

R - Eu não sei. 

 

ENTREVISTA COM O P5- W/ 9 ANOS/ 3º ANO/MORA COM MÃE, PADASTRO, 

IRMÃO E IRMÃ 

 

1 - TU JÁ OUVISTES FALAR DE VIOLENCIA  NA ESCOLA? COMO OCORRE? 

R - Já,  quando se  fala palavrão e batem. 

 

2 - VOCÊ JÁ SOFREU VIOLENCIA NA ESCOLA? 

R - Já,  me chamaram de filho da puta. 

 

3 - QUANDO A TUA MÃE DESCOBRE QUE TU CHAMASTE PALAVRÃO  OU 

BATEU EM  ALGUÉM,  COMO ELA REAGE? 

R - Ela fica com raiva. 

 

4 - E  QUANDO  BATEM EM  VOCÊ,  COMO  ELA  REAGE? 

R - Ela vem aqui na escola. 

 

5 - O QUE VOCÊ SENTE QUANDO ALGUÉM TE BATE OU APELIDA? 

R - Fico triste. 
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6 - O  QUE TU ACHAS QUE OS OUTROS SENTEM QUANDO TU APELIDAS? 

R - Acho que ficam triste também. 

 

7 - QUANDO TU ESTAS NA ESCOLA QUERENDO  APRENDER, ESTUDAR,  E 

OS COLEGAS  FICAM TE APELIDANDO  TU CONSEGUES ENTENDER O QUE  

A PROFESSORA ENSINA? 

R - Não. 

 

8 - TU JÁ SABES LER? 

R - Não. 

 

9 - POR  QUE HÁ BRIGAS NA SALA DE AULA? 

R - Porque um fica mexendo com o outro. 

 

10 - O QUE A PROFESSORA  FAZ QUANDO  VER VOCÊS BRIGAM? 

R - Ela desaparta a briga, e leva para diretoria. 

 

11 - COMO VOCÊS SE RELACIONAM EM FAMILIA? 

R - Bem, algumas brigas. 

 

12 - VOCÊ  JÁ PRESENCIOU ALGUM TIPO DE VIOLÊNCIA NA SUA CASA? 

R - Sim, meu pai brigou com o meu irmão. 

 

13 - O QUE TE DEIXA  FELIZ  

R - Jogar videogame. 

 

14 - O QUE TE DEIXA  TRISTE? 

R - Quando minha mãe chora. 

 

15 - VOCÊ JÁ PRESENCIOU ALGUM TIPO DE VIOLENCIA PERTO DA SUA 

CASA? 

R - Sim, pessoas roubando, matando. 

 

16 - O QUE TU FARIAS PARA O MUNDO FICAR MELHOR? 
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R - Plantava flores, para ele ficar mais verde, porque tem muita poluição e estão 

cortando muitas árvores. 

 

17 - O QUE  A ESCOLA E A FAMÍLIA PODERIAM FAZER PARA NÃO  TER MAIS 

VIOLÊNCIA  NA ESCOLA? 

R - Fazer uma reunião pra todo mundo ficar amigo. 

 

ENTREVISTA COM O P 6 - VF/ 11 anos/ 4ª ANO/ MORA COM A MÃE , O PAI 

ESTÁ PRESO 

 

1 - TU JÁ OUVISTE  FALAR DE  VIOLENCIA  NA ESCOLA?  COMO OCORRE? 

R - Já,  quando o outro é apelidado.   

 

2 - TU JÁ SOFRESTE VIOLENCIA  NA ESCOLA? 

R - Já, brigaram comigo. 

 

3 - TU JÁ COMETESTE ALGUM TIPO DE VIOLENCIA? 

R - Já, eu apelidei meu primo, chamei meu tio (irmão da minha mãe) de perturbado, 

leso, bati na minha colega que  me chamou de viado. 

 

4 - QUANDO TEUS PAIS DESCOBREM QUE TU BATESTE  EM ALGUÉM O QUE 

ELES FAZEM? 

R - Eles me batem. 

 

5 - E  QUANDO É O INVERSO? 

R - Vem na escola. 

  

6 - POR QUE  VOCÊS BRIGAM? 

R - Porque mexem , apelidam, fazem as coisas de propósito. 

  

7 - QUANDO  A PROFESSORA  VER VOCÊS BRIGANDO, O QUE ELA FAZ? 

R - Leva para diretoria. 

 

8 - COMO VOCÊS SE RELACIONAM EM CASA? 
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R - Bem. 

 

9 - JÁ PRESENCIOU ALGUM TIPO DE VIOLENCIA NA SUA CASA? 

R -  Não, a gente se dar bem. 

 

10 - O QUE TE DEIXA FELIZ? 

R - Quando jogo, e ter um quarto só pra mim. 

 

11 - COM QUEM TU MORAS? 

R - Meu pai, mas está preso, e minha mãe. 

 

12 - PORQUE  TEU PAI ESTÁ PRESO? 

R - Ele roubou. 

 

13 - O QUE TU MAIS GOSTA NA TUA MÃE? 

R - Tudo. 

 

14 - O QUE TU MAIS GOSTA NO TEU PAI? 

R - Tudo. 

 

15 - QUANDO TU FAZES ALGO ERRADO, O QUE  A TUA MÃE FAZ? 

R - Me bate. 

 

16 - QUANDO A DIRETORA TE CHAMA, DEPOIS DE TER FEITO ALGO 

ERRADO, O QUE ELA FALA? 

R - Pra eu me comportar. 

 

17 - PERTO DA TUA CASA TU VISTE ALGUM TIPO DE VIOLÊNCIA? 

R - Já, briga de marido e mulher, senti medo. 

 

18 - O QUE A  ESCOLA PODE FAZER PARA NÃO  TER MAIS VIOLENCIA AQUI 

NA ESCOLA? 

R - É muito impossível,  eu não  mexo, mais as vezes eles me batem, acabo 

brigando.  
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19 - O QUE A DRETORA, A PROFESSORA, FAZEM QUANDO  OS ALUNOS  

BRIGAM? 

R - Leva para diretoria, que dar um papelzinho para levar para as mães,  para ela vir 

na escola. 

 

20 - E QUANDO A MÃE VEM AQUI O QUE ELAS FAZEM? 

R - Elas conversam com as mães. 

 

21 - A TUA MÃE JÁ RECEBEU ALGUM PAPEL DESSES? COMO REAGIU? 

R - Disse que vai me colocar  de joelho no seixo. 

 

22 - O QUE TU QUERES PRA TUA VIDA 

R - Trabalhar, ter um vida boa. 

  

23 - O QUE TE DEIXA  TRISTE AQUI NA ESCOLA 

R - Nada,  eu gosto da escola. 

 

24 - O QUE ESTÁ FALTANDO PARA ESCOLA FICAR  MELHOR 

R - Tudo, brinquedo. 

 

ENTREVISTA COM O P 7- A/11 ANOS/ 4º ANO/ MORA COM A MÃE E DOIS 

IRMÃOS 

 

1 - VOCÊ  JÁ OUVIU FALAR DE VIOLENCIA  NA ESCOLA? COMO OCORRE? 

R - Já, quando a  gente  apelida  e bate no outro. 

 

2 - VOCÊ  JÁ SOFREU VIOLENCIA  NA ESCOLA? 

R - Já,  eles mexeram comigo, então eu  bati neles. 

 

3 - POR QUE TU FIZETE ISSO? 

R - Porque eles mexeram comigo. 

 

4 - E QUANDO ALGUEM MEXE CONTIGO,  O TU SENTES? 

R - Fico triste. 
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5 - O QUE OS TEUS PAIS FAZEM -QUANDO  DESCOBREM QUE VOCÊ  

APELIDOU  OU  BATEU EM  ALGUEM? 

R - Dizem para eu não fazer mais, que é feio 

 

6 - E QUANDO ELES DESCOBREM QUE TE APELIDARAM  OU BRIGARAM 

CONTIGO, O QUE FAZEM? 

R - Eles conversam com a diretora e ai a diretora conversa com a mãe deles 

 

7 - POR QUE OS ALUNOS FICAM BRIGANDO AQUI NA ESCOLA? 

R - Por causa das brincadeiras de mal gosto, que é de porrada 

  

8 - QUANDO AS PROFESSORAS VER VOCÊS BRIGANDO O QUE ELA FAZ? 

R - Leva para diretoria 

 

9 - E QUANDO CHEGA NA DIRETORIA O QUE ACONTECE? 

R - A diretora manda um papel para o responsável 

 

10 - E O QUE O RESPONSAVEL FAZ QUANDO RECEBE O PAPEL? 

R - Fala  para não fazer mais 

 

11 - COM QUEM TU MORAS ? 

R - Com minha mãe, meu irmão, outro irmão e a namorada dele 

 

12 - E O TEU PAI? 

R - Ele morreu 

 

13 - COMO ELE MORREU? 

R - Enforcado, porque ele estava de porre, queria pegar a mamãe então ela se 

escondeu dentro do guarda-roupa da minha avó, então entrou na casa jogou a corda  

na perna manca do telhado e colocou no pescoço dele, subiu na cadeira e pulou. 

 

14 - JÁ FAZ MUITO TEMPO? 

R - Sim , eu ainda era nenê de colo. 
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15 - QUEM TE CONTOU? 

R - Minha mãe. 

 

16 - COMO VOCÊS SE RELACIONAM EM CASA? 

R - Bem. 

 

17 - O QUE TE DEIXA  FELIZ? 

R - Minha tia, meus primos. 

 

18 - TU JÁ VISTE PERTO DA TUA CASA, ALGUM TIPO DE VIOLENCIA? 

R - Lá as pessoas roubam muito. 

 

19 - O QUE  TU MAIS GOSTAS NA ESCOLA? 

R - Estudar. 

 

20 - O QUE  TU NÃO  GOSTAS NA ESCOLA? 

R - Quando os meninos ficam brigando. 

 

21 - O QUE A ESCOLA PODERIA FAZER PRA ELES NÃO  BRIGAREM MAIS? 

R - Que eles parassem, não brigassem mais aqui na escola. 

 

22 - VOCÊ  JÁ VIU ALGUM TRABALHO DA ESCOLA PRA NÃO  HAVER MAIS 

BRIGA? 

R - A professora fala para gente não fazer mais isso, que é feio, porque  quando 

vem gente visitar a gente não vão gostar. 

 

23 - QUANDO TU CRESCERES, O QUE TU PENSAS PARA TUA VIDA? 

R - Trabalhar para  ajudar a minha  família. 

 

24 - A TUA MAE TRABALHA? 

R - Não, mamãe recebe a bolsa família. 

 

25 - E OS TEUS IRMÃOS? 

R - Só um. 
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26 - COMO VOCES FAZEM PARA PAGAR AS CONTAS, COMER? 

R - Nosso padrasto paga. 

 

27 - O QUE  TU FARIAS PARA ACABAR COM A VIOLENCIA? 

R - Fazia com que  as pessoas parassem de roubar, de brigar, de matar.  

 

ENTREVISTA COM P 8 - R/10 ANOS/ /3º ANO/ MORA COM OS PAIS, MEUS 

IRMÃOS SÃO CASADOS 

 

1 - VOCÊ  JÁ OUVIU FALAR DE VIOLENCIA NA ESCOLA?  COMO OCORRE? 

R - Sim, maltratar as pessoas, bater nas pessoas, espalhar mentiras. 

 

2 - VOCE  JÁ SOFREU VIOLENCIA? 

R - Sim, me  bateram, me chamaram de gordinho. 

 

3 - O QUE  TU SENTES QUANDO VOCÊ É APELIDADO OU TE BATEM? 

R - Fico magoado,  sinto vontade de sair da escola, ir embora, e nunca mis voltar. 

 

4 - QUANDO OS TEUS PAIS DESCOBREM QUE  ALGUÉM TE BATEU, TE 

APELIDOU, O QUE ELES FAZEM? 

R - Me bate. 

 

5 - E QUANDO ELES DESCOBREM QUE VOCÊ  BATEU EM ALGUÉM? QUE  

VOCÊ APELIDOU ALGUÉM? 

R - Eles vem aqui com a diretora. 

 

6 - POR QUE VOCÊS VIVEM BRIGANDO NA ESCOLA? 

R - Acho que eles tem raiva um outro, se matam, algumas meninas brigam por 

namorado. 

 

7 - COMO É O TEU RELACIONAMENTO COM A TUA FAMÍLIA? 

R - Bom, a gente assiste ver filme, conversa em família, jogo play com o meu pai. 

 

8 - VOCÊ JÁ PRESENCIOU ALGUM TIPO DE VIOLÊNCIA NA TUA CASA? 
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R - Sim, meu pai brigou com o meu irmão. 

 

9 - O QUE TE DEIXA  FELIZ ? 

R -  A família. 

 

10 - E  O QUE TE DEIXA  TRISTE? 

R - Meus avós, porque eles morreram, não os conheci. 

 

11 - QUANDO TU FAZES ALGUMA COISA QUE O TEUS PAIS  DESAPROVAM, 

O QUE FAZEM?  

R - Eles me deixam de castigo, sem jogar play.  

 

12 - O QUE TU FARIAS PARA O MUNDO FICAR MELHOR? 

R - Plantava  flores, pra ele ficar mais verde, porque tem muita poluição e estão 

cortando muitas árvores. 

 

13 - O QUE  A ESCOLA E A FAMÍLIA PODERIAM FAZER PARA NÃO  TER MAIS 

VIOLÊNCIA  NA ESCOLA? 

R - Fazer uma reunião pra todo mundo ficar amigo. 

 

14 - QUANDO A PROFESSORA  VER VOCÊS  BRIGANDO O QUE ELA FAZ? 

R - Briga, e leva para a diretoria. 
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APENDICE 2 - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

TEMA:  LIVRO DA VIDA: UMA ESTRATÉGIA LÚDICA DE INTERVENÇÃO DA 

VIOLÊNCIA NA ESCOLA 

 

PÚBLICO ALVO: Alunos com idade até 10 anos  

 

EIXOS TEMÁTICOS: 

 

2.1 - Perfil socioeconômico (dados relativos à idade, sexo, cor, estrutura 

familiar, escolaridade, renda); 

 

Nome: 

___________________________________________________________________ 

Idade: _____________________ Sexo:__________   Cor: ___________________ 

Estrutura familiar: ___________________________________________________ 

Escolaridade: ________________ 

 

2.2 - A VIOLÊNCIA  NA ESCOLA  

 

A. Você já ouviu falar em violência  na escola? Já sofreu algum tipo de violência? 

B. Sofrer violência influencia na aprendizagem  escolar? Ou seja, é possível 

aprender ou gostar dos conteúdos escolares quando existe violência física e 

verbal entre os colegas de classe? 

C. Como os pais agem quando descobrem que seus filhos são autores de 

violência na escola? 

D. E como agem quando descobrem que seus filhos sofreram violencia na 

escola? 

E. Quais as causas e motivos que desencadeiam a violência na sala de aula? 

F. Como os professores agem ao visualizar atos de violência na escola? 

 

 

 

 



192 

 

2.3 - RELAÇÃO PARENTAL (FAMÍLIA) 

 

A. Como é o seu relacionamento com a sua família? 

B. Você já presenciou algum tipo de violência em sua casa? 

C. O que o deixa mais feliz em sua família? 

D. Como seus pais (família) agem quando você demonstra atitudes que eles 

desaprovam?  

 

2.4 - A ESCOLA CIDADÃ 

 

A. O que a instituição educativa pode fazer para superar a incidência de violência 

em suas  dependências?  

B. Como escola, família e a comunidade podem realizar parcerias a fim de 

superar a violência escolar? 

C. Quais as atitudes inferidas (realizadas) pela escola quando visualizar atitudes 

de violência na escola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 

 

APENDICE 3 - ROTEIRO DO LIVRO DA VIDA 

 

EIXOS TEMÁTICOS: 

 

1 - Auto-retrato/ Eu sou assim (neste eixo, os alunos podiam desenhar ou colar uma 

fotografia, e também relatar como são); 

2 -  Minha Família;  

3 - Minha casa;  

4 - Minha escola,; 

5 - Minha professora; 

6 - Coisas que gostam e não gostam;  

7 - Brincadeiras preferidas,  

8 - Alimentos  e lazer preferidos; 

9 - Acontecimentos tristes e felizes;  

10 - Manifestações de violência na escola;  

11 - O que fazer para superar a violência;   

12 - Desejos e/ou sonhos; 

13 - Significado da amizade;  

14 - Pessoas que gostam e pessoas que não gostam; 

15 - Espaço livre. 


