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Resumo 

 

Este trabalho é fruto de estudo através de revisões bibliográficas sobre a 

violência escolar na perspectiva de pensamento de diversos autores. Foram 

identificadas diversas correntes defendidas por estes autores, demonstrando as 

diferenciações conceituais utilizadas ao trabalharem o tema. Comprovando 

diversas características da violência na escola, sendo ela no fator físico, 

psicológico, social e familiar. Os vetores mais apontados pelos autores como 

forma de violência são as indisciplinas, a falta de diálogo entre os alunos e os 

docentes, a discriminação, a criminalidade, a falta de respeito, os julgamentos 

moralizadores, ameaças e problemas familiares.  

Assim compreendendo as fontes da violência na ruptura de comunicação em 

situação de conflito e como a Comunicação Não Violenta (CNV) nas escolas é 

uma possibilidade de solucionar o problema proporcionando assim uma melhor 

fala e escuta. Ajudando a ter clareza do que precisa ser mudado e quais 

estratégias precisam ser executadas para então ter uma melhor relação pessoal 

no ambiente escolar, ou seja, como a empatia pode facilitar a comunicação entre 

as pessoas. 

 

Palavras – chave: Violência, Violência simbólica, Comunicação Não Violenta, 

Indisciplina, empatia 

 

 

 

Abstract 



 

This work is the result of a study through bibliographic reviews on school 

violence from the perspective of several authors. It was identified several 

currents defended by these authors, demonstrating the conceptual 

differences used when working the theme. Demonstrating various 

characteristics of violence in the school, being the physical, psychological, 

social and family factors. The vectors most pointed out by the authors as a 

form of violence are indisciplines, lack of dialogue between students and 

teachers, discrimination, crime, lack of respect, moralizing judgments, 

threats and family problems. Thus understanding the sources of violence 

in the rupture of communication in a situation of conflict and how the Non-

Violent Communication (CNV) in schools is a possibility to solve the 

problem thus providing a better speech and listening. Helping to have 

clarity of what needs to be changed and what strategies need to be 

performed to have a better personal relationship in the school environment, 

ie how empathy can facilitate communication between people. 

 

 

 

Keywords: Violence, Symbolic Violence, Nonviolent Communication, 

Indiscipline, Empathy 
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I. Introdução 

 

I.1 Justificativa 

   

 Nos últimos anos a questão da violência escolar tem ganhado visibilidade na 

mídia e consequentemente nas preocupações do grande público devido aos 

acontecimentos de extrema violência que ocorreram dentro das instituições 

escolares no Brasil e em outros países. A questão é particularmente viva no meio 

docente, e merece estudo e reflexão tanto para sua compreensão, quanto para 

a elaboração de práticas escolares voltadas para as fontes de violência, e não 

apenas para seus sintomas. Neste sentido, sabemos que não existe apenas a 

violência na escola, mas também violência à escola e violência da escola 

(Charlot, 2002).  

   A violência é um fenômeno social e universal que atinge populações de todas 

as classes, religiões e culturas, com diferenciais por gênero, idade e etnia 

(Minayo, 2006). 

 

I.2  Pergunta de pesquisa e metodologia 

 



   O presente trabalho é norteado pelo questionamento seguinte: diante das 

pesquisas existentes sobre violência escolar, que tipo de mudanças seriam 

acessíveis aos docentes de escolas brasileiras para cuidar das fontes desta 

violência? 

   O estudo sobre a temática da violência escolar é realizado através de uma 

revisão bibliográfica com análise de conteúdo, numa perspectiva qualitativa. 

  A violência escolar é um tema estudado sistematicamente, há alguns anos, por 

vários estudiosos. Durante o trabalho científico será ressaltado alguns dos 

estudiosos e sua teoria diante do tema. 

   Apesar de causar sentimentos como medo, insegurança, a violência escolar 

reproduz a violência na sociedade, não é um fenômeno intramuros isolado, como 

afirma a coordenadora de Ciências Humanas e Sociais da Unesco no Brasil, 

Marlova Noleto. 

I.3 Estrutura do texto 

     Na primeira parte deste trabalho, dedicada a definir o conceito de violência 

escolar, será dividida em três etapas. 

   A primeira etapa apresenta os autores que definem a violência pela 

subjetividade de que a sofre, abrangendo tanto a violência simbólica, 

institucional e física. Na segunda etapa serão apresentados os autores que 

definem a violência como violação da lei, agressividade e agressão. No terceiro 

momento será relatado a escola como sendo uma estrutura de violência 

simbólica, sendo a sala de aula um espaço de dominação, seguindo o 

pensamento do autor Pierre Bourdieu. 

   Em seguida, na segunda parte serão apresentados os dados da pesquisa 

sobre violência escolar feita pela faculdade Latino-Americana de Ciências 

Sociais (FLACSO.ORG,2015).  

   O terceiro elemento do trabalho apontará a violência como sendo a ruptura da 

comunicação no ambiente escolar. Dois grupos de autores serão analisados, os 

que seguem a linha de pensamento de Bernard Charlot e o outro que segue a 

linha teórica de Eric Debarbieux. 

   Na última parte do trabalho será apresentada uma forma de mediar a violência/ 

conflito dentro da instituição escolar, trazendo a Comunicação Não Violenta 

(CNV), para assim identificar os conflitos existentes dentro da sala de aula e 

possivelmente a causa dos conflitos existentes ao entorno da escola. Pois a CNV 



proporciona um paradigma de fala e de escuta que ajudam a ter clareza do que 

precisa mudar, e encontrar estratégias para isso e assim melhorando a relação 

pessoal no ambiente escolar. 

 

II. Definindo o conceito de violência escolar 

II.1 A violência definida pela subjetividade de quem a sofre, por Eric 

Debarbieux, Miriam Abramovay e Áurea Maria Guimarães 

   Os autores que estudam a violência escolar consideram violência um conceito 

que abrange tanto a violência simbólica,  institucional e a física são: Eric 

Debarbieux, Miriam Abramovay e Áurea Maria Guimarães. Já os autores Bernard 

Charlot, Álvaro Crispino e Júlio Groppa Aquino consideram a violência no 

segmento da violação da lei (quando a pessoa não segue as normas do 

estabelecimento), agressividade e agressão. 

   À vista de tanta dessemelhança de conceito acerca da violência, é 

indispensável uma apresentação dos conceitos de alguns dos autores, cuja 

análise revela as divisões de sentido do conceito violência no âmbito escolar. 

   Debarbieux relata que a violência deve ser estudada em seu sentido mais 

amplo, contestando a crítica feita por autores que aprovam a limitação do 

conceito de violência e justificam sua posição por acreditarem que a 

generalidade do termo causa um inchaço epistemológico, tornando assim 

impalpável. 

Em termos metodológicos, não deveríamos estar pesquisando a 

violência como um todo indivisível; deveríamos, pelo contrário, 

estarmos multiplicando os pontos de vista (os indicadores), o que nos 

traz de volta a um conceito que é inoperante devido a sua 

generalidade – e nós admitimos que a definição ampla gere esse 

problema. Os pesquisadores deveriam, simplesmente, explicar seus 

pontos de vista e suas escolhas, e demonstrar como seus resultados 

tornam mais legível essa realidade. 

(BLAYA; DEBARBIEUX, 2002, p. 65) 



        Debarbieux, ainda ressalta que para determinar um conceito, seja de 

violência ou outro qualquer, o mesmo não aponta para uma verdade absoluta, 

mas sim demonstra como é socialmente construído. 

Em outras palavras, há um erro fundamental, idealista e ahistórico, em 

acreditar que definir a violência, ou qualquer outro vocábulo, consista em 

se aproximar o mais possível de um conceito absoluto de violência, de 

uma “ideia” da violência eu, de fato, tornaria adequados a palavra e a 

coisa. (DEBARBIEUX, 2001, p. 164) 

     Em suma, Debarbieux afirma que não devemos limitar o estudo da violência, 

evitando que os relatos das vítimas sejam excluídos.  O pesquisador não terá a 

possibilidade de apresentar o que ele considera como violência, mas ter por 

parte dos próprios atores sociais que a sofrem, o que para eles é violência. A 

variabilidade dessas qualificações é extensa. “ao se optar por ouvir as vítimas, 

as pesquisas convidam assim a primeira inversão epistemológica” 

(DEBARBIEUX, 2001, p. 177) 

   A sociologia tem um papel importante para desvendar o motivo da violência 

existente em determinado grupo social, local, etc... Segundo o autor o trabalho 

do sociólogo consiste em interrogar as categorizações propostas, as condições 

sociais, econômicas e políticas da emergência desse problema social – e entre 

outras coisas, que papel nós, os “especialistas” e “pesquisadores”, 

desempenhamos em tal emergência, reiterando a sua posição (DEBARBIEUX, 

2001 p. 164). 

     Miriam Abramovay aponta que a definição de violência tem um sentido amplo 

(2005, p. 53): 

Apresentar um conceito de violência requer uma certa cautela, isso 

porque ela é, inegavelmente, algo dinâmico e mutável. Suas 

representações, suas dimensões e seus significados passam por 

adaptações à medida que as sociedades se transformam. A 

dependência do momento histórico, da localidade, do contexto cultural e 

de uma série de outros fatores lhe atribui um caráter de dinamismo 

próprio dos fenômenos sociais. 

    Abramovay leva em consideração os relatos das vítimas, mas denota que 

não existe uma única definição do que seja violência, ”mas multiplicidade de 



atos violentos, cujas significações devem ser analisadas a partir das normas, 

das condições e dos contextos sociais, variando de um período histórico a 

outro”. (ABRAMOVAY, 2002, p.17).  

   A autora subdivide a violência sendo direta, indireta e simbólica, a direta 

sendo a violência física que causa danos a integridade da vida humana. A 

indireta seria aquela violência que causa danos ao psicológico ou ao emocional 

da vítima. E por último a violência simbólica que para a autora é o conjunto de 

relações que limita o indivíduo nas suas ações, pensamento ou consciência. 

   Áurea Maria Guimarães estuda a violência na perspectiva contra o 

patrimônio, que nesse caso seria a violência contra a instituição, escola. A 

autora ressalta que a violência deve ser estudada de uma forma ampla “se a 

violência é fonte da vida e se manifesta de várias maneiras, então não é 

possível analisá-la de um único modo. A própria pluralidade da violência indica 

a polissemia do fato social (GUIMARÃES, 1990, p. 9) 

   Enfim, a autora defende que a violência deve ser estudada em sua variedade 

de sentido, em que esta seria o resultado da ação recíproca entre os indivíduos 

e por isto, não só adquire diferentes maneiras em diferentes momentos 

históricos, como também determina regularidades que apontam para a 

permanência de sua manifestação. 

   Portanto Abromovay e Guimarães seguem a mesma linha de pensamento de 

Debarbieux, que estuda a violência no sentido mais amplo, não apontando para 

uma verdade absoluta. 

 

 

II.2 A violência como violação de regras e leis, definida por Bernard 

Charlot, Álvaro Chrispino e Júlio Groppa Aquino 

 



   Os autores Bernard Charlot, Álvaro Chrispino e Júlio Groppa Aquino 

consideram a violência no segmento da violação da lei (quando a pessoa não 

segue as normas do estabelecimento), agressividade e agressão. 

   Bernard Charlot acredita que o conceito de violência deva ser examinado 

através de categorizações. Para Charlot os atos, gestos, agressões, ameaças, 

brincadeiras, que matam, machucam, ofendem, etc, são rotulados de violentos. 

O adjetivo ato violento, palavra violenta, gesto violento, etc, deixa o lugar de 

adjetivo e passa para o substantivo violência. 

              A ‘violência’ é o nome que se dá a um ato, uma palavra, uma 

situação, etc., onde um ser humano é tratado como um objeto, isto é, 

onde são negados seus direitos à dignidade de ser humano, de membro 

de uma sociedade, de sujeito insubstituível. Assim definida, a violência 

é o exato contrário da educação, que ajuda a advir o ser humano, o 

membro de uma sociedade, o sujeito singular. (Charlot, 2006: 24) 

 

   Segundo Charlot faz diferenciação nos conceitos da agressão, a 

agressividade, a incivilidade, a violência instrumental e a agressão como 

uma forma de violência que foi denominada de “sintomática”. 

   A agressividade é um elemento da subsistência humana, por decorrer da 

frustração que desencadearia um processo de angústia, que é impossível 

de escapar, e que assim levaria a uma reação de agressividade. Assim 

induzindo ao conflito, a agressividade nada mais seria do que uma 

condição e o conflito uma situação, levando à agressão que seria o ato. 

Outra distinção feita pelo autor seria entre a violência, que são atos 

praticados em desacordo com a lei e a transgressão, que estaria ligada à 

infração das normas de um determinado estabelecimento. 

  Álvaro Chrispino trabalha a realidade como um todo e considera que na 

vida quotidiana estamos dispostos a vários tipos de conflitos, e que atos de 

violência decorrem do não controle ou da falta de capacidade em lidar com 

tais conflitos. Traz em seus estudos uma classificação dos tipos de 

conflitos. 



   Chrispino segue a linha de pensamento de Charlot e afirma que é 

fundamental classificar o conflito para melhor entendê-lo, o autor utiliza a 

classificação de outros autores como Joseph Redorta   

          Classificar é uma forma de dar sentido. A classificação costuma 

ser hierárquica e permite estabelecer relações de pertencimento. Ao 

classificar definimos, e ao defini-lo, tomamos uma decisão a respeito da 

essência de algo. (2004, p.95) 

   Júlio Groppa Aquino ressalta muito a indisciplina, segundo o autor o 

conceito de indisciplina é a apresentação de comportamento de 

desrespeito ao outro e as regras construídas em princípio de justiça que 

acreditamos estar incluído nas perspectivas moral e institucional. 

   Segundo Aquino, ninguém nasce violento e sim se torna. A violência seria 

uma resposta da humilhação silenciosa que ocorre todos os dias. O autor 

diferencia a indisciplina, a incivilidade e a violência. A indisciplina, em geral, 

é um protesto; a incivilidade estaria mais ligada com a rebeldia, de uma 

recusa, quando se rompem as regras de cortesias clássicas; já a violência 

tem a ver com a danificação, depredação da integridade física, e da 

integridade moral do outro. “Distinguir os atos de indisciplina daqueles violentos 

algumas vezes tomados precipitadamente como sinônimos” (2007,p.4) 

 

 

 

 

II.3 A escola como estrutura de violência simbólica, reflexões com Pierre 

Bourdieu 

  No ambiente escolar ocorre todo tipo de violência, seja ela física ou psicológica, 

cada uma deixando um rastro na vida do grupo que compõe o corpo da escola. 

A violência física deixa rastro visível, muitas vezes de forma imediata, para quem 

convive com a pessoa violentada ou até mesmo a vê na rua ou em qualquer 

outro lugar. Já a violência psicológica/emocional não deixa um rastro visível, e 



apenas as pessoas em contato mais próximo com quem sofre a violência podem 

estar cientes do ocorrido. Além disso, os relatos podem requerer um tempo maior 

para conseguir identificar a violência existente na vivência escolar da pessoa 

violentada. 

   A maioria dos casos de violência no ambiente escolar é psicológica, que é 

quando uma pessoa faz algum tipo de ameaça contra outra. Um exemplo é 

quando o aluno diz que “vai pegar” o outro na saída da escola ou em alguns 

casos arranha o carro do professor para intimidar, como uma forma de colocar 

medo no professor. 

  O professor na maioria das vezes é percebido pelos alunos como um ator com 

o simples papel de impulsionar o medo neles e não a criatividade, a curiosidade. 

Esse medo é impulsionado quando o professor utiliza seu poder de autoridade 

para recriminar o jovem quando não dá uma resposta correta em algum exercício 

ou prova, assim chamando-o de burro ou apelidando algum estereótipo ao aluno 

na frente de toda turma. 

   O constrangimento experimentado nessas situações ilustra a definição da 

violência simbólica elaborada por Pierre Bourdieu: 

 

Os dominados contribuem, com freqüência à sua revelia, outras vezes contra 

sua vontade, para sua própria dominação, aceitando tacitamente, como que 

por antecipação, os limites impostos; tal reconhecimento prático assume, 

muitas vezes, a forma da emoção corporal (vergonha, timidez, ansiedade, 

culpabilidade), em geral associada à impressão de uma regressão a relações 

arcaicas, aquelas características da infância e do universo familiar. Tal emoção 

se revela por meio de manifestações visíveis, como enrubescer, o embaraço 

verbal, o desajeitamento, o tremor, diversas maneiras de se submeter, mesmo 

contra a vontade e a contragosto, ao juízo dominante, ou de sentir, por vezes 

em pleno conflito interior e na "fratura do eu", a cumplicidade subterrânea 

mantida entre um corpo capaz de desguiar das diretrizes da consciência e da 

vontade e a violência das censuras inerentes às estruturas sociais. 

(BOURDIEU, 1997. p. 206) 

   Pierre Bourdieu é um autor com destaque no tema da violência escolar, pois 

analisa a violência sobre critérios que não o da infração penal ou criminalidade. 

Sua teoria é muito utilizada nas observações acerca da violência intraescolar. 



   A sala de aula seria um espaço de reprodução das relações do mundo do 

trabalho, assim sendo, um espaço de dominação, onde a integração social das 

classes seria constantemente reafirmada. Quando o professor utiliza da sua 

autoridade hierárquica para coagir o aluno, está também praticando a violência 

simbólica sobre a pessoa com quem ele deveria compartilhar o conhecimento e 

formar como cidadão.  

   A violência simbólica, segundo Bourdieu, ocorre quando a classe que domina 

economicamente institui sua cultura que é o elemento fundamental de 

conhecimento – sistemas simbólicos – as demais classes. O sistema simbólico 

de uma cultura é uma construção social e é fundamental o seu suporte para a 

permanência de uma determinada sociedade, através da introjeção da cultura 

por todos os membros da mesma. 

  Segundo Pierre Bourdieu a violência simbólica é desenvolvida pelas 

instituições e pelos agentes que as constituem e sobre a qual se apóia o 

exercício da autoridade. Outra forma de violência simbólica é através da cultura 

escolar, ou seja, não são todas crianças que têm a mesma oportunidade de 

aprendizado na escola e nem no ambiente familiar, que seria parte de um 

processo denominado de “arbitrário cultural”.  

Violência suave que ocorre onde se apresentam encobertas as 

relações de poder que regem os agentes e a ordem da sociedade 

global. Nesse sentido, o reconhecimento da legitimidade dos valores 

produzidos e administrados pela classe dominante implica o 

‘desconhecimento’ social do espaço, onde se trava, simbolicamente, a 

luta de classes. (BOURDIEU 1989. p. 15). 

   A violência simbólica se manifesta na imposição da cultura dominante e 

segundo Bourdieu seria operada sempre e necessariamente pelos mandatários 

do “Estado, detentor do monopólio da violência simbólica legítima” (BOURDIEU, 

1989, p. 46), o que inclui o professor.  

   Sendo assim a sala de aula seria um espaço de dominação, reproduzindo as 

relações do mundo do trabalho, onde a integração social das classes seria 

constantemente reafirmada. A escola é uma instituição onde oprime-se os alunos 

desde o momento em que transmite um único padrão de ensino, sem pensar que 

cada aluno tem dificuldade de aprendizado diferenciada. Sendo assim não 



poderia existir um ensino único, pois uma criança pode ter dificuldades em 

aprender à vogal, e o outro com dificuldade em contar. Portando uma escola 

onde repassa os conteúdos igualmente para as crianças está legitimando a 

violência simbólica. 

 As diferentes definições de violência escolar apresentadas denotam de um 

fenômeno que vai muito além dos atos violentos mais visíveis, seja pela sua 

dimensão física, ou pela transgressão de regras conhecidas. A maior parte do 

fenômeno de violência reside na vivência subjetiva de sujeitos que sentem sua 

humanidade (livre arbítrio, cultura, intimidade, integridade, etc.) desrespeitada, e 

é um fenômeno estrutural e institucional. 

 

II.4 Dados de violência escolar 

                   

Conforme o Diagnóstico Participativo das Violências nas Escolas, feito pela 

Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais em parceria com o Ministério 

da Educação em (FLACSO.ORG,2015), 69,7% dos jovens afirmam terem visto 

algum tipo de agressão dentro da escola. Em 65% dos casos, a violência parte 

dos próprios alunos; em 15,2% , dos professores; em 10,6%, de pessoas de fora 

da escola; em 5,9%, de funcionários; e em 3,3%, de diretores. 

   O ciberbullying (ameaças, xingamentos e exposições pela internet) com 28% 

é a violência mais sofrida pelos alunos, roubos e furtos respondem por 25%; 

ameaças 21%; agressões físicas 13%; violência sexual 2%. Outros tipos não 

especificados respondem por 11%. 



 

 

   A relação educadores e alunos foi objeto de um levantamento feito pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) em 2015, por 

meio dos questionários da Prova Brasil. De acordo com os resultados da 

pesquisa, 50% dos professores haviam presenciado algum tipo de agressão 

verbal ou física por parte de alunos contra profissionais da escola. Quase 30 mil 

declaram terem sofrido ameaças de estudantes. Mas não só os alunos são 

violentos. As agressões também vêm dos familiares. 

   Um exemplo de ciberbullying sofrida por um professor recente é o caso do 

professor Thiago dos Santos Conceição, de 31 anos que aparece em um vídeo 

que circulou nas redes sociais onde é humilhado e agredido verbalmente e 



fisicamente por alunos do Ciep Municipal Mestre Marçal, em Rio das Ostras, no 

interior do Rio de Janeiro. No vídeo um dos adolescentes chega a arremessar 

um tipo de pochete na direção do professor enquanto ele escrevia no quadro. 

Thiago questiona se a intenção era atingi-lo e outro aluno responde: "'Peraí' que 

agora vai acertar". 

 

 

 

 



III. Aprofundando a reflexão: a violência como ruptura de 

comunicação 

 

  A violência é observada como um problema que proliferou no interior das 

escolas e é importante debater sobre o assunto e buscar soluções. A violência 

se manifesta de diversas formas entre os que formam a instituição escolar como 

os professores, corpo administrativo e alunos, sendo todos entrelaçados pelo 

medo e pela tensão dos conflitos do cotidiano. 

  Ao estudar a definição de violência escolar, os autores são bastante repetitivos 

nos conceitos, mudando apenas o ponto de vista quando relaciona à área de 

estudo como: antropologia, sociologia e psicanálise, tendo também vários 

segmentos, sendo elas a física, simbólica, institucional e violação da lei. No 

presente trabalho a violência escolar será estudada como um fenômeno social, 

abrangendo a cultura, a classe social e o período histórico em que incide. 

   Os estudos feitos na França acerca da violência escolar são referência de 

conteúdo para os que querem dedicar-se ao estudo desse tema. Eric Debarbieux 

e Bernard Charlot pertencem ao que se pode declarar ser a Escola Francesa de 

Estudos Sobre Violência Escolar, eles são precursores nos debates e 

proposições em políticas públicas que buscam atenuar os efeitos físicos e 

psicológicos que esse fenômeno causa. 

   Assim será feita uma divisão dos autores em dois grupos, sendo o primeiro o 

que segue a linha teórica de Charlot e o segundo grupo que segue a linha teórica 

de Debarbieux. 

 

III.1 A tipologia da violência escolar segundo Bernard Charlot 

   Episódios de violência, tais como brigas, confrontos, acerto de contas e até 

mortes são mostradas todos os dias pela mídia. Muitos grupos se formam dentro 

do espaço escolar e outros fora dos muros da escola. Bernard Charlot (2002 

apud SALLES; SILVA, 2008, p. 150), caracteriza a violência como: violência na 

escola, violência à escolar e violência da escola. 



       Charlot afirma que a invasão de terceiros no interior escolar é um dos 

principais problemas existentes hoje em dia pela instituição escolar. Esses 

terceiros seriam ex - alunos, traficantes da comunidade e até pessoas de fora 

que invadem o interior da escola para se vingarem o famoso “acerto de contas”, 

divergências essas que ocorrem dentro ou fora do ambiente escolar 

   Segundo Charlot é possível dizer que a violência escolar sempre existiu no 

ambiente escolar, não sendo uma questão social nova, mas tendo uma mudança 

de ótica na observação pela sociedade.  

Os professores e a opinião pública pensam a violência como um 

fenômeno novo que teria surgido nos anos 80 e se teria desenvolvido 

nos anos 90. Existem relatos sobre atos violentos nas escolas desde 

meados do século XIX. (CHARLOT, 2002, p.432). 

    Charlot classifica a violência escolar propondo uma diferenciação da violência 

“à” escola, “na” escola e “da” escola.    

A violência na escola é aquela que se produz dentro do espaço escolar, 

sem estar ligada à natureza e às atividades da instituição [...] A 

violência à escola está ligada à natureza e às atividades da instituição 

escolar [...] a violência da escola: uma violência institucional, simbólica, 

que os próprios jovens suportam através da maneira como a instituição 

e seus agentes os tratam [...]. (CHARLOT, 1992, p. 435)   

   A violência na escola seria a cometida dentro do ambiente escolar, sem estar 

ligado diretamente aquele ambiente, ou seja, a violência pode acontecer em 

qualquer outro lugar. As escolas que são usadas para a venda de droga, um 

grupo de fora que não pertence à instituição, mas a escola faria parte do bairro 

onde à venda de droga existe.  

   Já a violência à escola está ligada diretamente com a instituição ou com seus 

representantes, um exemplo seria a violência que o professores, gestores ou 

auxiliares sofrem pelos alunos quando insultam, ameaçam ou até mesmo 

agridem fisicamente, mas essa violência não acontece por que os alunos “não 

gostam” dos professores, e sim uma forma de atingir a instituição de ir contra o 

sistema da instituição.  



   Por fim a violência da escola que é um tipo de violência institucional, simbólica, 

que os alunos sofrem diariamente e que é uma das violências mais frequente no 

meio escolar, onde a instituição de ensino e os agentes (professores e gestores) 

fazem distribuição da classe, ou o tratamento recebido pelos alunos (CHARLOT, 

2002). 

   Para melhor entender o conceito de violência dentro da instituição escolar 

Charlot divide em três fatores que seria a violência, a transgressão e a 

incivilidade. 

 

O termo violência [...] deve ser reservado ao que ataca a lei com uso da 

força ou ameaça usá-la: lesões, extorsão, tráfico de drogas na escola, 

insultos graves. [...] a transgressão  não ilegal do ponto de vista da lei; 

absenteísmo, não realização de trabalhos escolares, falta de respeito, etc. 

[...] e a incivilidade não contradiz, nem a lei, nem o regimento interno do 

estabelecimento, mas as regras da boa convivência: desordens, 

empurrões, grosserias, palavras ofensivas, geralmente ataques 

quotidiano – e com frequência repetido – ao direito de cada um (professor, 

funcionário, aluno) ver respeitada sua pessoa. (CHARLOT, 2002, p. 437) 

 

     Os altos índices de violência escolar estão relacionados a uma tensão social 

existente na comunidade, e qualquer desentendimento provoca uma série de 

atos violentos (Charlot, 2002). Estas tensões tem a ver com a localização da 

escola, como o bairro, a comunidade onde a escola se encontra, e a falta de 

articulação entre a sociedade e a escola. 

   Segundo Charlot a violência escolar piora por ser uma instituição sendo sua 

estrutura a ordem da linguagem e da troca simbólica, e não da força física. 

Segundo o autor a violência no meio escolar não desaparecerá com a resolução 

da agressividade e do conflito, até porque conflito é algo que existe a todo tempo 

e em todo lugar. Mas deve-se buscar a todo o momento a via da palavra e do 

argumento, em detrimento do uso da violência, segundo Charlot “a violência será 

bem mais provável, na medida em que a palavra se torna impossível”. 



  III.2 Compreender as fontes da violência na ruptura de comunicação em 

situação de conflito 

 

   Álvaro Chrispino utiliza o conceito de conflito na tentativa de delimitar o 

problema, classificando como conflito toda opinião divergente, referente a um 

determinado fato, acontecimento, sendo que este pode ser intra ou inter pessoal. 

Devido a isto, afirma que o conflito é inerente à vida em sociedade, ou seja, não 

é possível acabar com o conflito, pois cada pessoa tem sua própria opinião e 

com isso sempre existirá divergências. 

   O autor pontua também a falta de comunicação entre professor, funcionários 

da escola e alunos como uma causa da violência escolar. 

   Por conseguinte, Chrispino afirma que o conflito consegue ascender à escola 

de forma demasiada a partir da padronização do ensino. A escola não está 

preparada para lidar com as diferenciações sociais que estavam do lado de fora 

da instituição e que passaram a constituir dentro do ambiente escolar. Não só a 

instituição em si não está preparada, mas também os docentes não recebem um 

embasamento para lidar com essa diferenciação social. 

Com a massificação, trouxemos para o mesmo espaço alunos com 

diferentes vivências, com diferentes expectativas, com diferentes sonhos, 

com diferentes valores, com diferentes culturas e com diferentes hábitos 

[...], mas a escola permaneceu a mesma. (CHRISPINO, 2007, p.16) 

   Chrispino considera fundamental que os atos violentos, na ou da escola, sejam 

observados sob a perspectiva da vida cotidiana, onde a todo tempo estamos 

propensos a diversos conflitos intra ou inter pessoais,  desde a infância e em 

todas as fases da vida. 

   Entretanto, para o autor o conflito não apresenta apenas a especificidade de 

dissolver a ordem, pois, “a ordem e o conflito são resultado da interação entre 

seres humanos. A ordem, em toda sociedade humana, não é outra coisa senão 

uma normatização do conflito” (Chrispino, 2007). Ou seja, apenas o estudo e o 

entendimento das relações que existem dentro da ordem podem possibilitar o 

entendimento completo dos conflitos que nela se estabelecem. 



   Marília Pontes Spósito realizou uma pesquisa em torno da relação de violência 

com a escola no Brasil, como tentativa de caracterizar a violência escolar no 

Brasil, sobretudo nos centros urbanos. 

   A pesquisa ao entorno da violência escolar no Brasil é um tema relativamente 

novo*¹, apesar do acentuado debate público acerca da violência nos grupos 

juvenis quer como vítimas ou protagonistas, a corporação de pesquisadores no 

Brasil demoraram a iniciarem uma pesquisa*² da relação entre violência com a 

escola. 

  Spósito na análise do problema da violência no meio escolar considera sendo 

violência todo o ato de ruptura de uma relação social pelo uso da força, 

repudiando a possibilidade da relação social existente pela comunicação, pelo 

uso da palavra e pelo conflito, “mas a própria noção encerra níveis diversos de 

significação, pois os limites entre o reconhecimento ou não do ato como violento 

são definidos pelos atores em condições históricas e culturais diversas” (Spósito, 

1998). 

   Para a autora é também fundamental uma investigação acentuada dos 

aspectos externos e internos envolvidos nesse processo, e por isso não é fácil 

defini-la, uma vez que ela é o resultado das influências epidêmicas e de natureza 

mais abrangentes do que se percebe. 

As pesquisas elaboradas para identificar os reais elementos que influenciam no 

aumento da violência ainda são poucas e são amplos demais, já que este 

diferencia de acordo com quem fala (alunos, professores e diretores) (Sposito, 

1998). 

   A violência observada na escola é reproduzida por parte do ambiente externo 

em que as unidades atuam particularmente em localidades dominadas pelo 

crime organizado (Sposito, 2001). Mesmo sabendo que o crime organizado 

atua nas periferias, apesar de válida nesta situação, realizar apenas o paralelo 

entre violência – pobreza não é suficiente para a análise do problema, visto 

que, há circunstâncias em que mesmo inseridas em comunidades de extrema 

pobreza, algumas escolas não apresentam altos índices de violência 

(SPÓSITO, 1998). 



   A diversidade também sinaliza para o fato de que ambientes sociais 

violentos nem sempre produzem práticas escolares caracterizadas pela 

violência” (SPÓSITO, 1998, p.7) 

                Crianças expostas a ambientes violentos apresentam um desempenho escolar 

abaixo da média. O funcionamento do cérebro delas também é diferente se 

comparado ao das crianças que vivem num ambiente pacífico. A violência tem 

efeito negativo na capacidade de prestar atenção e sentir empatia. O cérebro de 

crianças expostas à violência não responde quando elas precisam decidir sobre 

sentimentos de terceiros, pois o cérebro está numa situação de sobrevivência.  

              Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 50,8% dos alunos 

frequentam escolas situadas em áreas de risco, com presença de roubos, furtos, 

assaltos, troca de tiros, consumo de drogas e homicídios. 

                    Em 2015 o Censo Escolar, feito pelo Inep, mostra os números dos índices 

de violências dentro da escola, como mostra o quadro abaixo. 

 

 



 

 

           Basicamente todos os estudos já realizados sobre o tema relatam de forma 

bastante clara que é complicado analisar o fenômeno, dando importância 

somente aos fatores internos, uma vez que a escola está estabelecida em uma 

sociedade onde a insegurança, a criminalidade, a violência econômica e social 

crescem e alcançam dimensões que zarpam do controle das autoridades. 

(SHILLING, 2004). 

   Schilling apresenta formas parecidas com Charlot de conceituar a violência 

escolar, mostando diferentes formas de violência que ocorrem a escola, da 

escola e na escola.  

  A violência à escola, realizada por ex-alunos que sentem que a escola é inútil. 

Ela também considera violência contra a escola quando os governantes e 

gestores abandonam o prédio, quando há desvio de verbas, salários ruins, a não 

valorização dos docentes, etc. A violência da escola se apresenta com todas as 

formas de discriminação, de não ensinar, ou seja, uma instituição sem o 



compromisso com a aprendizagem, ou as ações agressivas que podem ocorrer 

entre os alunos e também com alunos e professores.  

  Já a violência na escola está relacionada aos prédios abandonados, 

depredações, professores desmotivados, roubos, furtos, agressões, ameaças e 

brigas. Este tipo de violência vem também de conflitos gerados em casa ou na 

comunidade, no qual as crianças por serem vítimas acabam sofrendo 

interferências no dia a dia da escola, assim há necessidade de uma conexão, 

um elo entre professores e alunos.   

   Toda forma de violência ocorrida no interior da escola, pode ser compreendida 

como reveladora do mal-estar que cerca o lugar da escola na atualidade e a 

relação professor-aluno e assim refletindo na relação entre professor e aluno, 

ensino e aprendizagem.  

 

III.3 A violência que decorre da negação das diferenças   

  Segundo Debarbieux a origem da violência no âmbito escolar tem início com o 

processo de democratização do acesso à escola, que passou a acolher os 

menos favorecidos, não vinculado à qualidade e igualdade de condições, 

gerando assim conflitos internos que mal resolvidos levam à violência. Por isso, 

alguns desses novos alunos desenvolveram certo bloqueio com relação ao 

ensino e a escola, destacando que “a violência dos alunos apareceu como 

determinada pela violência simbólica” (DEBARBIEUX, 2001) 

   Ao citar Durkheim, Debarbieux afirma que a escola tem participação na 

formação da “personalidade social” (2001, p. 165) do indivíduo, estando 

subordinado às regras da moralidade. A desigualdade estrutural, segundo o 

autor, é inerente ao processo educacional moderno, mesmo se freada por uma 

força contrária, poderia tomar a forma de uma violência colonial, civilizadora, sem 

a qual nenhuma sociedade moderna poderia se desenvolver (DEBARBIEUX, 

2001, p. 165). 

   Debarbieux considera a incivilidade um conceito importante a ser considerada 

no estudo dos atos violentos na escola, isso por que, para ele “a incivilidade 

permite pensar as microviolências” (DEBARBIEUX, 2001, p. 179). Mas, avalia 



também, que a incivilidade não deve servir para minimizar a violência e a 

delinquência, pois um ato de incivilidade se agrava à medida que se repete. 

   A utilização deste conceito nas pesquisas sobre o assunto revelaria o que 

acontece na realidade. Sendo assim, ”o que é grave não é “um” ato de 

incivilidade, mas sua repetição, a sensação de abandono que resulta nas vítimas 

e o sentimento de impunidade que se desenvolve entre os que cometem tal 

violência. (DEBARBIEUX, 2002) 

 

A incivilidade que se revela na escola não deve ser pensada sob a forma do 

conflito “bárbaro” X “civilizados”: a incivilidade não é a não-civilização, nem 

simplesmente a má educação. Ela é conflito de civilidades, mas não um 

conflito de civilidades estranhas umas às outras e para sempre irredutíveis e 

relativas. Há, antes, troca e oposição de valores, de sentimentos de 

pertinência diversos. (DEBARBIEUX, 2001, p. 179) 

 

   Por fim, o autor destaca como forma de amplificação da pesquisa sobre a 

violência escolar, a escuta das vítimas. Segundo ele, “ao se optar por ouvir as 

vítimas, as pesquisas convidam assim a primeira inversão epistemológica” 

(DEBARBIEUX, 2001, p. 177). O pesquisador não terá a possibilidade neste 

modelo de apresentar o que ele considera como violência, mas ter por parte dos 

próprios atores sociais que a sofrem, o que para eles é violência. A mutabilidade 

dessas qualificações é vasta e varia entre alunos e alunos e professores. 

   Um ponto importante que Debarbieux ressalta é que o desenvolvimento de 

parcerias entre a escola e as famílias é uma forma de acompanhar as mudanças 

educativas em curso, uma forma de não desprender da realidade familiar e da 

realidade escolar do aluno, onde tanto uma como a outra, atuaria de modo a 

contribuir para o alcance de dignidade aos diferentes atores sociais envolvidos 

no processo educativo. 

 

  A violência na escola não deve ter uma concepção com uma particularidade de 

violência juvenil, pois seu acontecimento expressa a ligação de três conjuntos 

de variáveis independentes: o institucional (escola e família), o social (sexo, cor, 



emprego, origem sócio espacial, religioso, escolaridade dos pais, status sócio 

econômico) e o comportamental (informação, sociabilidade, atitudes e opiniões) 

(Abromovay, 2002). 

 

Apresentar um conceito de violência requer uma certa cautela, isso porque ela 

é, inegavelmente, algo dinâmico e mutável. Suas representações, suas 

dimensões e seus significados passam por adaptações à medida que as 

sociedades se transformam. A dependência do momento histórico, da 

localidade, do contexto cultural e de uma série de outros fatores lhe atribui um 

caráter de dinamismo próprio dos fenômenos sociais (Abramovay, 2005) 

 

   Abramovay (2002) ressalta um fator novo neste fenômeno na forma como vem 

se apresentando, saindo da depredação do patrimônio (não que este não ocorra, 

mas que, sua ocorrência, está cedendo lugar para outros tipos de violências) 

para as agressões físicas mais graves, podendo variar em intensidade, 

magnitude, permanência e gravidade. 

  Tem a vantagem de situar o fenômeno não em um sistema institucional, 

genericamente considerado, mas contemplar a especificidade espacial e 

temporal de cada uma das suas unidades. Assim, se é possível pensar em 

múltiplas manifestações que justificam falar de “violências”, é também admissível 

supor que estas tenham lugar em estabelecimentos (escolas), onde poderiam 

variar em intensidade, magnitude, permanência e gravidade (ABRAMOVAY, 

2002, p. 72). 

   Segundo a autora para entender melhor as violências escolares é preciso 

analisar as interpretações relativas ao exterior e interior da instituição, como se 

comportam as vítimas e os agressores por onde circulam. Entre os aspectos 

externos, é preciso considerar, questões de gênero, relações raciais, situações 

familiares, influência dos meios de comunicação, espaço social das escolas seja 

através do tráfico de drogas, seja pela própria exclusão a que estes alunos 

estariam condicionados. 

     Abramovay pontua que as pesquisas inglesas normalmente definem a 

violência escolar de modo a não abranger atos violentos por professores a 

alunos e de alunos a professores; as pesquisas espanholas têm certa 

intimidação moral ao descrever atos violentos praticados contra jovens e 



crianças; as pesquisas americanas tendem a se posicionar mais no exterior da 

escola, nas gangues, usando comumente o termo delinquência juvenil, condutas 

desordeiras, comportamentos antissociais; já as investigações brasileiras a partir 

de meados dos anos 1990, associam a “violência escolar” às agressões contra 

o patrimônio e contra a pessoa (alunos, professores, funcionários, etc). 

    Levando em consideração as especificidades de cada escola, ou seja, o fato 

de algumas escolas sempre apresentarem casos de violência em seu quotidiano, 

e outras que, mesmo situadas em áreas violentas não apresentam a ocorrência 

desta. 

 “a violência na escola é um fenômeno múltiplo e diverso, que assume 

determinados contornos em conseqüência de práticas inerentes aos 

estabelecimentos escolares e ao sistema de ensino, bem como às relações 

sociais nas escolas” (ABRAMOVAY, 2002, p. 70). 

Por conseguinte, a violência escolar segundo Abramovay pode ser 

compreendida como uma construção social, que se dá em meio a interações 

entre indivíduos no espaço escolar. Salientando a probabilidade da violência 

como um processo social que compreende como relações externas tanto como 

internas, e institucionais, em particular no que refere-se às relações sociais entre 

sujeitos diversos. 

 

 

III.4 Questionando o papel socializador da instituição escolar    

 

José Vicente Tavares dos Santos, ao estudar o tema da violência escolar, afirma 

que é uma consequência do capitalismo, pois ocorreu uma profunda mutação na 

sociedade a partir do capitalismo tendo assim o efeito da fragmentação social e 

da exclusão econômica e também do “enclausuramento do gesto e da palavra” 

(SANTOS, 2001, p. 107).  

   O mundo globalizado e supressor, econômica e socialmente, cria condições 

que incentivam o uso de violência em seus espaços, modificando a lógica do 

processo civilizatório. Dentro desses espaços, podemos inserir a escola, que se 



torna, gradativamente, local onde a violência é cultivada e colhida. O ambiente 

escolar reproduz a sociedade que o cerca e, por vezes, se faz um microcosmo 

do que vivemos fora dos portões da instituição. 

   Nova questão social global caracterizada por manifestações de violência 

contra a pessoa, de roubos, furtos e depredações, até mesmo de assassinatos, 

vem demonstrando que estamos frente a um debate que coloca em risco a 

função social da escola de socialização das novas gerações. Neste cenário, o 

papel socializante da escola estaria comprometido, na medida em que tal 

instituição seria local de explosões de atos violentos e conflitos sociais, sendo 

considerado um fenômeno da sociedade.  

   O autor observa que apesar de ser sempre criminalizado, o jovem também é 

vítima do processo educacional, por este ser pautado na autoridade do professor 

e da escola. Afirma ainda que esta violência é fruto do conflito de classes e de 

grupos culturais. Também faz parte da formação deste fenômeno, a violência 

simbólica exercida pelos professores e funcionários sobre a comunidade (neste 

caso a periférica), além da desproporcionalidade da cobrança que é feita à 

escola com relação ao seu papel socializador, formador.   

               Para compreender tal fenômeno, o autor propõe, “o reconhecimento e 

reconstrução da complexidade das relações sociais que estão presentes no 

espaço social da escola” (SANTOS, 2001, p. 107). Enfim, para pacificar o 

ambiente escolar é necessária a integração da escola com a comunidade em 

que está inserida, a fim de reconstruir os laços sociais abalados pelos atos 

violentos, além de tentar entender o que está por de traz da atitude violenta de 

cada indivíduo. 

   Guimarães ainda afirma que a aproximação da escola com a sociedade 

também é posta como opção para transfigurar, canalizar a violência de forma 

que se torne algo produtivo, mas essa canalização é desafiadora, pois organizá 

lá com outras práticas sociais e simbólicas da escola, em outras palavras 

“procurar formas de geri-la enquanto figura da desordem, já que nenhuma 

sociedade pode ser purgada de toda desordem (GUIMARÃES,1996) 



   A escola, ao tentar nivelar os pares que dela fazem parte (professores, alunos, 

funcionários), seria violenta na medida em que não admitiria a diferença de 

comportamento de pensamento. 

   Segundo Áurea Maria Guimarães a violência é relativa ao processo 

educacional na medida em que esta dialoga com a propagação de 

conhecimento, “se ensinar é mais que transmitir conteúdos, ou seja, é poder gerir 

relações com saber, a aprendizagem implica uma tensão, uma violência para 

aprender” (GUIMARÃES, 1996). 

    Se, de um lado, o educador tem a finalidade de estabelecer os limites da 

realidade, das obrigações e das normas, de outro, ele desperta novos 

dispositivos para que o aluno, ao se diferenciar dele, tenha liberdade sobre o seu 

próprio aprendizado e sobre sua própria vida e isso não se faz sem conflito. 

    Quando o professor vivencia a hesitação do seu lugar, ele consegue, 

juntamente com os alunos, administrar a violência intrínseca ao seu papel. Isso 

não significa que a paz reinará na escola, mas que alunos e professores, por 

conjuntura, serão “obrigados” a se adaptar a regras comuns – os limites da 

insubordinação e da tolerância. Portanto, nem autoritarismo e nem abandono.       

  O professor toma o seu lugar limitador, mas ele também abre brechas que 

permitirão ao aluno viver com mais intensidade a estranha relação que une o 

lugar-escola e o nós-alunos. 

 

IV A mediação de conflitos dentro e fora da escola 

   Como dito anteriormente, um conflito não é nada além de um dos modos de 

interação entre indivíduos, uma expressão de divergências de opinião, 

interesses ou crenças. Uma maneira de evitar a violência que pode decorrer do 

conflito existente no espaço escolar e também entre os muros da escola é 

harmonizar as causas dissociativas, abrandar os debates verbais e estabelecer 

um fluxo de conversa compassiva entre as pessoas. Enfim, torna-se fundamental 

aprender uma linguagem que permita construir uma relação de confiança com o 

próximo, de modo a aumentar a disposição de cooperação e apoio entre os 

indivíduos. Assim, a Comunicação Não-Violenta (CNV), proposta por Rosenberg 



(2006), é um processo de entendimento que visa facilitar a cooperação para as 

necessidades dos indivíduos de maneira empática, através de uma mudança de 

foco na comunicação. 

   Segundo Rosenberg, “toda violência é a manifestação trágica de uma 

necessidade não atendida”, o qual destaca que “o objetivo da CNV não é mudar 

as pessoas e seu comportamento, para conseguir o que queremos, mas, sim, 

estabelecer relacionamentos baseados em honestidade e empatia, que 

acabarão atendendo às necessidades de todos.” (ROSENBERG, 2006, p. 127). 

Com isso a CNV pode ser bastante útil na mediação de conflito existente dentro 

e fora do âmbito escolar, pois fará com que, alunos, professores e até mesmo 

os pais dos alunos, repensem suas formas de comunicação e relacionamento e 

assim descobrir estratégias para influenciar na obtenção de resultados mais 

positivos dentro e fora da escola, pois os envolvidos aprendem a exercer um 

papel de agente de mudança no gerenciamento de conflitos e tensões 

emocionais dentro das instituições (escola/família) ao conduzir conversas e 

discussões difíceis de uma maneira construtiva. 

 

IV.1 – Compreendendo a CNV 

   A Comunicação Não-Violenta (CNV) é um processo de expressar emoções e 

necessidades sem julgamentos e sem agressões em situações de 

enfrentamento, visando contribuir para a administração de confrontos e 

almejando soluções criativas, cooperativas e empáticas (ROSENBERG, 2006). 

Além de proporcionar uma clareza pessoal, possibilita mudanças na forma de 

observar e estabelecer as relações humanas. 

   Dr. Marshall Rosenberg, foi um psicólogo norte-americano, nascido em um 

bairro violento da cidade de Detroit, cujo interesse era criar opções pacíficas de 

diálogo que amenizassem o clima de violência com o qual convivera parte de 

sua vida. Sua crença consiste em que grande parte dos conflitos que ocorrem 

nos vários níveis do relacionamento humano pode ser evitada ou amenizada 

com o bom uso das palavras. 



   Segundo Rosenberg, a CNV fundamenta-se em três elementos:  nossa própria 

experiência interior, nossa relação com os outros e nossa conexão com os 

grupos nos quais estamos inseridos. Seu princípio de funcionamento consta de 

quatro componentes: 1º observação (o que podemos ouvir e observar: os fatos); 

2º sentimento (a nossa reação emocional em relação a isto); 3º necessidade (o 

que realmente é importante para nós, nosso valor) e 4º pedido (o que pode 

atender nossa necessidade). 

   Estes elementos permitem identificar uma série de diferenciação precisas tais 

como o modo de comunicação utilizado nas relações que levam a confrontos 

com o outro e ao início de ciclos de emoções dolorosos, e oferecem alternativas 

aos embates motivados por raiva, punição, vergonha e culpa. A CNV inspira uma 

ação sincera e solidária, através de uma prática cooperativa de comunicação, 

sem utilizar uma linguagem agressiva. 

  De acordo com a CNV, a maneira de pensar e conduzir as ações durante 

conflitos para gerar entendimentos menos polarizadores pode ser resumida 

como segue (ROSENBERG, 2006): observo (sem julgar) as ações concretas que 

me afetam, identifico (honestamente) como me sinto referente ao que observo, 

reconheço as necessidades, valores, desejos que geram os meus sentimentos 

(responsabilizando-me por eles) e peço (usando linguagem positiva) as ações 

concretas para enriquecer a minha vida. A essência da CNV está na consciência 

dos quatro componentes, não nas palavras que verdadeiramente são trocadas, 

sendo o ponto principal expressar-se honestamente e receber com empatia 

esses elementos. 

 

IV. 2 Exemplo do uso da CNV em escolas no Rio de Janeiro 

  Existem alguns programas, dentro de escolas, como tentativa de melhorar a 

convivência dos alunos e professores em sala de aula, onde o aluno, professor 

e a gestão aprendem e praticam formas pacíficas de manejo das diferenças. 

   A Educação Para Paz (EPP) é um exemplo desse tipo de programa dentro das 

escolas, é um projeto que começou em 2011 e já atuou em cerca de 11 escolas 

na cidade do Rio de Janeiro com o intuito de executar dois trabalhos. O primeiro 



é o ensino de um currículo básico de Resolução de Conflitos nas Escolas (RCE), 

uma tecnologia social desenvolvida pelo Parceiros Brasil.  O segundo elemento 

é a realização de um programa de mediação entre pares, capacitando alunos 

mediadores, assim assumindo responsabilidades de mediar os conflitos de 

alunos da escola. 

   Os objetivos são alcançados através da aquisição e aplicação de habilidades 

de negociação, comunicação efetiva e não-violenta, gerenciamento de emoções, 

mediação e resolução de problemas. Podemos dizer que esse objetivo é o 

mesmo dito por Rosemberg, quando afirma que a CNV é um processo de 

expressar emoções e necessidades sem julgamentos e sem agressões em 

situações de enfrentamento. 

  A Comunicação Não-Violenta é utilizada no projeto também, estabelecendo 

uma relação de parceria e cooperação entre alunos, professores e gestores da 

escola predominando a comunicação eficaz e empática. A mediação empodera 

as pessoas para que assumam sua parcela de responsabilidade nas questões 

que as envolvem e busquem soluções de ganho mútuo. As aulas do projeto são 

feitas por combinações de teoria, dinâmicas, perguntas engajadoras, uso de 

técnicas teatrais, simulações, treino da oralidade e de habilidades negociais. 

Adaptando o material de forma que o público possa interagir e aprender. 

   A maioria das escolas onde o projeto Educação para paz passou foram escolas 

em local considerado perigoso, localizados em áreas dominadas pelo tráfico ou 

em favelas onde existe um sentimento de medo á todo o tempo, pois muitas 

vezes existem ataques da polícia contra o tráfico ou de facções rivais. Mesmo 

conscientes que dificilmente será o fator suficiente para mudar a realidade 

violenta do entorno da escola ,o objetivo do projeto é também apresentar aos 

alunos uma alternativa pacífica por meio do diálogo para resolver os conflitos 

existentes no dia a dia. (Leonardo de Abreu,2013) 

    

V CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  



   A violência escolar atinge as instituições escolares de diversos países, 

inclusive as brasileiras, e deve ser estudado de forma aprofundada, visto que a 

escola é local privilegiado de aprendizagem e de socialização. Este problema 

aflige não somente as escolas da periferia, mas também as escolas de classe 

média e alta. 

 Este não é um fenômeno novo, mas a produção sobre o tema é relativamente 

recente, uma vez que os primeiros trabalhos realizados nesta área são da 

década de 1980. 

   Esta monografia objetivou identificar as variadas definições que são utilizadas 

para o estudo da violência escolar, utilizando autores que foram divididos em 

duas correntes: uma em que os autores defendem o estudo deste fenômeno de 

forma ampla, e outro em que os autores defendem que é necessário, até para 

tornar viável seu estudo, considerar o conceito de forma restrita. 

 Procurou, também, demonstrar como esses autores identificaram as possíveis 

causas deste fenômeno. Ao estudar o fenômeno da violência, nos mais diversos 

ambientes, depara-se com um problema conceitual, qual seja, a definição do que 

é ou não violência é bastante polêmica no meio acadêmico. Não há um consenso 

sobre sua definição. 

   Sendo assim, a primeira corrente defende que a violência deve ser estudada 

de forma ampla, abrangendo o relato das vítimas. Ao defender esta posição, o 

faz pelo fato de considerar que o estudo restrito se basearia em dogmas, que 

por si só são altamente relativos e, ainda, por defender que nenhum conceito 

pode ser considerado como verdade absoluta. 

 

Já a segunda corrente defende que deve haver uma pré - conceituação do termo 

para ser possível, assim, observá-lo na realidade empírica dos fatos. Com 

relação ao fenômeno da violência escolar não poderia ser diferente, as posições 

são as mesmas. 

   A falta de diálogo tanto entre os alunos e membros da comunidade escolar 

quanto entre alunos e seus pais é um dos principais fatores da violência no 

ambiente escolar e a Comunicação Não Violenta seria uma forma de melhorar 



essa fala entre alunos, professores e pais. Para assim existir um ambiente 

escolar com mais respeito, escuta e empatia. 
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