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RESUMO 

A violência é um fenômeno cultural existente na maioria dos contextos 
compartilhados entre seres humanos, dentre eles o ambiente escolar. Neste, mostra-
se significativamente preocupante justamente pelo papel fundamental desta 
instituição no processo de socialização e formação de indivíduos. A presente 
pesquisa teve como objetivo a compreensão das violências no ambiente escolar e a 
promoção de novos modos de convivência por meio da criação conjunta de espaços 
de diálogo e deliberação, exercício da alteridade e formação de valores, aspectos 
imprescindíveis para o Desenvolvimento como Liberdade proposto por Amartya Sen. 
Para isso, optou-se pela realização de uma pesquisa-intervenção na qual 
participaram 133 estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º a 9º anos) 
de uma escola estadual localizada no município de Franca-SP com queixas de 
ocorrências de violências no seu cotidiano. Para a realização da intervenção foi 
aplicado um questionário com objetivo de mapear a ocorrência de situações de 
violência no contexto escolar na perspectiva dos estudantes e de compreender os 
modos de convivência e as maneiras de se perceber a violência escolar na 
perspectiva dos estudantes, assim como foram realizados encontros grupais 
experimentais voltados à promoção de novos modos de convivência e resolução de 
conflitos. Os resultados indicam que as violências são fenômenos recorrentes no 
ambiente escolar, impossibilitando espaços de diálogo e deliberação, exercício da 
alteridade e formação de valores. Já a intervenção grupal foi capaz de propiciar 
experiências alinhadas à promoção da condição de agente, e, consequentemente o 
Desenvolvimento como Liberdade proposto por Amartya Sen.  
Palavras-Chave: Educação; Violência escolar; Pesquisa-intervenção; Psicodrama; 
Desenvolvimento como Liberdade.  



ABSTRACT  

Violence is a cultural phenomenon that exists in the majority of the contexts shared 
by human beings, including the school environment. Here, its prevalence becomes a 
great concern specially because of the fundamental role of this institution in the 
process of socializing and training individuals. This intervention research aimed to 
clarify the school violence occurrences and to promote new ways of coexistence in 
the school environment through the creation of spaces for practical reason and 
affiliation, essential aspects for the Development as Freedom defined by Amartya 
Sen. Thus, a intervention research was carried out, in which participated 133 
students from the final years of elementary school (6th to 9th years) of a state school 
located in the city of Franca-SP with complaints of occurrences of violence. Inicially, a 
questionnaire was applied in order to map the occurrence of situations of violence in 
the school environment from the students’ perspective and also to understand the 
how they experienced it. Formely, experimental group meetings were held aiming to 
promote new ways of coexistence and conflict resolution. The results show that 
violent situations are a recurrent phenomenon in school environment, which inhibit 
spaces for practical reason and affiliation. The group intervention was able to offer 
the opportunity for dialogue and deliberation, exercise of otherness and building 
values, aspects aligned to the promotion of the condition of agent and, consequently, 
Development as Freedom addressed by Amartya Sen. 
Key words: Education; School violence; Research-intervention; Psychodrama; 
Development as Freedom. 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa se propõe a investigar a relação da violência 

escolar com o processo de promoção da condição de agente, essencial para o 

desenvolvimento como liberdade proposto por Amartya Sen. 

Com esse intuito, foi estruturada de forma a discutir os principais 

conceitos que envolvem o tema e a esclarecer os referenciais que regem as 

discussões contidas no trabalho, ao mesmo tempo que apresenta um panorama 

atual da situação a ser analisada. 

Neste primeiro capítulo, introduzimos o tema e apresentamos a 

estrutura deste trabalho. 

O segunda capítulo mostra o contexto atual da Educação brasileira 

com foco no recorte do público investigado nessa pesquisa, a saber, os estudantes 

dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º a 9ª anos), apresentando as disposições 

legais que regem a Educação brasileira e o contexto atual dessa fase do processo 

educacional. Posteriormente, a revisão de literatura é apresentada com o objetivo de 

investigar as manifestações da violência no ambiente escolar, revelando a 

complexidade e a inter-relação de diversos aspectos relacionados a essas práticas. 

No capítulo terceiro, a perspectiva de Desenvolvimento como 

Liberdade proposta por Amartya Sen, que rege esse trabalho, é apresentada e 

aprofundada, numa tentativa de esclarecer os principais ideais que sustentam essa 

teoria. De forma ainda mais minuciosa, é apresentada a ideia de agente, ponto 

essencial de sustentação desse trabalho. 

Um dos subtítulos desse capítulo apresenta os propósitos da Educação 

como Liberdade, gerada a partir das proposições de Sen. Fundamentada nos 

argumentos de Martha Nussbaum, o texto discorre sobre a contraposição da 

Educação tradicional a uma Educação que foca na formação de valores sociais e na 

promoção da condição de agente, sustentáculo de uma sociedade democrática e 

voltada para a manutenção do bem comum. 

O quarto capítulo traz as justificativas que demonstram a importância 

do trabalho no entendimento da relação entre as práticas de violência no contexto 
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escolar e o processo de desenvolvimento focado na promoção da condição de 

agente.  

Em seguida, são apresentados os objetivos, tanto geral quanto 

específicos, da pesquisa, tema que compõe o quinto capítulo. 

A apresentação dos procedimentos metodológicos que estruturam o 

estudo está descrita no capítulo sexto e se subdivide em tipo de pesquisa, 

participantes, coleta de dados, analise de dados e aspectos éticos. 

Já o sétimo capítulo é composto pela análise dos resultados e 

discussão dos dados dessa pesquisa, sendo composto por subtópicos referentes 

aos resultados apresentados pelo questionário e pela intervenção grupal. 

As considerações finais compõem o capítulo oitavo, e, por fim, são 

apresentadas as referências contidas na pesquisa e os anexos.   
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2. EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

2.1. AMPARO LEGAL 

A Educação, conforme versa a Constituição Federal de 1988 em seu 

205º artigo, “é um direito social de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (art. 205). 

O artigo 206 ressalta os princípios da Educação, com base nos quais o 

ensino será ministrado: “igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e 

o saber; pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais; valorização dos profissionais da educação escolar, 

garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por 

concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; gestão democrática do 

ensino público, na forma da lei; garantia de padrão de qualidade; piso salarial 

profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos 

de lei federal (art. 206). 

O 208º artigo versa quanto ao dever do Estado com a educação, 

efetivada mediante a garantia de: ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 

inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; progressiva 

extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino; atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis 

anos de idade; acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de cada um; oferta de ensino noturno regular, 

adequado às condições do educando; atendimento ao educando, no ensino 

fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde (art. 208). 

Os conteúdos mínimos para o ensino fundamental serão afixados de 

maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e 

artísticos, nacionais e regionais. Destaca-se que o ensino religioso, de matrícula 
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facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 

fundamental, assim como afirma que o ensino fundamental regular será ministrado 

em língua portuguesa (art. 210). 

Quanto à distribuição das competências entre os entes da federação, a 

União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as 

instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função 

redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 

educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica 

e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Os Municípios 

atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Já os 

Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. 

Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a 

universalização do ensino obrigatório. A educação básica pública atenderá 

prioritariamente ao ensino regular (art. 211). 

Por fim, a Constituição ainda prevê que a lei estabelecerá o plano 

nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema 

nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, 

metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio 

de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que 

conduzam a: erradicação do analfabetismo; universalização do atendimento escolar; 

melhoria da qualidade do ensino; formação para o trabalho; promoção humanística, 

científica e tecnológica do País e o estabelecimento de meta de aplicação de 

recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto (art. 214). 

É possível entender, a partir da analise desses artigos, a garantia da 

educação, para além de direito de todos, como incumbência do poder público 

permitindo a todas as pessoas exigirem do Estado o serviço educacional.  

Ressalta-se, no entanto, que a Educação não é dever exclusivo do 

Estado, tendo também a família igual co-responsabilidade, através da promoção e 

do incentivo, no processo educativo, assim como a sociedade civil. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


!14

O termo colaboração indica o reconhecimento por parte do Estado da 

enorme tarefa que cabe à sociedade, especialmente a civil organizada, na formação 

dos educandos. 

A Educação, conforme descrito no documento, objetiva o 

desenvolvimento pleno da pessoa, como um processo de socialização e 

aprendizagem encaminhada ao desenvolvimento intelectual e ética de uma pessoa, 

que promovam o preparo para viver e participar da sociedade, exercendo a sua 

cidadania, além do preparo para o trabalho. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96) é a 

legislação que regulamenta o sistema educacional (público ou privado) do Brasil (da 

educação básica ao ensino superior). 

A LDB reafirma o direito à educação, garantido pela Constituição 

Federal, e estabelece os princípios da educação e os deveres do Estado em relação 

à educação escolar pública, definindo as responsabilidades, em regime de 

colaboração, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

A LDB divide a educação brasileira em dois níveis: a Educação Básica 

(Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) e o Ensino Superior. No 

nível da Educação Básica, a Educação Infantil inclui creches e pré-escolas, gratuitas 

e não obrigatórias, voltadas para a faixa etária de 0 a 3 anos e 4 e 5, 

respectivamente. É de competência dos municípios.  

O Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, passou a ter duração de 

9 (nove) anos, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade, quando, 

em 2006, a Lei 11.274 alterou a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da LDB.  

Desde então, ele passou a ser dividido pelos Anos Iniciais, que 

compreendem do 1º ao 5º ano, sendo que a criança ingressa no 1º ano aos 6 anos 

de idade, e Anos Finais, compreendendo do 6º ao 9º ano.  

A LDB estabelece que, gradativamente, os municípios serão os 

responsáveis por todo o ensino fundamental. Na prática os municípios estão 

atendendo aos anos iniciais e os Estados os anos finais. 

O Ensino Médio se estende do 1º ao 3º ano e é de responsabilidade 

dos Estados. Pode ser técnico profissionalizante, ou não. 

Já o Ensino Superior é de competência da União, podendo ser 

oferecido por Estados e Municípios, desde que estes já tenham atendido os níveis 
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pelos quais é responsável em sua totalidade. Cabe a União autorizar e fiscalizar as 

instituições privadas de ensino superior. 

A educação brasileira conta ainda com algumas modalidades de 

educação, que perpassam todos os níveis da educação nacional. A Educação 

Especial atende aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na 

rede regular de ensino; a Educação a distância atende estudantes em tempos e 

espaços diversos, com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação; a Educação Profissional e Tecnológica visa preparar os estudantes a 

exercerem atividades produtivas e a atualizar e aperfeiçoar conhecimentos 

tecnológicos e científicos; a Educação de Jovens e Adultos (EJA) atende as pessoas 

que não tiveram acesso a educação na idade apropriada; e a Educação Indígena, 

que atende as comunidades indígenas, de forma a respeitar a cultura e língua 

materna de cada tribo.  

Além dessas determinações, a LDB 9394/96 aborda temas como os 

recursos financeiros e a formação dos profissionais da educação. 

2.2. CONTEXTO ATUAL 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), criado em 

2007, reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente 

importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar, apresentados pelo 

Censo Escolar, e as médias de desempenho nas avaliações obtidas pelo Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB). 

O Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações da 

educação básica e o mais importante levantamento estatístico educacional brasileiro 

nessa área. Coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), autarquia federal vinculada ao Ministério da 

Educação (MEC), é realizado em regime de colaboração entre as secretarias 

estaduais e municipais de educação e com a participação de todas as escolas 

públicas e privadas do país. 

É uma ferramenta fundamental para que os atores educacionais 

possam compreender a situação educacional do país, das unidades federativas, dos 

https://www.infoescola.com/pedagogia/educacao-especial/
https://www.infoescola.com/pedagogia/educacao-especial/
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municípios e do Distrito Federal, bem como das escolas e, com isso, acompanhar a 

efetividade das políticas públicas. 

Segundo dados apresentados no Censo Escolar, em 2019 foram 

registradas 26,9 milhões de matrículas no ensino fundamental. Destas, 11,9 milhões 

foram nos anos finais do ensino fundamental.  

Esse valor é 3,6% menor do que o número de matrículas registrado 

para o ano de 2015. A queda no número de matrículas foi similar nos anos iniciais 

(3,5%) e nos anos finais (3,7%) do ensino fundamental. 

Outro dado relevante apresentado pelo instrumento se refere à taxa de 

distorção idade-série. Ainda que essa taxa no ensino fundamental da rede pública 

apresentou tendência à queda, passando de 19,7%, em 2018, para 18,7%, em 2019, 

os dados do ensino fundamental da rede privada são inferiores e menos variáveis do 

que a da rede pública.  

No ensino fundamental da rede pública as maiores taxas de distorção 

são encontradas para o 6º, 7º e 8º ano, com taxas de 27,6%, 27,9% e 26,1%, 

respectivamente. Já na rede privada, as maiores taxas de distorção são encontradas 

para o 7º, 8º e 9º ano, com taxas de 6,2%, 6,7% e 6,7%, respectivamente.  

Em ambos os casos, os alunos do sexo masculino apresentam maiores 

taxas de distorção idade-série para todos os anos do ensino fundamental em 

comparação com as alunas. 

Também coordenado pelo INEP, o SAEB é um conjunto de avaliações 

externas em larga escala que permite a realização de um diagnóstico da educação 

básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante. 

Aplicado a cada dois anos em estudantes do 5º e 9º anos do ensino 

fundamental e 3º ano do ensino médio na rede pública e em uma amostra da rede 

privada, o SAEB permite que as escolas avaliem a qualidade da educação oferecida 

aos estudantes, apresentando um indicativo da qualidade do ensino brasileiro e 

oferecendo subsídios para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de 

políticas educacionais com base em evidências. 

Segundo dados da avaliação realizada em 2017, o desempenho de 

estudantes do 5º ano do ensino fundamental em Língua Portuguesa e Matemática  

apresentou nível 4 de proficiência média. Já no 9º ano do ensino fundamental os 
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estudantes brasileiros apresentaram nível 3 de proficiência média em ambas as 

áreas de conhecimento avaliadas.  

Vale ressaltar que a escala de proficiência de Língua Portuguesa é 

dividida entre os níveis 0 e 9, enquanto a de Matemática é entre os níveis 0 e 10. 

Segundo o MEC, níveis de 0 a 3 são considerados insuficientes; entre 4 e 6 os 

alunos têm nível de conhecimento básico; e a partir de 7 até 9, adequado. 

Esses dados apontam que aproximadamente 51% dos estudantes do 

5º ano têm nível considerado insuficiente de aprendizado em matemática, e somente 

4,5% dos estudantes do 9º ano apresentam um nível adequado de conhecimento 

nessa disciplina. 

Em português, aproximadamente 49% dos estudantes do 5º ano têm 

nível insuficiente de aprendizado, e somente 3% dos estudantes do 9ª ano têm um 

nível de conhecimento adequado.  

Na prática, os números apresentados pela avaliação indicam que, do 

ponto de vista pedagógico, a maioria dos estudantes não é capaz de resolver 

problemas com operações fundamentais e não consegue localizar informações 

explícitas em artigos de opinião ou em resumos, por exemplo. 

Sob responsabilidade do INEP, a Pesquisa Internacional sobre Ensino 

e Aprendizagem (TALIS), tradução de Teaching and Learning International Survey, é 

uma pesquisa internacional coordenada pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE).  

Para além da avaliação do desempenho acadêmico dos alunos, seu 

foco é investigar o ambiente educacional, por meio de questionários que buscam 

saber as percepções de professores e diretores sobre temas como clima escolar, 

desenvolvimento profissional, liderança escolar, gestão, entre outros. 

Resultados desta pesquisa realizada em 2018 no Brasil apontam que 

28% dos diretores relatam atos frequentes de intimidação ou bullying entre seus 

alunos. Além disso, 87% dos professores relatam que precisam usar tempo de aula 

para acalmar alunos mais perturbadores. Ainda segundo a percepção dos 

professores, somente 67% do tempo de uma aula típica é gasto com ensino e 

aprendizado reais. 

Segundo Davis et al (2012), os quatro últimos anos do Ensino 

Fundamental (Anos Finais) não têm recebido a mesma atenção que os primeiros 
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anos deste nível de ensino. Poucos estudos têm trazido luz sobre a configuração 

atual desse momento na dinâmica escolar e poucas ações políticas voltam-se, 

especificamente, a esse período de ensino. 

Com o intuito de oferecer subsídios para a compreensão de pontos 

críticos a serem considerados pelas políticas, pela gestão e pelas práticas para esse 

nível de escolarização, a pesquisa em questão, focada na faixa etária dos 11 aos 14 

anos de idade, ressalta o período de transição para a adolescência vivenciados por 

esses estudantes, assim como a necessidade de uma maior compreensão desse 

universo para planejamentos e ações pedagógicas de forma a promover 

aprendizagens realmente significativas para os estudantes, aprimorando a qualidade 

de uma ambiência de estudos e trabalho na direção do sucesso escolar de parcelas 

mais amplas da população brasileira nessa etapa do ensino, o que ainda não ocorre 

em função de reprovações e desistências. 

Além das intensas mudanças inerentes à faixa etária, outro ponto 

apontado pela pesquisa discorre sobre a relação família e escola. Segundo o 

estudo, nessa etapa do Ensino Fundamental, o vínculo com a vida do aluno fora da 

escola, incluindo a família, vai se perdendo, fazendo-se necessário o 

desenvolvimento de estratégias para resgatar e fortalecer essa relação. 

Outra característica dessa etapa do processo educativo é a 

multiplicação do numero de professores e disciplinas, além da fragmentação do 

tempo. Enquanto até o 5º ano o estudante tem um único professor, que acompanha 

seu desenvolvimento em todas ou quase todas as disciplinas, sabe identificar onde 

ele vai mal e a melhor estratégia para ajudá-lo, do 6º ano em diante entra em cena a 

figura do professor especialista, cada um com estratégias didáticas distintas. O foco, 

nesse período, sai do aluno e passa para os conteúdos, enquanto os professores se 

engajam menos no acompanhamento dos estudantes fora de um contexto escolar, 

sem cultivar uma cultura profissional particular, didáticas específicas e os métodos 

mais adequados de ensino e aprendizagem. 

Outra conclusão da pesquisa foi que os programas de governo e as 

políticas públicas para os anos finais se concentram na educação infantil, no período 

de alfabetização ou no ensino médio. Entre as duas pontas estão fases igualmente 

importantes para o desenvolvimento humano, mas deixadas de lado pelos 

pesquisadores e pela administração pública. 
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2.3. VIOLÊNCIA ESCOLAR 

A violência, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é 

definida como o “uso intencional da força física ou do poder, de modo real ou em 

ameaça, autoinfligida, interpessoal ou coletiva, que resulte ou tenha alta 

probabilidade de resultar lesão, óbito, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou privação” (WHO, 2002).  

Em outras palavras, a violência é vista como uma transgressão da 

ordem e das regras da vida em sociedade, sendo caracterizada pelo atentado direto 

contra a pessoa cuja vida, saúde e integridade física ou liberdade individual correm 

perigo a partir da ação de outros. 

Segundo Liberdi e Castro (2014), os atos violentos, independente da 

maneira como são efetivados, se caracterizam a partir da intenção proposital de 

prejudicar ou causar mal ou dano a outras pessoas. 

Ainda segundo as autoras, a violência ultrapassa os limites do grupo 

social, alcançando todas as esferas, camadas, instituições e relações interpessoais, 

ou seja, a violência é resultante da relação entre os níveis individuais, relacionais, 

comunitários e sociais (WHO, 2002). 

Desta forma, entendê-la como um aspecto ligado ao laço social em que 

o indivíduo está inserido, considerando suas transformações e as do espaço, “é um 

dos fatores que reforça a ideia da violência enquanto um fenômeno cultural e, 

portanto, da necessidade de compreendê-la a partir de referências existentes no 

conjunto de relações sociais onde ocorre” (LIBARDI e CASTRO, 2014, p.13).  

Frente a essa complexidade, a violência é um fenômeno que deve ser 

analisado a partir da observação da ampla gama de elementos entrelaçados a ela.  

Com base nessa abrangência, o termo violências, no plural, conforme 

proposto por Abramovay e Rua (2002), apresenta uma melhor compreensão do 

fenômeno estudado.  

Uma série de estudos apresenta a escola como um espaço 

fundamental no processo de socialização e formação de indivíduos, a qual reflete as 

experiências e vivências dos indivíduos na vida social, representada como lugar 

seguro de integração social, de socialização (ABRAMOVAY e RUA, 2002).  
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Dentre as diversas manifestações do cotidiano refletidas no ambiente 

escolar, a violência aparece como um fenômeno preocupante.  
Preocupa porque afeta diretamente agressores, vítimas e testemunhas 
dessa violência e, principalmente, contribui para romper com a ideia da 
escola como lugar de conhecimento, de formação do ser, de educação, 
como veículo, por excelência, do exercício e aprendizagem, da ética e da 
comunicação por dialogo e, portanto, antítese da violência (ABRAMOVAY e 
RUA, 2002, p. 26). 

Investigadas no Brasil desde a década de 80, as relações entre a 

violência e a Educação partem de diferentes perspectivas teóricas e, 

consequentemente, acabam por definir e analisar o fenômeno de modos distintos. 

Essa  alteração  de  ênfase  foi  acompanhada  da  necessidade de  identificar  

diferentes  formas  de  violência  e  de  definir  seus significados. 

Vertentes de estudos sobre violência escolar variam desde a 

identificação dos diferentes tipos de violência e suas manifestações, a definição de 

perfil das vitimas e agressores, a relação da violência e o desempenho escolar dos 

alunos, passando pela perda da função socializadora da instituição escolar, por 

análises de perspectivas sociais ou psicológicas que evidenciam vulnerabilidades de 

certos jovens e até mesmo o entendimento da perspectiva institucional. 

Nesse sentido, o âmbito escolar, como fragmento do total contexto 

social em que vivemos, é permeado pela violência em modos e intensidades 

diferentes. O estudo da violência no ambiente escolar, segundo Debarbieux (1996, 

apud ABRAMOVAY e RUA, 2002), vem apresentando relevantes mudanças tanto no 

que é considerado violência como no olhar a partir do qual o tema é abordado. 

Segundo Bonetti e Priotto (2008), a violência escolar é denominada por 

todos os atos ou ações de violência, comportamentos agressivos e antissociais, 

incluindo também conflitos interpessoais (seja entre alunos, alunos e professores ou 

até entre professores), danos ao patrimônio escolar, atos criminosos, 

marginalizações, discriminações, bem como outros praticados entre a comunidade 

escolar (alunos, professores, funcionários, familiares e estranhos à escola) dentro do 

ambiente escolar. 

Colombier, Mangel e Perdriault (1989) e Kappel et al (2014) destacam 

as violências físicas praticadas no âmbito da estrutura física das escolas ou 

caracterizadas por sua condição explicita. 

Além das violências explícitas citadas na literatura, Libardi e Castro 

(2014) nomeiam “violências sutis” como violências existentes de maneira “velada, 
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não explícita, sorrateira, não revelada - e expressa com precisão seu conteúdo de 

violência e de disfarce” (LIBARDI e CASTRO, 2014, p. 3). 

Charlot (1997, apud ABRAMOVAY e RUA, 2002) classifica a violência 

escolar em três níveis: 1) violência: golpes, ferimentos, violência sexual, roubos, 

crimes, vandalismos; 2) incivilidades: humilhações, palavras grosseiras, falta de 

respeito; e 3) violência simbólica ou institucional: compreendida como a falta de 

sentido de permanecer na escola por tantos anos; o ensino como um desprazer, que 

obriga o jovem a aprender matérias e conteúdos alheios aos seus interesses; as 

imposições de uma sociedade que não sabe acolher os seus jovens no mercado de 

trabalho; a violência das relações de poder entre professores e alunos. 

Especificamente sobre as incivilidades, classificadas por Debarbieux 

(1996, apud ABRAMOVAY e RUA, 2002) como violências anti-sociais e anti-

escolares, aponta-se como elas podem ser traumáticas, sobretudo quando se dão 

de forma banalizada e são silenciadas, visando a proteger a escola. Elas seriam 

possibilitadas por um poder que não se nomeia, que se deixa assumir como 

conivente e autoritário. Assim, professores não vêem, não reclamam e as vítimas 

não são identificadas como tais. Um exemplo seriam as manifestações de racismo, 

em que seria comum a cumplicidade não assumida entre jovens, adultos, alunos e 

professores.  

Já a violência simbólica é  
exercida pela sociedade quando esta não é capaz de encaminhar seus 
jovens ao mercado de trabalho, quando não lhes oferece oportunidades 
para o desenvolvimento da criatividade e de atividades de lazer; quando as 

escolas impõem conteúdos destituídos de interesse e de significado para a 
vida dos alunos; ou quando os professores se recusam a proporcionar 
explicações suficientes, abandonando os estudantes à sua própria sorte, 

desvalorizando-os com palavras e atitudes de desmerecimento 
(ABRAMOVAY e RUA, 2002, p. 335). 

Segundo Abramovay, a escola é considerada uma instituição 

privilegiada na formação de seus estudantes. Entretanto, “em muitos casos, a escola 

possui seus próprios mecanismos de exclusão e seleção social” (ABRAMOVAY, 

20-?, p. 8), contribuindo para a propagação da violência.  

A autora aponta ainda que os excluídos são aqueles que não se 

encaixam nos padrões, ou seja, “os que não conseguem responder às expectativas 
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quanto à aprendizagem, ao comportamento e ao relacionamento com os integrantes 

da comunidade escolar”, 20-?, p. 8).  

Num contexto de obrigação à obediência a normas, muitas vezes 

ausente de sentido, é possível compreender que algumas relações se tornem mais 

complicadas” (ABRAMOVAY, 20-?, p. 8). 

Assim sendo, as discriminações na escola “são, principalmente, ações 

e omissões do sistema escolar que podem contribuir para prejuízos na 

aprendizagem do aluno, influenciando negativamente seu processo de construção 

da identidade dos adolescentes e jovens” (ABRAMOVAY, 20-?, p. 10).  

Para além do encargo de educar e reportar saberes, Silva et al (2018) 

afirmam que a escola tem papel de auxiliar no pleno desenvolvimento dos alunos, na 

promoção de valores e relações interpessoais, incluindo nesses vários componentes 

a promoção da saúde. Segundo os autores, há evidências de que a violência é um 

forte agravante para a auto percepção negativa em saúde.  

A pesquisa Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), realizada transnacionalmente entre 2013 e 

2014, aponta a adolescência como período de importantes transformações 

biológicas, cognitivas, emocionais e sociais, marcada por crescente autonomia e 

independência em relação à família e pela experimentação de novos 

comportamentos e vivências.  

Segundo o estudo, os comportamentos, de saúde ou risco à saúde, 

adquiridos durante a adolescência tendem a se perpetuar na vida adulta, com 

consequências para a qualidade de vida (WHO, 2016).  

No Brasil, o acompanhamento da situação da saúde dos adolescentes 

em idade escolar é realizado através da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 

(PeNSE), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa (IBGE) em 

parceria com Ministério da Saúde e apoio do Ministério da Educação (IBGE, 2009; 

2012; 2015). 

A pesquisa, que conta com três edições (2009, 2012 e 2015), é 

realizada com estudantes dos últimos anos do ensino fundamental e contempla 

aspectos socioeconômicos, hábitos alimentares, pratica de atividade física, 

experimentação e consumo de cigarro, álcool e outras drogas, saúde sexual e 

reprodutiva, violência, segurança e acidentes, utilização de serviços de saúde, entre 
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outros aspectos. Entendida como fenômeno multicausal com forte correlação com 

desigualdades econômicas e sociais, além de relação com aspectos subjetivos e 

comportamentais vigentes em cada sociedade, a violência, no Brasil, é a maior 

causa de morbimortalidade de crianças, adolescentes e jovens, sendo sua 

ocorrência mais frequente na rua e domicilio e na escola, que ocupa o terceiro lugar. 

A análise da vivência de violência entre escolares brasileiros, com base 

nos dados resultantes da PeNSE, aponta como os adolescentes estão expostos e 

vivenciam diferentes manifestações de violência (insegurança no trajeto casa-

escola, envolvimentos em brigas com agressão física, arma branca ou arma de fogo 

e agressão física por familiar). O estudo ainda mostra como essas manifestações 

ocorrem prioritariamente nas duas instituições que supostamente deveriam garantir 

a proteção e o desenvolvimento saudável e seguro dos adolescentes: a escola e o 

lar (MALTA et al, 2010). 

Caracterizada como manifestação da violência urbana, a violência no 

contexto escolar tem suscitado investigações tanto em razão da contradição que ela 

representa em relação à missão educativa da escola, quanto pelas consequências a 

longo prazo que dela decorrem (LEME, 2009 apud MALTA et al 2010). 

Considera-se, no contexto escolar, tanto a violência na escola, 

referente às práticas violentas fora da escola que atravessam seus muros, quanto a 

violência da escola, efetivada pelos atores escolares e engendradas nas 

especificidades das relações escolares (RISTUM, 2004; MACEDO, 2009 apud 

MALTA et al, 2010). 

Compreender as formas como a violência se apresenta no âmbito 

escolar, definindo sua incidência, suas manifestações, as prováveis causas e 

possíveis intervenções, pode contribuir no enfrentamento do problema e na busca 

de um agir educativo (CUNHA e PACHECO, 2009 apud MALTA et al, 2010). 

O bullying, entendido como uma forma especifica de comportamento 

agressivo e violento no contexto escolar, além de comprometer o processo ensino-

aprendizagem, influencia a maneira de resposta às demandas sociais ao longo da 

vida (OLIVEIRA et al, 2015). 

Definido como uma agressão expressa de maneira física ou psicológica 

entre os pares de forma contínua e intencional, com um abuso de poder sistemático, 

normalmente mal-intencionado, que pode durar semanas, meses ou mesmo anos e 
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em que a vítima não pode se defender ou remediar a situação (Pereira, 2006; 

Martins, 2009, apud SALGADO, SENRA E LOURENÇO, 2014), o bullying é um 

fenômeno com múltiplos determinantes, influenciado por contextos culturais e 

socioeconômicos (SALGADO, SENRA E LOURENÇO, 2014).  

Uma série de estudos, mencionados por Salgado, Senra e Lourenço 

(2014), tanto na literatura nacional quanto internacional, relatam uma alta 

prevalência de bullying, o que tem gerado preocupações significativas por ser 

bastante freqüente, complexo e ainda pouco abordado nas escolas. 

Dados identificados no cenário científico nacional e internacional, 

mostram a prevalência do bullying psicológico, a sala de aula como local frequente 

de agressão, a passividade da maioria dos observadores frente a episódios de 

agressão, muitas vezes relativizados, o envolvimento majoritário do sexo masculino, 

além da relação entre alvos e autores de bullying e problemas emocionais (AGUIAR 

e BARRERA, 2017; FORLIM, 2014; MARCOLINO et al, 2018). 

A análise sobre a prevalência da vitimização e agressão por bullying, 

em termos de frequência e padrões de ocorrência da violência entre pares, assim 

como a tipologia associado com fatores sociodemográficos, constituem-se como 

subsídios para a compreensão da realidade do bullying e consequentemente para os 

processos de intervenção frente à problemática, que requer ações multidisciplinares 

e intersetoriais, voltadas a grupos prioritários identificados, de forma a promover 

valores e atitudes de paz e convivência saudável nas escolas (MARCOLINO et al, 

2018). 

Nesse sentido, se faz necessário o desenvolvimento e implementação 

de programas de intervenção de bullying que visam ocupar o tempo livre dos alunos, 

desenvolver as habilidades sociais e promover um ambiente escolar mais positivo 

para todas as relações interpessoais, está se tornando um requisito, assim como a 

participação de todos os membros da comunidade escolar, a apresentação de seus 

pontos de vista e a criação de canais de comunicação com todos os responsáveis 

pela tomada de decisões (PIMENTA, PEREIRA E LOURENÇO, 2010, apud 

SALGADO, SENRA E LOURENÇO, 2010).  

Toro, Neves e Rezende (2010) apontam o bullying como parte das 

relações escolares, com implicância na dificuldade na formação de vínculos no 
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cotidiano escolar, além da naturalização e desinformação constantes nos discursos 

no que se refere à violência.  

Reflexões acerca das tendências teóricas que permeiam a discussão 

sobre violência escolar apontam que os determinantes da violência extrapolam 

características individuais e grupais dos indivíduos envolvidos e não se restringem 

às violências do contexto escolar. O clima escolar, o contexto familiar, a violência 

institucional da própria escola, além de outros tipos de violência determinadas pelas 

condições estruturais da sociedade são fatores relevantes para se compreender 

plenamente a questão da violência escolar. 

Segundo Silva e Ristum (2010), a violência é considerada um 

fenômeno crescente que incide, de forma direta ou indireta, nos distintos domínios 

da convivência social. Dessa forma, sua analise não é possível “sem a inclusão do 

contexto sociocultural mais amplo em que o sujeito se insere, sobretudo as 

diferentes práticas culturais e vivências familiares” (TORO, NEVES e RESENDE, 

2010, p. 2). 

Segundo Colombier, Mangel e Perdriault (1989), a violência refletida 

nas escolas são as frustrações do dia-a-dia dos estudantes. As atitudes agressivas 

que as crianças e os adolescentes exercem, são, antes de tudo, as que seu meio 

exerce sobre eles.  

A agressividade dos alunos não pode ser dissociada “do descaso da 

escola e a violência, sobretudo verbal, dos professores e funcionários contra os 

jovens; a influência da mídia; e a negligência da família” (NJAINE E MINAYO, 2003, 

p.5). Para as autoras, a prevenção à violência no contexto escolar deve ocorrer de 

forma dinâmica e considerar um a complexa rede de possibilidades ligadas ao 

fenômeno.  

“O enfrentamento da violência escolar, além de considerar dados sobre 

sua magnitude, também perpassa pela compreensão do contexto social que a 

produziu” (KAPPEL et al, 2014, p. 2). Segundo as autoras, 
a presença da violência no contexto escolar suscita o planejamento e 
sistematização de ações de prevenção e enfrentamento de cunho 
intersetorial que sejam subsidiadas também pela compreensão de como o 
fenômeno se manifesta, o que o causa e como este impacto no cotidiano 
institucional em diferentes contextos sociais (KAPPEL et al, 2015, p. 258). 

Nesse sentido, Valle et al (2018) afirmam que a promoção de relações 

sociais positivas entre alunos e seus pares, assim como com os professores, é 
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fundamental pois estas podem uma, por si ou em conjunto, dificultar ou facilitar o 

engajamento escolar. 

Ainda que propostas de intervenção voltadas ao incentivo de relações 

democráticas no âmbito escolar atinjam resultados positivos, o caráter 

multideterminado dessa problemática indica a necessidade de se ampliar as 

reflexões acerca dos diferentes aspectos presentes na violência escolar, situando as 

propostas num contexto social e cultural, que compreende o indivíduo em sua 

relação com as condições estruturais da sociedade e que atinja todo o contexto 

escolar, promovendo o envolvimento, para além dos estudantes, de todos os 

profissionais que atuam no espaço escolar (SILVA e SALLES, 2010). 

Intervenções com durações mais extensas, desenvolvidas por equipes 

intersetoriais ou multiprofissionais, pautadas em dimensões sociais, educacionais, 

familiares e individuais dos estudantes e que incluem a família dos mesmos se 

mostram mais efetivas na redução do bullying escolar (SILVA et al, 2017).  

Experiências de intervenção grupal desenvolvidas com alunos e 

familiares em contextos escolares, realizadas com base no Sociodrama, indicam 

modificações relacionais e afetivas nos participantes, como maior socialização e 

aumento de expressões verbais, da espontaneidade e criatividade, favorecendo a 

superação de desafios, a reflexão de experiências cotidianas e a geração de 

mudanças de atitudes relativas às temáticas discutidas. As intervenções mostram-

se, ainda, eficientes na construção de outro modo de convivência, pautado no 

respeito e na cooperação (BARBOSA et al, 2018; FERREIRA et al, 2017). 

A pesquisa-intervenção tem se mostrado importante ferramenta teórico-

metodológica no mapeamento de questões e intervenções relacionados às práticas 

violentas no ambiente escolar, permitindo a análise do fenômeno das violências a 

partir da expressão social, política, econômica e social ao focar o cotidiano da 

pesquisa, o papel do pesquisador e das relações no processo de construção do 

conhecimento, além da interlocução das ciências da educação com outros saberes, 

domínios científicos e profissionais diversos, transversalizando conceitos e reflexões 

sobre as práticas violentas no contexto escolar.  

A amplitude dessa análise permite compreender como os conflitos 

relacionados às práticas violentas expressam forças em jogo no espaço institucional 

e questionam o modelo hegemônico da organização escolar - esvaziado, ritualizado 
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e enrijecido, assim como o funcionamento social individualista e competitivo, 

evidenciando a necessidade de se pensar a educação como um processo em rede 

que interliga o mundo escolar ao contexto social e vice-versa (BONAMIGO et al, 

2014).   

No contexto desse trabalho, tratar de violências nas escolas significa, 

para além do somatório de perspectivas acerca do tema (violência e escola), lidar 

com uma interseção de objetos e seus significados, "justamente por sua 

complexidade e multiplicidade de facetas que a compreensão do fenômeno das 

violências nas escolas impõe o desafio de uma ótica transdisciplinar, 

multidimensional e pluricausal" (ABRAMOVAY e RUA, 2002, p.27). 

Isso implica no questionamento do papel da escola em preparar com 

qualidade os estudantes para o mercado de trabalho e ampará-los acerca dos 

conhecimentos sobre humanidades e transmissão do acervo cultural civilizatório, 

além de não corresponder à expectativa de abrir possibilidades para um futuro 

seguro aos jovens (ABRAMOVAY e RUA, 2002). 

Para a autora, “as percepções sobre a violência dependem não 

somente dos valores, mas, principalmente, de certos princípios universais de 

respeito aos direitos humanos” (ABRAMOVAY, 20-?, p. 18). 
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3. DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE 

Independente da abordagem teórica ou perspectiva analisada, a 

relação entre Desenvolvimento e Educação tem pressupostos e consequências 

mútuos. Para além do crescimento econômico, a Educação está associada ao 

progresso social, diminuição das desigualdades e cuidados com o meio-ambiente. 

A própria Constituição Federal, ao garantir o direito à Educação, 

assegura que esta, para além da qualificação para o mercado de trabalho, deve 

visar o pleno desenvolvimento da pessoa, assim como o seu preparo para o 

exercício da cidadania.  

O conceito de desenvolvimento, emprestado das ciências biológicas 

pela Economia, durante muitos anos denotou fenômenos e processos econômicos, 

sendo relacionado a renda e produção. Nos últimos 40 anos, o conteúdo normativo 

do sentido de desenvolvimento se ampliou, abrangendo aspectos sociais e 

humanos, ao mesmo tempo que seu grau de precisão diminuiu (PINHEIRO, 2012).  

Contrastando com visões tradicionais, que restr ingem o 

desenvolvimento ao crescimento do produto nacional, aumento da renda, da 

industrialização, avanço tecnológico ou à modernização, Amartya Sen (2000) 

apresenta a abrangente e multidimensional perspectiva do desenvolvimento como 

liberdade.  

Para além da perspectiva da acumulação de riqueza e do crescimento 

econômico mensurado pelo Produto Interno Bruto (PIB), o desenvolvimento, para 

Sen, é entendido como um processo de afirmação e expansão das liberdades 

humanas, relacionado sobretudo com a "melhoria da vida que levamos e das 

liberdades que desfrutamos” (SEN, 2000, p. 29).  

A expansão da liberdade, nesse sentido, caracteriza tanto o principal 

meio (papel instrumental) quanto o fim primordial (papel constitutivo) do 

desenvolvimento. Em seu papel constitutivo, a liberdade se relaciona às 

“oportunidades reais que as pessoas têm” (SEN, 2000, p. 32), alinhada a todo tipo 

de eliminação das privações, direitos civis básicos, liberdades de expressão e 

participação e dissensão políticas.  

Já o seu papel instrumental se evidencia enquanto processos que 

permitem liberdades de ações e decisões, e “concerne ao modo como diferentes 

tipos de direitos, oportunidades e entitulamentos (entitlements) contribuem para a 
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expansão da liberdade humana em geral, e assim, para a promoção do 

desenvolvimento” (SEN, 2000, p. 57).  

As liberdades instrumentais, caracterizadas por liberdades políticas, 

facilidades econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparência e 

segurança protetora, estão inter-relacionadas no sentido que diferentes tipos de 

liberdades promovem liberdades de outros tipos, aumentando o “potencial das 

pessoas de cuidarem de si mesmas” (SEN, 2000, p. 33). 

Esse processo possibilita a “expansão das capacidades das pessoas 

de levar o tipo de vida que valorizam” (SEN, 2000, p. 33), permitindo que o indivíduo 

assuma condição de agente como membro do público e participante de ações 

econômicas, sociais e políticas.  

A perspectiva seniana de desenvolvimento denota um processo 

complexo, cujo fins são as pessoas, com seus almejados objetivos, estilos e 

qualidades de vida. Essa abordagem é dependente da interconexão e manejo de um 

extenso instrumental teórico, que tem em seu cerne conceitos centrais como o tipo e 

o papel das liberdades, os aspectos de oportunidades e processos, os 

funcionamentos (functioning), as capacidades (capabilities), a condição de agente 

(agency aspect) e o exercício da razão pública (PINHEIRO, 2012). 

Para Sen, o desenvolvimento implica fundamentalmente na condição 

de agente das pessoas, ou seja, a capacidade livre e racional de agir das pessoas 

segundo seus próprios fins e normas através da ampliação das liberdades dos 

indivíduos. A liberdade, nesse sentido, é pensada como poder, autonomia e 

autodeterminação do agente, desempenhando um duplo papel avaliativo-constitutivo 

e causal-instrumental no processo de desenvolvimento.  

As liberdades, tanto em seu papel constitutivo/substantivo (aquelas que 

enriquecem nossas vidas e que queremos atingir como fins), quanto em seu papel 

instrumental/avaliativo (meios para atingir esses fins), apresentam dois aspectos 

importantes que se inter-relacionam: a oportunidade, caracterizada pela existência 

de alternativas ou ações ao alcance da escolha do indivíduo, e o processo, 

entendido como as circunstâncias, contextos, instituições e outros fatores que levam 

o indivíduo a poder escolher. Falta de oportunidades, processos inadequados ou 

ambos, estão na raiz das fontes de privação das liberdades individuais.  
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Segundo a teoria de Sen, o funcionamento refere-se às atividades ou 

estados que uma pessoa pode racionalmente valorizar fazer ou ser. Derivado desse 

conceito e definido como um tipo de liberdade, está o conceito de capacidade, 

definido por Sen como a liberdade de atingir vários estilos de vida por meio da 

combinação de funcionamentos alternativos.  

Enquanto os funcionamentos atingidos ou escolhidos são as 

realizações de um indivíduo, as capacidades, para além das realizações, são 

representadas por um conjunto de todos os funcionamentos que o mesmo pode 

atingir ou escolher.   

Sem desconsiderar a renda e a riqueza como um importante meio para 

que as pessoas atinjam as condições de vida que valorizam e que afetam 

significativamente as capacidades humanas, Sen aponta o caráter contingente, 

complexo e não-linear da relação entre renda e capacidade, destacando alguns 

fatores fontes de discrepância entre a renda real e a situação de bem-estar do 

indivíduo: as heterogeneidades pessoais, as diversidades ambientais, as condições 

sociais, as diferenças nas perspectivas das relações intrassocietais e a distribuição 

familiar (SEN, 2000, p. 90-92). 

Ao analisar as questões da pobreza e da desigualdade, Sen não se 

restringe às variáveis meramente econômicas, relacionadas à carência de renda, 

ampliando o escopo de análise ao “espaço das capacidades” (PINHEIRO, 2012, p. 

34).  

Ampliando o viés utilitarista do conceito de bem-estar, que abrange as 

realizações e oportunidades do indivíduo no contexto de sua vantagem pessoal, Sen 

analisa o aspecto da condição de agente, que, para além de sua interdependência 

com o bem-estar, inclui a valorização das coisas que a pessoa gostaria que 

acontecesse e a capacidade de realizar esses objetivos. A partir dessa perspectiva, 

“a liberdade pode ser valorizada, não meramente porque auxilia a realização mas 

também em razão de sua própria importância, extrapolando o valor do resultado 

realmente alcançado” (SEN, 2000, p. 76).    

Em relação direta com as capacidades humanas, os direitos políticos e 

civis básicos executam um papel instrumental na expressão e defesa de 

reivindicações políticas, ou seja, a expressão pública do que valorizamos e a 

exigência da devida atenção a isso, e um papel construtivo na conceituação das 
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necessidades, inclusive econômicas, as quais “depende(m) crucialmente de 

discussões e debates públicos abertos, cuja garantia requer que se faça questão da 

liberdade política e de direitos civis básicos” (SEN, 2000, p. 175).  

Para o autor, “a liberdade para participar da avaliação crítica e do 

processo de formação de valores é, com efeito, uma das liberdades mais cruciais da 

existência social” (SEN, 2000, p. 326), tendo papel construtivo na formação ética.  

“É preciso que o conjunto da população tenha as capacidades 

necessárias e suficientes para decidir coletivamente sobre as questões comuns da 

maneira mais livre, consciente, informada e racional possível” (PINHEIRO, 2012, p.

26). A isso o autor nomeia exercício da razão pública.    

Apoiado por Rawls, Sen fundamenta que a estrutura pública de 

pensamento ou “racionalidade pública”, que oferece oportunidade para a discussão 

pública, participação interativa e encontro racional, é inerente ao governo 

democrático, e aponta o acesso a informações relevantes, a oportunidade de ouvir 

pontos de vista variados e a exposição a discussões e debates públicos abertos 

como exigências sociais para um discernimento justo (SEN, 2010). 

O exercício dialógico e inferência das discussões públicas promovido 

pela razão pública desempenha um papel constitutivo na conceituação das 

liberdades, entendida como um produto social relacionado a diversos tipos de 

arranjos, instituições sociais e valores, e no bom encaminhamento dos problemas 

coletivos, por isso a importância fundamental da preservação dos direitos civis e 

políticos. 

3.1. CONDIÇÃO DE AGENTE 

A visão de desenvolvimento proposta por Amartya Sen tem como 

referencial o humano, elemento estratégico na manutenção do sistema democrático 

e do bem comum.  

De acordo com essa concepção, o exercício da liberdade, entendido 

para além do direito de votar e ser votado, consagrado como símbolo do exercício 

da cidadania, adquire um relevante e sofisticado significado social, imprescindível 

para os processos de transformação em sociedade.  

Segundo Sen,  
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importa ressaltar também o papel instrumental da expansão de capacidades 
na geração da mudança social (indo muito além da mudança econômica). 
De fato, o papel dos seres humanos, mesmo como instrumentos de 
mudança, pode ir muito além da produção econômica (para a qual 
normalmente aponta a perspectiva do “capital humano”) e incluir o 
desenvolvimento social e político (SEN, 2000, p. 325). 

As capacidades, nesse contexto, para além de criar as condições 

necessárias para que as pessoas possam exercer a sua liberdade de escolher o tipo 

de vida que lhes dão razão para viver, é capaz de influenciar a formatação da 

arquitetura social por meio de efetivos instrumentos de participação e decisão e são 

fundamentais para a afirmação da democracia e a estabilidade social.  

A mesma prerrogativa contempla o valor da pessoa com sua identidade 

individual, isto é, com suas caraterísticas culturais, geográficas e ambientais que 

demandam uma abordagem ampliada das capacidades e do potencial de autonomia 

do agente no exercício dos seus direitos e no cumprimento das suas 

responsabilidades. 

Nesse sentido, cabe ressaltar que “as liberdades substantivas que 

desfrutamos para exercer nossas responsabilidades são extremamente 

dependentes das circunstâncias pessoais, sociais e ambientais”. (SEN, 2000, p. 

322). 

A afirmação da condição de agente, tanto em sua dimensão simbólica 

quanto política, pressupõe reafirmar o valor e dignidade da pessoa e o 

reconhecimento de seu potencial, tendo em vista o empoderamento dos cidadãos e 

sua atuação social ativa. 

Para Sen,  
a condição de agente é uma característica peculiar na identidade e no agir 
do ser humano como membro de uma sociedade e responsável pelos seus 
destinos, o que o qualifica como impulsionador do processo de organização 
e de desenvolvimento do ambiente onde se encontra. O ordenamento 
seguro de uma sociedade tem como referencial o critério de avaliação a 
ação livre das pessoas e a sua capacidade estabelecer e fortalecer as 
relações que contribuem para a realização pessoal, a integração na 
dinâmica da sociocultural, assim como lhe dá condições para influenciar 
ativamente na sua estruturação e no seu desenvolvimento (ZAMBAM, 2012, 
p. 66). 

Sen coloca que a condição de agente se refere ao que a pessoa é livre 

para fazer e alcançar, em busca de quaisquer metas ou valores que ele ou ela 

considere importante e não pode ser compreendido sem tomar nota das suas metas, 

objetivos, lealdades, obrigações e uma ampla concepção do bem.  
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A condição de agente livre representa a liberdade para a pessoa 

alcançar o que quer, como agente responsável. O uso da liberdade própria do 

agente é, em um sentido importante, uma questão para ser julgada pela própria 

pessoa, a partir da necessidade de uma avaliação cuidadosa de metas, objetivos, 

lealdades e obrigações e – em um sentido amplo – de sua concepção do bem. A 

importância da condição de agente, em geral, se relaciona com a visão das pessoas 

como agentes responsáveis. Assim, as pessoas devem entrar na contabilidade 

moral de outras, não apenas como indivíduos cujo bem-estar exige preocupação, 

mas também como pessoas cuja condição de agente responsável deve ser 

reconhecida.  

Diferenciando-se da concepção de liberdade individual ou satisfação 

das necessidades pessoais, o exercício da autonomia proposto por Sen tem seu 

significado alargado para o processo de escolha compreendendo o vigor de uma 

sociedade plural e integrada.  

Isso significa que “como seres humanos competentes não podemos 

nos furtar à tarefa de julgar o modo como as coisas são e o que precisa ser feito. 

Como criaturas reflexivas, temos a capacidade de observar a vida de outras 

pessoas” (SEN, 2010, p. 361).  

Sen argumenta que a condição de agente livre e responsável, inclui e 

reconhece em seu cálculo moral, a condição de agente livre e responsável das 

demais pessoas. Nessa dimensão, pode-se afirmar que “quando avaliamos a 

aptidão de uma pessoa para participar da vida da sociedade, vai implícita uma 

valoração da própria vida da sociedade, e nisso temos um aspecto particularmente 

importante da perspectiva da capacidade” (SEN, 2010, p. 337).  

Nesse sentido, Sen destaca que: “Expandir as liberdades que temos 

razão para valorizar não só torna nossa vida mais rica e mais desimpedida, mas 

também permite que sejamos seres sociais mais completos” (SEN, 2010, p. 29).  

3.2. EDUCAÇÃO PARA A LIBERDADE  

Segundo Martha Nussbaum (2009), se tornar agente, tal como propõe 

Sen na sua teoria de Desenvolvimento como Liberdade, implica, além de condições 
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materiais concretas que o viabilizem, em exercícios de autonomia de pensamento e 

construção de novos valores sociais e de desenvolvimento.   

A autora aponta a dicotomia entre uma educação para o lucro e uma 

educação para o desenvolvimento como liberdade. Muitas vezes a educação 

considerada como de qualidade é aquela que coloca os indivíduos nos primeiros 

lugares da concorrência mundial pelos melhores postos de trabalho (ou os mais bem 

remunerados). Propor uma educação para a liberdade pressupõe um distanciamento 

da lógica tradicional e a busca de uma nova construção social. Ela afirma que o 

problema não são os benefícios que a educação para o lucro fornece, mas aqueles 

aspectos que estão sendo negligenciados. 
A minha preocupação é que as outras habilidades, habilidades cruciais para 
a saúde interna de qualquer democracia, para a criação de uma cultura 
descente, para um modelo robusto de uma cidadania mundial e para 
abordar os problemas mais prementes do mundo estão em risco de se 
perder nessa busca competitiva por lucro. Essas habilidades estão 
associadas com as humanidades e as artes: são a capacidade de pensar 
criticamente, a capacidade de transcender lealdades locais para a 
abordagem dos problemas mundiais, assumindo a posição de um cidadão 
do mundo e, finalmente, a capacidade de imaginar simpaticamente a 
situação de outra pessoa (NUSSBAUM, 2009, p.4). 

Ainda nessa perspectiva, pode-se observar diferenças e contrastes 

entre uma educação para o lucro e uma educação para uma cidadania mais 

inclusiva. Atualmente, mesmo aqueles interessados em uma educação para o 

desenvolvimento humano muitas vezes resvalam, ao analisar a educação, em 

critérios comercializáveis ao invés de habilidades humanistas do pensamento crítico 

e da imaginação. O foco insiste em ser o crescimento econômico e as aquisições 

individuais. Nussbaum (2009) afirma que mesmo este modelo sendo rejeitado por 

muitos pensadores contemporâneos, ele continua a dominar a agenda de 

desenvolvimento da maioria dos países. 

Faz-se necessário, então, explicitar claramente diferentes paradigmas 

que sustentam uma e outra educação, a fim de que se possa ver com mais clareza 

aspectos educacionais que seriam reprodutores do modelo atual e aqueles que 

contribuiriam com o desenvolvimento humano. Esse segundo inclui muitos aspectos 

necessários ao autodesenvolvimento do aluno. A meta seria “produzir cidadãos do 

mundo dignos, que possam compreender os problemas globais (...) e que têm 

competência prática e os incentivos motivacionais para fazer alguma coisa quanto a 

esses problemas” (NUSSBAUM, 2009, p.11). 
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De acordo com Nussbaum (2009), primeiro seria necessário promover 

o desenvolvimento humano dos alunos, em segundo lugar, promover a 

compreensão dos alunos de que os objetivos do desenvolvimento humano são para 

todos.   
Qual é esse traço da vida humana que torna tão difícil sustentar instituições 
democráticas igualitárias e tão fácil degringolar esta em hierarquias de 
vários tipos ou, pior ainda, em projetos de animosidade violenta de grupo 
que os levam a tentar estabelecer sua supremacia? Seja quais forem essas 
forças é contra elas, em última instância, que a verdadeira educação para o 
desenvolvimento deve lutar. Assim ela deve, segundo Gandhi, conectar-se 
com o choque de civilizações dentro de cada pessoa, buscando o respeito 
pelos outros contra as agressões narcísicas (NUSSBAUM, 2009, p.12). 

A autora ainda ressalta o quanto podemos agir mal a partir da 

influência da pressão dos pares. A violência tem sido experimentada pela 

humanidade e repetida cotidianamente em macro e microescala, como revelam 

vários experimentos sociais. Como educar os jovens, então, para que saibam 

dialogar e deliberar? Nussbaum (2009) afirma que eles só saberão como fazer isso 

se aprenderem a analisar a si mesmos e pensarem sobre as razões pelas quais são 

inclinados a apoiar uma coisa em detrimento de outra, testando a lógica do que é 

dito, dos seus próprios preconceitos e imaginando alternativas. 
A ideia de que alguém é responsável pelo próprio raciocínio e de que as 
ideias devem ser trocadas com outras pessoas em uma atmosfera de 
respeito mútuo através da razão é essencial para a resolução pacífica das 
diferenças, tanto no âmbito da nação quanto em um mundo cada vez mais 
polarizado por conflitos étnicos e religiosos (NUSSBAUM, 2009, p. 18).  

A voz de cada criança e adolescente deve ser respeitada, acreditando 

que ela possa trazer uma contribuição ativa e criativa para as discussões em sala de 

aula. Ela deve ser estimulada a pensar por si mesma e compreender empaticamente 

a perspectiva do outro. Nussbaum (2009) recomenda o uso de role-playing, 

estimulando a criança a viver momentaneamente o ponto de vista de outra pessoa. 

“Ver que outros grupos de seres humanos inteligentes compreenderam o mundo de 

forma diferente e que toda tradução é interpretação fornece ao jovem uma lição 

essencial de humildade cultural” (NUSSBAUM, 2009, p. 20-21). 

Uma outra habilidade sugerida como essencial para uma educação 

para a liberdade seria a imaginação, ou seja, a capacidade de pensar o que seria se 

estivesse na posição de outra pessoa, compreendendo seus desejos, emoções e 

vontades. “Através da imaginação somos capazes de ter uma espécie de insight 

sobre a experiência dos outros grupos ou pessoas, o que é muito difícil atingir na 
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vida diária – especialmente quando nosso mundo construiu separações acentuadas 

entre os diversos grupos e cria suspeitas que tornam difíceis quaisquer encontros 

(NUSSBAUM, 2009, p. 22)”. 

A autora conclui que o essencial seria instruir os estudantes 

cuidadosamente nas artes e humanidades, colocando-os em contato, através 

dessas disciplinas, com questões de gênero, raça, etnia e experiência e 

compreensão multiculturais. A arte oferece um local para explorar questões difíceis 

sem a ansiedade incapacitante que muitas vezes acontece no cotidiano.  

No entanto, observa-se a nível mundial, que as habilidades para esse 

tipo de cidadania estão muito mal nas nações, pois as demandas do mercado global 

fazem com que a educação se volte para proficiências científicas e técnicas 

exclusivamente, sendo as humanidades e artes vistas como inúteis, tendo como 

foco a garantia de que as nações continuem competitivas. Para reverter essa 

situação, faz-se necessário ir além da educação para o lucro, para que se possa 

criar um mundo cultural digno.  
Se o verdadeiro choque de civilizações é, como creio, um conflito no interior 
de cada alma, com a cobiça e o narcisismo se opondo ao respeito e ao 
amor, todas as sociedades modernas estão no caminho de rapidamente 
perderem a batalha, uma vez que alimentam forças que levam à violência e 
à desumanização e falham em alimentar forças que levam à cultura da 
igualdade e do respeito. Se não insistirmos sobre a importância crucial das 
humanidades e das artes elas vão desaparecer, porque não geram dinheiro. 
O que elas fazem é muito mais precioso do que isso: criam um mundo que 
vale a pena viver, com pessoas que são capazes de ver outros seres 
humanos como iguais e com nações que são capazes de superar o medo e 
a desconfiança em favor de um debate simpático e fundamentado 
(NUSSBAUM, 2009, p. 25-26). 

No mundo contemporâneo globalizado, a educação tende a produzir 

subjetividades mantenedoras da lógica tradicional e a socialização tem como foco 

prioritário a produção de indivíduos-para-o-consumo. Fomenta-se a competição e as 

pessoas possuem valorações diferentes de acordo com a posição que ocupam na 

escala social, determinada predominantemente pelo critério econômico (GALLO, 

1999; ROCHA, 2008). 

Gouveia (1997) afirma que no Brasil muitas reformas educacionais 

ocorreram com a preocupação de fazer da escola um instrumento de 

desenvolvimento econômico, visando retornos individuais da escolaridade, como 

aumento de salários e benefícios sociais. Como resultado, obteve-se baixo nível 

intelectual dos alunos, deterioração dos padrões de ensino, ênfase em habilidades e 

competências e não em valores e atitudes. 
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Rocha (2000) realizou uma pesquisa em uma escola pública brasileira 

e também observou que a educação é oferecida como mercadoria: quem adquire 

mais, em um menor intervalo de tempo, vale mais. Além disso, a busca está em 

atingir o resultado e não em processualizar as condições de ensino-aprendizagem. 

Aprender significa quase sempre assimilar e acomodar. Preparar para o futuro é 

avançar em direção ao passado, que reconduz ao idêntico (o foco é a repetição da 

solução de antigos problemas e não a formulação dos próprios/novos problemas). 

Segundo as conclusões da autora, o foco dessa educação é despertar 

na criança/adolescente as responsabilidades do mundo adulto: fazer dela uma 

perpetuadora da lógica tradicional. Este modelo das “cabeças cheias” forma alguns 

vencedores/continuadores, tidos como inteligentes ou bem-dotados, que terminam 

legitimando a Educação-mercadoria. No entanto, esse modelo deixa muitos fora do 

espaço escolar, ou em uma inclusão inferiorizante. Segundo a autora, essa 

educação traz o tédio como efeito, uma vez que homogeneiza, favorecendo uma 

subjetividade mecânica e uma socialização padronizada. 

O funcionamento institucional possui um eixo comum: individualismo, 

isolamento, bloqueio de comunicação. Assim se reproduz a lógica tradicional, 

principal responsável pelo agenciamento da subjetividade moderna. Nesse sentido, 

a cultura ocidental coloca a ênfase da formação dos sujeitos na aquisição de hábitos 

e nos processos adaptativos que servem como meios de agilizar o cotidiano. É 

veiculado pela escola que problema, conflito e crise não se constituem em índices 

de mudanças, mas em sinalização de caos, loucura e desordem, o que atua como 

bloqueio às transformações.  

Os valores da prática pedagógica são primordialmente o respeito ao 

eruditismo e às verdades universais, pressupondo hierarquia e escuta unilateral. Há 

linearidade dos processos de aprendizagem, que pressupõe uniformidade no 

desenvolvimento. Assim são padronizados ritmos e estágios que devem ser 

alcançados por todos. Observa-se ainda a priorização do desenvolvimento cognitivo 

e os saberes produzidos no dia-a-dia são vistos como perda de tempo. O resultado é 

o tédio, ou a impotência de criar.  

A autora propõe uma via micropolítica de intervenção na educação: por 

meio da análise de um cotidiano produzido nas práticas coletivas. Os Encontros são 
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locus privilegiados de transformação, são campos de potências e de criação de 

devires, já que conhecimento é invenção, construção coletiva. 
No momento em que os grupos adquirem a liberdade de viver seus 
processos, eles passam a ter uma capacidade de ler sua própria situação e 
o que se passa em torno deles. A partir daí, o desafio é a fabricação 
permanente de dispositivos que viabilizem a circulação de novas ligações, 
ideias, sentimentos e ações, possibilitando a criação, a manutenção de 
espaços de autonomia que ativem outros processos de subjetivação 
(ROCHA, 2000, p.199). 

Com liberdade e diversidade de critérios de escolha, pode-se favorecer 

a processualidade da vida e modos de existência diversos. Nesse caso, criam-se 

territórios existenciais em que a diversidade pode ser acolhida e se efetuar, 

ganhando visibilidade. Segundo a autora, o resultado é a alegria e o sinal de que a 

educação está fugindo do padrão mercadoria. 

Observa-se, a partir dos estudos apresentados, que apesar da 

unanimidade em se considerar a importância da educação para o desenvolvimento 

como liberdade, faz-se necessário refletir sobre a educação que tem sido priorizada 

pelas nações, mapeando as práticas que visam a reprodução do modelo social 

vigente, mas buscando identificar práticas que geram autonomia e produção do 

novo. 

Coutinho (2011) também coloca em xeque o modelo escolar atual, 

caracterizado pela aceleração da globalização, pela instauração da sociedade de 

consumo, pelo declínio de autoridades simbólicas, afirmando a importância de a 

escola incorporar práticas de cidadania, com foco nos laços sociais.  
Tem-se constatado a crise do modelo escolar baseado no paradigma 
moderno da racionalidade que objetiva isolar a presença de objetos 
estranhos à razão do interior da instituição educativa. Assim a escola está 
sendo convocada a mudar, deixando de ser somente um local de 
apropriação de conhecimento científico, passando a se constituir como um 
espaço de diálogo entre os saberes científico, social e escolar, linguagem 
entre outros. Espaço também de exercício de cidadania e construção de 
laços sociais (COUTINHO, 2011, p. 26). 

Segundo Ramos, “vive-se hoje, na escola, um clima de mal-estar e 

tensão, advindos de violência e necessidades diversas, que apontam para a busca 

de saídas e intervenções coletivas urgentes” (RAMOS, 2011, p. 76). 

De acordo com Lepsch (2014) a educação deve transformar a 

sociedade e instrumentalizar o indivíduo para a vida social, incluindo conhecimentos 

educacionais acerca da realidade vivida. A autora afirma que as vozes ou 

manifestações singulares dos sujeitos não têm sido potencializadas, mas favorecida 
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a lógica da redução de identidades fixas, por meio da produção de modos de 

subjetivação massificantes e disciplinadores, o que retroalimenta os ciclos de 

violência. Ela acrescenta que as práticas educativas deveriam levar em 

consideração as brincadeiras, o contexto social, cultural e emocional das crianças, 

de modo que pudessem construir os conhecimentos por meio de situações de 

interação. Isto porque, a partir do lúdico, as crianças conseguem desenvolver suas 

capacidades de atenção, imitação, imaginação, aspectos de socialização e utilização 

de regras e papéis sociais.  

A partir da discussão da condição da educação e seu papel na sociedade do 

século XXI, o relatório da UNESCO “Educação: um tesouro a descobrir" apresenta 

uma proposta de educação voltada para um desenvolvimento integralizado, baseado 

nos pilares aprender a conhecer/aprender, a fazer, a conviver e a ser (DELORS, 

2003). 

Esse modo de educar busca superar o conhecimento meramente técnico, 

buscando mecanismos para despertar o interesse pelo aprender e sentido ao 

conhecimento, propiciando ao indivíduo o desenvolvimento no âmbito social e 

individual. 

Essa educação, segundo o autor, deve ser uma educação para a vida e ao 

longo da vida, ou seja, propõe-se que ela esteja integrada ao contexto de vida do 

indivíduo, ligada à sociedade e à dinâmica da vida, sendo a comunidade um vetor de 

educação. 

A educação, a partir desse paradigma, deve existir como qualificação para a 

vida, intentando despertar o papel autoral dos indivíduos e a formação de cidadãos 

emancipados comprometidos com a mudança social. 
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4. JUSTIFICATIVA 

Caracterizada como uma transgressão às ordens e regras da vida em 

sociedade, a violência escolar tem se apresentado como uma preocupação nos 

tempos atuais.  

Resultante da relação entre os níveis individuais, comunitários e 

sociais, se apresenta como um fenômeno cultural e, portanto, a sua compreensão 

implica no entendimento da complexidade do conjunto de relações sociais onde 

ocorre. 

Sendo a escola um locus fundamental e privilegiado de socialização e 

formação de indivíduos, as manifestações de violência nesse contexto despertam 

preocupações relevantes.  

Manifestada de formas e intensidades diversas, a violência escolar se 

apresenta e pode ser analisada por diferentes perspectivas. Pesquisas sobre esse 

tema circulam pela identificação dos diferentes tipos de violência, analise do perfil e 

perspectivas sociais e psicológicas dos envolvidos, e relações institucionais e sociais 

que permeiam esse universo. 

Independente do tipo de investigação, é possível perceber os danos 

que as situações de violência acarretam para os indivíduos que as vivenciam, para 

as instituições envolvidas e para sociedade, ressoando de forma significativa 

inclusive para o desenvolvimento da sociedade. 

A perspectiva de Amartya Sen de Desenvolvimento como Liberdade, 

inova ao colocar o individuo como peça fundamental na avaliação do 

desenvolvimento, para além dos critérios econômicos mensurados pelas 

abordagens tradicionais. 

Para Sen, o desenvolvimento deve ser avaliado a partir das liberdades 

que o individuo atinge em sua vida. Essas liberdades se relacionam com as 

possibilidades do individuo de desfrutar da vida que acha que deve viver. Para isso, 

esse individuo precisa ter suas capacidades necessárias e suficientes possibilitadas 

e garantidas, para que se constitua enquanto agente.  

É essa condição de agente, possibilitada pelo exercício da razão 

pública enquanto liberdade de participar da avaliação critica e do processo de 

formação de valores, que garante manutenção dos processos participativos e 

democráticos, e a possibilidade de desenvolvimento na perspectiva da liberdade. 
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Para além de uma formação técnica, voltada para o mercado 

profissional e consequentemente para o crescimento econômico, a educação, nessa 

perspectiva, é apresentada como ferramenta da formação de agentes capazes de 

raciocinar, argumentar, dialogar e deliberar de forma a construir valores sociais que 

os permitam viver a vida que gostariam de levar, razão final do processo de 

desenvolvimento. 

Martha Nussbaum, a partir dessa perspectiva, contextualiza a 

importância da Educação como possibilidade de promoção da condição de agente 

dos indivíduos. A autora contrapõe a Educação tradicional, direcionada na 

perspectiva do capitalismo, ou Educação para o Lucro, à Educação para a 

Liberdade, fundamentada na promoção de capacidades que conduzam o individuo à 

condição de agente.  

Enquanto a Educação para o Lucro é analisada em sua relação com o 

sistema produtivo, dependente de um modelo massificante e disciplinador, que 

dificulta o exercício da razão pública, um outro modelo de Educação é apresentado. 

Este enfatiza o papel das artes e humanidades como possibilidades de promoção 

das capacidades do individuo de decidir livremente e coletivamente sobre questões 

relacionadas à sua vida e ao seu contexto, de forma a se instrumentalizar para a 

vida social. 

Entretanto, a educação tradicional, conforme apresentada por 

Nussbaum, tem renunciado ao seu dever de trabalhar a formação ética e a 

capacidade de agente dos indivíduos, se focando num modelo de construção de 

subjetividades massificadas a partir de uma estrutura hierarquizada e pouco aberta 

ao exercício da alteridade.  

Em outras palavras, as competências necessárias para uma educação 

voltada para a liberdade vêm sendo abandonadas em detrimento da exaltação de 

modelos falaciosos de perfeição e sucesso voltados para atender aos preceitos 

capitalísticos.  

Capacidades essenciais para a formação de valores sociais, como o 

questionamento, o autoexame, a imaginação e criatividade, essenciais para a 

manutenção do bem comum, promovidas pelas artes e humanidades, estão sendo 

afastadas do contexto escolar, provocando uma crise da democracia. 
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Dentre as diversas possibilidades desse exercício, Nussbaum discorre 

sobre a importância de experimentação da alteridade, do se colocar no lugar do 

outro, do role playing, os quais deveriam ser valorizados no processo educacional. 

A Educação, pautada no viés do Desenvolvimento como Liberdade, 

deve se preocupar com a promoção de novos modos de convivência que visem a 

produção de autonomia, de forma a facilitar a composição da condição de agente 

(através do exercício da razão pública), necessária ao desenvolvimento proposto 

enquanto liberdade. 

Diante do exposto, faz-se necessário pensar em estratégias de 

intervenção na área da Educação comprometidas com a abordagem libertadora de 

desenvolvimento proposta por Amartya Sen. 



!43

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GERAL 

Desenvolver uma pesquisa-intervenção voltada à compreensão das violências no 

ambiente escolar e à promoção de novos modos de convivência por meio da criação 

conjunta de espaços de diálogo e deliberação, exercício da alteridade e formação de 

valores, aspectos imprescindíveis para o Desenvolvimento como Liberdade proposto 

por Amartya Sen. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Mapear a ocorrência de situações de violência no contexto escolar na perspectiva 

dos estudantes; 

• Compreender os modos de convivência e as maneiras de se perceber a violência 

escolar na perspectiva dos estudantes; 

• Realizar uma intervenção grupal experimental voltada à promoção de novos 

modos de convivência e resolução de conflitos; 

• Refletir sobre a relação entre a violência escolar e o processo de Desenvolvimento 

como Liberdade, proposto por Amartya Sen. 
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6. METODOLOGIA 

Frente à necessidade de uma maior compreensão do que se passa no 

contexto escolar, especificamente nos Anos Finais do Ensino Fundamental, 

caracterizado por significativos índices de repetência e abandono escolar, com 

destaque para a importância do início da adolescência como uma fase crítica do 

desenvolvimento, e os fenômenos da violência escolar, em um período escolar que o 

estudante já não conta mais com tanta proximidade dos professores e que a família 

se distancia da escola, foi proposto um projeto investigativo com vistas a 

compreender o fenômeno da violência no cotidiano escolar, além de buscar 

promover novos modos de convivência e resolução coletiva de problemas, o que 

amplia o exercício de cidadania e democracia, tal como as define Amartya Sen.  

Tal projeto foi denominado “A CONVIVÊNCIA ESCOLAR NOS ANOS 

FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PÚBLICO: mapeamento das dificuldades e 

promoção do desenvolvimento como liberdade”, sob responsabilidade da docente e 

orientadora desta pesquisa, Profª. Drª. Daniela de Figuereido Ribeiro, e dele faz 

parte, além dessa pesquisa, outros estudos com recortes e objetivos 

complementares ao deste trabalho.  

Esse grande projeto tem como objetivo mapear as diversas práticas de 

violência que ocorrem na escola e promover novos modos de convivência entre os 

atores escolares, favoráveis ao desenvolvimento como liberdade. Busca, portanto, 

compreender as diversas formas de violência vivenciadas pelos atores escolares; 

facilitar novos modos de convivência nas relações aluno-aluno, buscando melhorar o 

clima em sala de aula; facilitar a reflexão dos professores e equipe técnico-

administrativa sobre dificuldades vividas no cotidiano escolar, buscando estabelecer 

redes de cooperação e soluções coletivas; e, por fim, facilitar a relação família-

escola, com foco na promoção do desenvolvimento do papel de pais e participação 

na vida escolar dos filhos. 

O presente estudo se apresenta como uma vertente desse projeto 

maior, objetivando especificamente a identificação das violências na perspectiva dos 

alunos e suas implicações na manutenção de espaços de diálogo e deliberação, no 

exercício da alteridade e na formação de valores, aspectos imprescindíveis na 

promoção da condição de agente proposto por Amartya Sen.  



!45

Em seguida, serão descritos os procedimentos metodológicos previstos 

nesse projeto. 

6.1. ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

Diante da complexidade da realidade apresentada nessa pesquisa, faz-

se necessário pensar em estratégias de investigação comprometidas com a 

abordagem libertadora proposta no referencial teórico tanto para a educação quanto 

para o desenvolvimento.  

Para Rocha (2006, p.169), nas investigações convencionais, em nome 

da objetividade, fecha-se ao máximo o mecanismo de captação, “para que as 

respostas das pessoas interrogadas sejam emitidas sem efeito de aprendizagem e 

sejam diretamente encaixáveis naquilo que o investigador deseja mostrar ou 

justificar”. Perde-se de vista a questão da aprendizagem e da criação.  

Baseada em Thiollent (1987, apud ROCHA 2006), a autora defende a 

utilização das pesquisas participativas, em que o conhecimento e a ação sobre a 

realidade são construídos no curso da pesquisa, oferecendo à comunidade 

participante uma presença ativa no processo. As mudanças que acontecem ao longo 

da pesquisa implicam em transformações das práticas estabelecidas tanto para os 

participantes da pesquisa como para o pesquisador.  

No rol das pesquisas participativas, optou-se pela pesquisa-

intervenção, que traz como referencial teórico-metodológico a análise institucional, 

surgida na França na década de 60 e na América Latina nas décadas seguintes. 

Esse método traz como proposta: 
criar dispositivos de análise da vida dos grupos na sua diversidade 
qualitativa, e isto significa que esta proposição investigativa tem como alvo 
o movimento, as rupturas que as ações individuais e coletivas imprimem no 
cotidiano. Os processos em desenvolvimento na pesquisa-intervenção 
produzem permanentemente a realidade na qual cada um de nós e os 
diferentes grupos são um modo de expressão (ROCHA, 2006, p. 171). 

A noção de qualitativo aqui está ligada aos sentidos produzidos nas 

relações, nas turbulências da alteridade, que podem promover diálogo, análise e 

compreensão do que se vive. O pesquisador tem o desafio de ultrapassar as 

tradições e hábitos da comunidade investigada, os quais naturalizam o cotidiano e 

funcionam na reprodução dos valores pré-estabelecidos, tomados de forma 

inconsciente.  
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“O qualitativo se vincula, portanto, à recuperação do percurso dos 
movimentos dessa comunidade, percebido nas polêmicas, nos desvios, nas 
ações que fazem diferença frente ao hegemônico, que abrem espaço a 
imprevisibilidades” (ROCHA, 2006, p. 171). 

A pesquisa-intervenção, enquanto investigação qualitativa, baseia-se 

no paradigma ético-estético-politico proposto por Guattari (1992), em que ética é o 

reconhecimento da alteridade, a possibilidade de avaliação de situações de forma 

que as escolhas sejam afirmações da vida, sendo o desafio da convivência chegar 

em acordos temporários e não em consensos redutores. A estética traz a 

possibilidade de criação de novos modos de existência. A política implica na 

responsabilidade frente aos efeitos produzidos pelas práticas, no caso pela prática 

da pesquisa, que também pode estar atrelada aos paradigmas reprodutores da 

lógica tradicional, como estar alinhada aos processos de transformação (PASSOS; 

KASTRUP; ESCÓSSIA, 2009). 

Como método de condução da pesquisa-intervenção optou-se pela 

Socionomia, teoria criada pelo psiquiatra romeno Jacob Levy Moreno, mais 

conhecida como Psicodrama (MORENO, 2006). De acordo com Contro (2009), o 

Psicodrama se insere no rol das pesquisas participativas, que buscam 

transformação social, podendo se aproximar tanto da pesquisa-intervenção, quanto 

da pesquisa-ação crítica. A primeira se baseia na ideia de imanência e nos filósofos 

da diferença, e a segunda tem seu embasamento teórico em Paulo Freire. Conforme 

o autor, essas duas perspectivas são parecidas e se aproximam quando se trata de 

sua finalidade, mas se distanciam quanto ao meio, ou método que utilizam. 

Dessa forma, enquanto estratégia geral de pesquisa, o Psicodrama 

poderia ser utilizado tanto em uma perspectiva quanto em outra, sendo que na 

opção pela pesquisa-intervenção articulam-se simultaneamente, a partir da 

produção coletiva, pesquisa, intervenção e produção teórica. Esta foi a opção 

adotada e neste caso o papel do pesquisador é acompanhar as singularizações dos 

modos de subjetivação, mapeando os atravessamentos que se mostram em seu 

cartograma, e não visando a obtenção de um resultado a ser interpretado.  

Fundamentada no já descrito paradigma ético, estético e político, a 

pesquisa-intervenção leva à experimentação de outros modos de existir, à criação 

de possibilidades e, ainda, “transformar para conhecer, pois o significado emerge 

das práticas e é inquieto e perspectivo” (CONTRO, 2009, p.19).   
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O Psicodrama se aproxima da pesquisa-intervenção quando suas 

atenções são voltadas para a construção de alternativas inusitadas ao vir-a-ser. 

Alguns autores realizaram estudos nessa perspectiva, tais como Ribeiro (2004), 

Colares (2009), Nery, Costa e Conceição (2006).  

   O Psicodrama traz, ainda, em seu arcabouço teórico, aspectos 

apontados por Nussbaum (2009) como promotores de uma educação para o 

desenvolvimento como liberdade, como a promoção de um contexto grupal onde se 

busca o Encontro, em que a alteridade é mantida e respeitada. Utilizam-se os 

métodos de role-playing, inversão de papéis, entre outros instrumentos para 

experimentação do lugar do outro. O foco é a liberação da espontaneidade e 

criatividade de indivíduos e grupos, para que possam analisar sua situação, não a 

partir das noções prévias, mas se colocando em situação, por meio de métodos da 

ação e da imaginação, podendo encontrar soluções com liberdade.  

Tal como Nussbaum (2009) afirma, as pessoas são estimuladas a 

pensarem por si mesmas e compreenderem a perspectiva do outro. O Psicodrama 

parece integrar a utilização das artes e humanidades que a autora propõe como 

fundamentais em uma educação para a liberdade, tendo sido escolhido como 

metodologia de intervenção. 

6.2. LOCAL E PARTICIPANTES 

Em 2018, iniciou-se, em uma escola estadual localizada num bairro 

periférico na cidade de Franca-SP que vivenciava sérias queixas dos mais variados 

tipos de violência – depredação, vandalismo, brigas, desinteresse, entre outros, uma 

intervenção com o objetivo de cuidar das relações entre os alunos na escola,. 

O projeto, conduzido pela orientadora deste trabalho, realizou ao longo 

daquele ano encontros semanais com alunos do 5º ao 9º anos frequentadores da 

escola. Os encontros eram mediados por estagiárias da Psicologia Escolar que 

utilizavam o método psicodramático na busca de descobertas de modos mais 

saudáveis de convivência. 

Em 2019, decidimos transformar essa intervenção numa pesquisa, e 

para isso surgiu o projeto deste trabalho, que buscou cumprir todas as exigências 

técnico-científicas.  
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Para isso, foi assinado um Termo de Anuência (ANEXO A) com a 

escola, firmando a parceria para realização do pesquisa-intervenção. 

 Como critério fundamental para participação em qualquer etapa da 

pesquisa, foi solicitado aos estudantes e a seus responsáveis a assinatura dos  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (ANEXO B), devidamente 

assinado pelos responsáveis, bem como o Termo de Assentimento - TA (ANEXO C), 

assinados pelos próprios alunos. 

A princípio foram convidados a participar da pesquisa todos os 341 

alunos de 6º a 9º ano matriculados na escola, de ambos os sexos, tanto do período 

matutino quanto vespertino. Nesse encontro, ocorrido no dia 01/04/2019, os 

objetivos da pesquisa foram explicitados aos estudantes e as orientações para 

preenchimento dos termos (TCLE e TA) foram passadas. Adotou-se a estratégia de 

recolher os termos nos dias subsequentes como forma de evitar que esses fossem 

esquecidos.  

Destes, 133 alunos, voluntariaram-se a participar das intervenções 

mediante entrega dos documentos necessários, sendo estes identificados como os 

participantes da pesquisa. 

Enquanto ocorriam essas definições junto à escola, foram 

selecionadas, entre os estudantes do curso dos 4º e 5ª anos de graduação em 

Psicologia da UniFACEF, 18 estagiárias, responsáveis pela mediação das 

intervenções dos grupos. 

As estudantes selecionadas passaram por uma formação sobre temas 

relacionados à violência escolar, assim como por vivências psicodramáticas, como 

forma de subsidiar a intervenção a ser realizada.  

Todas as estagiárias concordaram voluntariamente em participar da 

pesquisa-intervenção, por meio da assinatura de uma Carta de Autorização/

Anuência e Compromisso (ANEXO D).   

Além dessas estagiárias, a equipe de trabalho era formada por uma 

pedagoga psicodramatista e a pesquisadora responsável, também no papel de 

supervisora, assim como pela pesquisadora responsável por esse trabalho, 

responsável por acompanhar e alinhar toda essa articulação para que a intervenção 

pudesse ocorrer de forma a analisarmos suas implicações no cotidiano definido.  
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A título de curiosidade, haviam em andamento outras 4 pesquisas de 

iniciação científica sobre essa mesma intervenção, focada em diferentes aspectos 

da violência escolar. 

6.3. PROCESSO DA PESQUISA 

  Partindo do pressuposto teórico-metodológico de que o conhecimento 

e a ação sobre a realidade são construídos no curso da pesquisa, os dados dessa 

pesquisa foram coletados em diferentes momentos da intervenção. 

Na primeira etapa, buscando entender as situações de violência 

existentes no contexto escolar, e como essas eram vivenciadas pelos alunos, foi 

construído um questionário (ANEXO E), composto por uma parte qualitativa, com 47 

questões fechadas, que buscavam mapear a ocorrência de situações de violência no 

contexto escolar na perspectiva dos estudantes, estruturadas da seguinte forma: A) 

Dados Pessoais, B) Dados Familiares, C) Perspectiva da Vítima, D) Perspectiva da 

Testemunha, E) Perspectiva do Agressor, e uma parte F) Geral, quantitativa, e 

composta de 6 questões abertas que buscavam compreender os modos de 

convivência e as maneiras de se perceber a violência escolar na perspectiva dos 

estudantes. As questões apresentadas foram as seguintes: 

•O que você acha do ambiente da sua escola? 
•O que você pensa do relacionamento entre as pessoas? 

•O que você pensa do problema da agressividade na escola? 

•Por que você acha que situações agressivas ocorrem?  

•Você tem alguma sugestão para melhorar a convivência na escola? 

•Você gostaria de acrescentar algum aspecto da sua vida escolar?  

Uma primeira aplicação piloto do questionário foi realizada junto às 

estagiárias, durante o processo formativo, como forma de testá-lo e identificar 

possíveis falhas. Nessa ocasião, os ajustes necessários foram realizados. 

A aplicação dos questionários, realizada com 124 alunos que 

cumpriram as exigências formais estabelecidas pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Uni-FACEF e estavam presentes no dia agendado (06/05/2019), conforme 

programado previamente com a direção da escola, tanto no período matutino quanto 

no período vespertino, foi supervisionada pela presente pesquisadora, que contou 

com o apoio das estagiárias da Psicologia presentes na escola, que se dividiram em 
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duas salas. As questões apresentadas no questionário foram lidas junto aos alunos, 

que receberam suporte frente a quaisquer dúvidas apresentadas. 

Uma vez identificados os possíveis participantes da pesquisa, as 

estagiárias voltaram à escola visando a formação dos grupos de intervenção com o 

objetivo de possibilitar mudanças nos modos de conceber e lidar com a violência 

escolar com foco na manutenção de espaços de diálogo e deliberação, no exercício 

da alteridade e na formação de valores. 

Foram formados 4 grupos de intervenção com os estudantes 

participantes, oferecidos em diferentes horários tanto no período matutino quanto 

vespertino, visando viabilizar a participação do maior número possível de 

interessados. Os encontros grupais aconteciam semanalmente e eram conduzidos 

pelas estagiárias participantes do projeto. 

Como brevemente apresentado anteriormente, a metodologia escolhida 

para a condução dos encontros foi o Psicodrama. Segundo Lepsch (2014), 

psicodrama é um processo onde as pessoas podem desvendar a espontaneidade e 

criatividade, por meio do conhecimento da consciência crítica de si próprio e do lugar 

que ocupa no mundo. Gonçalves, Wolff e Almeida (1988) caracterizam a 

espontaneidade como capacidade de agir de modo adequado diante situações 

novas, criando uma resposta inédita, renovadora, transformadora de situações 

preestabelecidas. 

De acordo com Moreno, criador do psicodrama, o indivíduo é 

concebido por meio de suas relações interpessoais, pois ele nasce em sociedade e 

necessita de outras pessoas para sobreviver, desse modo toda teoria moreniana 

parte da concepção do homem em relação (GONÇALVES. WOLF e ALMEIDA, 

1988). Na visão moreniana: 
Os recursos inatos do homem são a espontaneidade, criatividade e a 
sensibilidade. Desde o início, ele traz consigo fatores favoráveis a seu 
desenvolvimento, que não vêm acompanhados por tendências destrutivas. 
Entretanto, essas condições, que favorecem a vida e a criação, podem ser 
perturbadas por ambientes ou sistemas sociais constrangedores. Nesse 
caso, resta a possibilidade de recuperação dos fatores vitais, através da 
renovação das relações afetivas e da ação transformadora sobre o meio 
(GONÇALVES, WOLF e ALMEIDA,1988, p. 45). 

Para fins didáticos, o Psicodrama, também chamado de Socionomia, é 

dividido em sociodinâmica, sociometria e sociatria. A Sociodinâmica estuda o 

funcionamento (ou dinâmica) das relações interpessoais sendo o método utilizado 

para investigação o role-playing (jogo de papéis) que possibilita ao indivíduo atuar 
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dramaticamente diversos papéis, desenvolvendo a espontaneidade; a Sociometria 

tem como intuito compreender as relações entre as pessoas; e a Sociatria é a 

terapêutica das relações sociais, a qual tem como métodos a Psicoterapia de Grupo, 

o Psicodrama e o Sociodrama. Para Moreno, a aplicação da sociodinâmica, 

sociometria e da sociatria possibilitaria o tratamento e a cura do indivíduo e do 

social.  

 Moreno teve como método inicial de investigação uma modalidade de 

teatro, o teatro do improviso ou da espontaneidade, denominado posteriormente de 

teatro espontâneo e mais adiante de teatro terapêutico. O psicodrama proporciona 

técnicas de objetivação da subjetividade e seus conflitos, promove a socialização, o 

compartilhamento e a reflexão de situações e valores presentes no dia-a-dia, 

explicitando conflitos relacionados aos grupos sociais, promovendo o 

questionamento e a construção de novos conhecimentos e sentidos, como possíveis 

versões da realidade (LEPSCH, 2014). 

Para Moreno, havia um grave problema de comunicação no mundo que 

causaria consequências desastrosas, como a fragmentação dos grupos, dificuldades 

no estabelecimento de relações, o isolamento das pessoas e o adoecimento. A 

doença surge quando o homem é preso (e se prende) a conservas culturais, 

caracterizadas como padrões rígidos e cristalizados de condutas e valores que 

imobilizam as pessoas. Portanto, o projeto terapêutico moreniano está pautado em 

ações no coletivo, no caso é possível afirmar uma ação educativa que possibilite o 

treino da espontaneidade e da criatividade desde a fase infantil (BAREICHA, 1998). 

A metodologia psicodramática questiona padrões estabelecidos, 

favorecendo diálogos ao convidar os sujeitos a protagonizarem seus problemas e/ 

conflitos para que a autoria, a criação coletiva e novos devires possam emergir 

(LIMA, 2015). E as propostas de Moreno coincidem com as da escola ativa por 

considerar que o homem deve ser mais preparado para vida do que para o saber, e 

por utilizar a ação, o jogo, o contato com a natureza, a arte, a dança (BAREICHA, 

1998). 

O Psicodrama, enquanto um modo de fazer pesquisa, possibilita a 

produção de novos olhares sobre o fenômeno investigado, implicando em outro tipo 

de relação com os sujeitos/participantes envolvidos, uma vez que propicia “a 
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experiência de autoria, improviso e criação, responsabilizando-os pela produção de 

sentidos e significados” (LIMA, 2015, p.178).  

Nessa perspectiva, faz se necessário emergir uma educação e 

pesquisa inspirada em outras proposições, considerando o ser humano um sujeito 

inacabado, com possibilidade de transmutar padrões de subjetividade (LIMA, 2015). 

Como método de pesquisa, o Psicodrama utiliza a linguagem artística 

para investigar e intervir. Além disso, ressalta a criação coletiva e “o 

compartilhamento de narrativas, como experiência transformadora, dando 

visibilidade a protagonismos” (LIMA, 2015, p.179). 

Enquanto dispositivo educacional e de pesquisa, o Psicodrama tem 

como característica:  
Fazer abertura à emergência da tensão e do conflito, a fim de que 
processos de subjetivação possam ser identificados e problematizados, 
para se criar, coletivamente, um feixe possível de novos sentidos e 
significados e instigar outros modos, estilos, estéticas e éticas de existência 
para reconhecermos, relacionarmos e educarmos na perspectiva da 
singularidade e afirmação (LIMA, 2015, p.179). 

“No contexto dramático, o palco é o lugar autorizado e protegido para 

experimentação, imaginação e criação cênica coletiva” (LIMA, 2015, p.183). É um 

espaço-tempo proposto para resgatar a liberdade e autoria, que mobiliza a 

espontaneidade-criadora e a “abertura, autorização e proteção para o livre trânsito 

da fantasia e imaginação, no contexto cênico sociodramático” (LIMA, 2015, p.183). 

No sociodrama, todos os participantes têm status de pesquisadores e 

são também responsáveis por todo trabalho grupal, pois a criação coletiva é 

entendida como ação conjunta da espontaneidade criadora (LIMA, 2015). 

Terminada a cena, volta-se ao contexto grupal, compartilha-se a 

experiência: tal processo é transformador na medida em que possibilita o 

compartilhamento e a experimentação de outras vias, outros ângulos, outras 

nomeações. Por meio de personagens que contracenam improvisadamente, linhas 

de fuga são criadas, possibilitando deslocamentos e, assim, engendrando outros 

sentidos e significados que ampliam o território existencial (LIMA, 2015, p. 184). 

Para fins de pesquisa acadêmica, há uma quarta etapa, o 

processamento, no qual posteriormente o pesquisador, não mais no papel de diretor, 

analisa a produção coletiva do grupo, isto é, cenas protagonizadas, personagens, 

drama, enredo, enfim todo o desenvolvimento do sociodrama. Desse modo são 
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criados eixos de análise para explorar a experiência vivida, ampliando a 

compreensão sobre o tema protagonizado (LIMA, 2015). 

A metodologia psicodramática possui um potencial analógico e artístico 

que tende a favorecer outros/novos modos de subjetivação ao se questionar 

padrões hegemônicos e normativos, sendo foco em seu modo de operar e produzir 

saberes a autoria e a criação coletiva (LIMA, 2015). 

Dos grupos formados nesta pesquisa, optamos por focar o estudo em 

um deles, autodenominado Expressar-se, uma vez que este manteve uma maior 

consistência de encontros e um número de participantes mais significativo.  

O grupo foi conduzido por 3 estagiárias que se utilizaram da técnica do 

Jogo Dramático, técnica psicodramática que propicia ao indivíduo expressar 

livremente as criações de seu mundo interno, realizando-as na forma de 

representação de um papel, pela produção mental de uma fantasia, ou por 

determinadas atividades corporais ou artísticas, permitindo, dessa forma, uma 

aproximação terapêutica com os conflitos vividos, gerando insights e possibilitando 

mudança e crescimento aos membros do grupo (MOTTA, 1995). 

Os jogos dramáticos seguiram as seguintes etapas: 

• Aquecimento: consiste em alguma atividade que permita ao grupo 

preparar-se para a nova situação, alcançando um ponto ótimo de tensão: não tão 

alta que desestruture o grupo, nem tão baixa que as pessoas permaneçam em 

estado de não-compromisso com a proposta. Assim, o aquecimento é a parte do 

jogo responsável pela criação do clima grupal favorável para a liberação da 

espontaneidade de seus membros, dentro de um contexto protegido. 

• Desenvolvimento (Jogo Dramático): após o aquecimento vem o jogo 

propriamente dito, e este deve conter uma proposta que atenda a necessidade de 

simbolização de um conflito grupal, e ao mesmo tempo, que facilite a realização do 

projeto do grupo. Quanto às modalidades, os jogos podem ser de integração, de 

pesquisa do ambiente, de reconhecimento do eu, jogos utilizando objeto 

intermediário, jogos de reconhecimento do eu e do outro, jogos de personagem, 

entre outros. Podem também abordar temas típicos de uma fase do 

desenvolvimento, ou assuntos polêmicos e angustiantes. 

• Compartilhar: após a ação conjunta ocorre a integração grupal 

através da palavra, e no momento de compartilhar aparecem as dificuldades e 
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aprendizagens experimentadas. Fica então desvelado o conflito que estava em 

jogo, sendo que este conflito não é algo proposto a priori, mas algo cuja eclosão foi 

estimulada pelo jogo, podendo assim ser trabalhado. 

Os encontros dos grupos foram acompanhados semanalmente por 

meio da supervisão e registrados em diários de campo pelas estagiárias após cada 

sessão. A princípio, foi proposto um roteiro de registro contendo data e duração, a 

série e o número de alunos, o contexto em que as situações de violência ocorrem, 

as práticas de violência e as pessoas envolvidas e, por fim, demais observações 

apresentadas na efetivação das observações participantes. Ao longo das 

intervenções, atendendo a uma demanda das estagiárias, os registros foram 

realizados com mais liberdade, de forma assistemática, mas contendo todas as 

informações anteriormente solicitadas.  

6.4. ANÁLISE DOS DADOS 

O questionário, em sua parte quantitativa (perguntas fechadas, itens A 

a E), buscou se aproximar do perfil dos participantes e mapear as ocorrências de 

violência mais cotidianas no contexto escolar. Sua análise foi realizada com o 

suporte do software SPSS.  

A Parte Geral (item F), constituída de perguntas abertas, investigou a 

percepção dos alunos sobre o ambiente escolar e as situações de violência lá 

existentes. As respostas foram categorizadas e analisadas por meio do método de 

Análise de Conteúdo, segundo os moldes propostos por Minayo (2007).  

A Análise de Conteúdo também foi o método de análise dos diários de 

campo e buscaram apreender a processualidade vivida pelo grupo em termos de 

modos de convivência e sua relação com a violência, sendo então relacionadas à 

pesquisas de cunho social. 

6.5. ASPECTOS ÉTICOS 

A pesquisadora, sendo responsável pelo bem-estar e integridade dos 

participantes, obteve o consentimento livre e esclarecido dos mesmos antes do 
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início da coleta de dados, respeitando sua autonomia, tratando-os com dignidade 

sempre e os defendendo em sua vulnerabilidade. 

No sentido de evitar danos e riscos previsíveis e assegurarnos 

benefícios do estudo, constatando as vantagens e a relevância no que se refere à 

sociedade, contou com a efetivação das disposições da resolução 466/12 do 

Ministério da Saúde sobre pesquisas envolvendo seres humanos. 

Toda a documentação necessária para a elaboração do projeto (Carta 

de Anuência da Escola, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os 

responsáveis pelos alunos, o Termo de Assentimento para os alunos, Carta de 

Anuência/Autorização e Comprometimento das estagiárias) foi encaminhada para 

avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Municipal de 

Franca (Uni-FACEF), o COMEP, como parte do já citado projeto do qual este 

trabalho faz parte - “A CONVIVÊNCIA ESCOLAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL PÚBLICO: mapeamento das dificuldades e promoção do 

desenvolvimento como liberdade”, sob responsabilidade da docente e orientadora 

desta pesquisa, Profª. Drª. Daniela de Figuereido Ribeiro. 

A aprovação por parte do Comitê ocorreu na reunião de 13 de março 

de 2019. 

Ressalta-se que o trabalho foi realizado de acordo com as Referências 

Técnicas para a Atuação de Psicólogos(as) na Educação Básica (2013). Teve-se o 

cuidado para que os colaboradores da pesquisa conduzissem as intervenções 

pautados no compromisso ético, orientado pelo Código de Ética Profissional do 

Psicólogo e pelas Referências Técnicas de Atuação do Psicólogo na Educação 

Básica, comprometendo-se com o sigilo, a privacidade, atuando na perspectiva de 

promoção do respeito e autonomia dos participantes. 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a intenção de tornar a apresentação dos dados mais organizada e 

didática, esses serão separados nas seguintes categorias: 

• Questionário - Parte Quantitativa, que apresenta os dados referentes 

à contextualização dos participantes e o mapeamento das situações de violência 

identificadas pelos respondentes.  

• Questionário - Parte Qualitativa, que investiga as percepções dos 

estudantes acerca do tema da violência e dos modos de convivência no ambiente 

escolar. 

• Intervenção grupal, com as descrições dos encontros coletadas a 

partir dos diários de campo.  

7.1. QUESTIONÁRIO - PARTE QUANTITATIVA 

7.1.1. Contextualização dos participantes da pesquisa 

Em 2019, na ocasião em que a pesquisa acontecia, os participantes se 

encontravam entre o 6º e 9º ano do Ensino Fundamental, sendo que a maioria dos 

respondentes cursava o 6º ano (36,9%), seguido pelos estudantes do 7º (29,5%), 8º 

(20,5%) e 9º (12,3%). 

Eles tinham faixa etária entre 11 e 18 anos, sendo que as extremidades 

representavam o menor número de respondentes, respectivamente 10 e 1 alunos. A 

faixa etária mais expressiva eram dos nascidos em 2007 (35,2%), seguidos pelos 

alunos do ano de 2006 (23%), 2005 (18,9%) e 2004 (9,8%).  

54,9% dos participantes eram do sexo feminino, e 45,1% do sexo 

masculino. 86,9% eram nascidos em Franca. 

112 alunos viviam com as mães, 80 com os pais, e 95 com irmãos. 35 

alunos viviam com outros familiares, como avós ou tios. Apenas 5% dos 

participantes não tinham irmãos.  

A mãe representava a principal responsável dos participantes (105 

alunos), seguida pelo pai (58). Avós e irmãos apareceram em números menos 

expressivos. 
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76 pais e 85 mães tinham, ao menos, o Ensino Fundamental 

incompleto. 16 pais e 15 mães eram analfabetos ou sem escolaridade, e 7 pais e 8 

mães completaram o Ensino Superior. Os pais de 57 alunos eram casados, 46 eram 

separados e 20 pais viviam juntos.  

Os dados mostram que, genericamente, a maior parte dos participantes 

eram alunos mais novos (tinham 12 anos na época da pesquisa), prioritariamente 

cursando o 6º e 7º anos do Ensino Fundamental, de ambos os sexos, que viviam, 

em sua maioria, com a mãe, sendo essa a principal responsável por eles, e irmãos, 

mas grande parte também vivia com o pai.  

Pais e mães, em sua maioria, tinham ao menos algum nível de 

Educação Formal. Ainda que numa quantidade pouco expressiva, vale apontar que 

havia mais pais e mães sem escolarização do que com Ensino Superior. 

7.1.2. Mapeamento das vivências de violência identificadas pelos respondentes 

Conforme apontado pela literatura, práticas de violência e 

agressividade, especialmente aquelas definidas como bullying, tem se apresentado 

de forma frequente e crescente no contexto escolar, comprometendo o processo 

ensino-aprendizagem e gerando preocupação tanto por se contrapor à missão 

educativa da escola, quanto por suas consequências em relação à maneira como 

influencia as respostas ao longo da vida (MALTA, 2010; OLIVEIRA, 2015; 

SALGADO, 2014; SILVA e RISTUM, 2010).  

A análise sobre a incidência, prevalência, frequência, padrões de 

ocorrência e tipologia das situações de agressão e violência praticadas no contexto 

escolar auxiliam na compreensão do fenômeno (AGUIAR, 2017; CUNHA e 

PACHECO, 2009, apud MALTA, 2010; FORLIM, 2014 e MARCOLINO, 2018). 

Com o objetivo de mapear as situações de violência identificadas pelos 

respondentes, os dados apresentados no questionário aplicado nesta pesquisa 

mostraram que, enquanto vítimas, os participantes relataram já ter vivenciado 

experiências de agressão que envolviam xingamentos, zoeiras, piadas e 

humilhações (81 alunos), junto com pegar ou estragar coisas indevidamente (61), 

intrigas e calúnias (51), empurrões (29), ameaças (25) e situações de exclusão (23). 

Aparece ainda, em menor frequência, apalpar contra a vontade (16) e bater (10).  
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  Os locais mais comuns para a ocorrência das agressões foram a sala 

de aula (42) e o recreio (31). Também foram apontados os espaços de convivência, 

corredores e escadas, imediações da escola e refeitório. 

  As vítimas indicaram que as agressões eram praticadas mais 

comumente por 1 pessoa (43). Em menor número, eram praticadas em grupo (8). 

39,3% dos participantes disseram que os agressores eram colegas. A maior parte 

dos agressores foi identificada como do sexo masculino, mais velhos e da mesma 

sala. 59% dos participantes disseram que não se sentiam ameaçados atualmente.  

  O sentimento prioritariamente apontado pelas vítimas em relação a 

agressão foi a raiva (68 alunos). Aparece em menor número a indicação de que não 

sentiam nada, desprezo ou pena (48 alunos). 

  A reação mais comum à agressão era o revide (45 alunos). Somados, 

92 alunos disseram que contavam sobre as situações violentas para os pais, 

professores/funcionários ou amigos. 

  46,7% dos alunos não buscavam ajuda para superar o problema da 

agressão, e quando pediam ajuda, os amigos e pais eram as pessoas mais 

procuradas. 

83,6% dos participantes afirmaram já terem sido testemunha de 

situações de violência no contexto como chamar de nomes ofensivos, bater, 

empurrar ou ameaçar, gozações, humilhações, rumores e intrigas, pegar coisas dos 

outros ou estragá-las de propósito, excluir de grupos e apalpar contra a vontade. 

As testemunhas relataram que suas reações mais comuns frente a 

essas situações foi não fazer nada (55 alunos) ou procurar apoiar o agredido, 

pedindo ao agressor para parar ou ao agredido para se afastar. 16 participantes 

relataram ter recorrido a algum adulto. Somados, 19 participantes afirmaram se 

aproximar da situação para ver ou rir.  

Assim como identificado no papel de vítima, as testemunhas afirmaram 

que as agressões ocorriam prioritariamente em sala de aula (64) e no recreio (57). 

Imediações da escola, espaços de convivência, corredores, escadas e refeitório 

foram também locais apontados.  

  51,6% dos participantes afirmaram ter se envolvido em situações 

violentas como agressor, sendo as agressões mais comuns os xingamentos, 

seguidos dos empurrões, bater, exclusão, ameaças, humilhações, gozações, pegar 
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coisas dos outros, intrigas, calunias e rumores, estragar coisas de propósito e 

apalpar contra a vontade.  

O local mais apontado para a ocorrências das agressões foi a sala de 

aula (52 alunos), seguido do recreio (31), e o agressor age prioritariamente sozinho 

(58 alunos). 33 alunos relataram ter agredido em grupo. 61,5% dos participantes 

afirmaram não cometer agressões atualmente. 

  Segundo os alunos, as principais razões para cometem agressões 

eram as brincadeiras (37) e a irritação (36), seguidas pela reação a provocações 

(30), defesa de colegas (29) e vingança. Desprezo foi citado por 6 alunos. 

41 alunos identificados como agressores disseram não ter nenhum 

sentimento pelo agredido. 31 disseram sentir raiva, 16 pena, 10 carinho e 3 

desprezo. As principais vítimas eram do sexo masculino, mais velhos e da própria 

turma. 

  50% dos respondentes afirmaram que as situações de agressão foram 

assistidas por testemunhas. Destas, segundo o agressor, 56 não fizeram nada frente 

a situação de agressão, 26 alunos disseram que as testemunham riram da situação, 

16 pediram para parar, 13 aproximaram-se para ver e 10 recorreram a um adulto. 2 

fugiram ou tiveram medo, 3 apoiaram o agredido e 8 apoiaram o agressor ou 

aconselharam o agredido a se afastar. 

50% dos alunos disseram não ter sido responsabilizados pelas 

agressões cometidas. 

54,1% dos agressores gostariam de ter um comportamento diferente. 

Para isso, buscavam se controlar melhor (55 alunos), não reagir a provocações (38), 

conviver mais com os colegas (21) ou não fazer nada (21). Alguns disseram que 

optam por conviver menos com os colegas (11). 

Quando perguntados se já tiveram ajuda na mudança de 

comportamento, 41% disseram que não, enquanto 36,9% disseram que sim. Dentre 

as pessoas que ajudam na mudança de comportamento, aparecem os pais e 

familiares (21 alunos) e amigos (17) em maior número. Professores são citados por 

3 alunos. 

Confirmando os apontamentos da literatura sobre a incidência de 

situações agressivas ou violentas no contexto escolar, os dados referentes ao 

mapeamento das situações de violências apresentados pelo questionário permitem 
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verificar que estas eram comuns no contexto escolar, uma vez que grande parte dos 

participantes sinalizaram já ter se envolvido em alguma situação considerada 

violenta, seja no papel de vítima, testemunha ou autor. 

Outra evidência trazida pelo questionário é que os mais diversos tipos 

de situações agressivas foram vivenciadas no contexto escolar: passando por 

xingamentos, zoeiras, piadas, humilhações, ameaças, intrigas, calunias e rumores 

até pegar coisas dos outros, toques inadequados e agressões físicas como 

empurrões e bater.  

A sala de aula foi apontada como o local mais comum para ocorrências 

das situações agressivas, assim como a prevalência do envolvimento de pessoas do 

sexo masculino. Esses dados coincidem com os encontrados por Aguiar (2017), 

Forlim (2014) e Marcolino (2016).  

A passividade dos observadores frente a situações de violência 

apontada pelos autores já citados, também é identificada pelos participantes, que 

relatam que as situações de violência costumavam envolver testemunhas. 

Frente as reações mais comuns dos observadores, sobressai que 

estes não faziam nada diante da situação. Alguns se aproximavam para ver ou riam 

da situação. Outros, em menor número, tentavam impedi-la.  

É relevante destacar, nesse panorama geral, que as situações de 

violência aconteceram prioritariamente em contextos que já envolviam violência 

(irritação, reação a provocação, defesa de colega, revide e vingança). Muitas 

situações também eram consideradas brincadeiras.  

As vítimas afirmaram que, nessas situações, costumavam sentir raiva 

ou buscavam revidar, o que permite apontar o mecanismo de retroalimentação das 

condutas violentas. Eles mostraram que também costumam procurar apoio com 

pais, professores/funcionários e amigos. Já os agressores afirmaram não identificar 

nenhum sentimento que justificasse a prática da agressão. Em outros casos a raiva 

foi citada.  

Os agressores disseram nem sempre eram responsabilizados pelos 

seus atos. Alguns gostariam de modificar seu comportamento, e algumas vezes 

pediam ajuda para familiares e amigos. Poucos apontaram recorrer aos professores.  
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7.2. QUESTIONÁRIO - PARTE QUALITATIVA 

Identificado como fenômeno complexo, multideterminado e influenciado 

por fatores culturais, sociais e econômicos (SALGADO, 2014; TORO, NEVES e 

RESENDE, 2010), a identificação e significação de práticas agressivas e violentas 

no contexto escolar não se resumem a uma única perspectiva teórica, apresentando 

diferentes vertentes a partir do olhar pelo qual é abordado (DERBABIEUX, 1996, 

apud ABARAMOVAY e RUA, 2002). 

Com o objetivo de aprofundar a compreensão do multifacetado 

fenômeno dessas violências no contexto escolar (termo cunhado por Abramovay e 

Rua  para representar a pluralidade desse conceito), a parte qualitativa do 

questionário, composta por 6 questões abertas, se propõe a analisar a interseção 

dos vários objetos e significados acerca do tema, por meio de uma ótica 

transdisciplinar, multimensional e pluricausal (Abramovay e Rua, 2002).  

O intuito é compreender o fenômeno da violência a partir das 

referencias existentes no conjunto de relações sociais onde ela ocorre, considerando 

esta um aspecto ligado ao laço social em que o individuo está inserido (LIBERDI  e 

CASTRO, 2014). 

Para além de qualquer tentativa de quantificar os dados obtidos nessa 

parte do questionários, o objetivo foi, após a categorização por meio da analise de 

conteúdo, identificar e compreender as percepções que os estudantes têm acerca 

da violência e dos modos de convivência no ambiente escolar. 

As respostas emitidas pelos participantes, quanto citadas, foram 

transcritas em sua integridade e sem correções, estando destacadas em itálico.  

7.2.1. O que você acha do ambiente da sua escola? 

Ao serem questionados sobre o que achavam do ambiente da escola, 

80% dos participantes deram respostas positivas. A maior parte delas foi genérica, 

com afirmações como bom e legal. Poucos foram imprecisos ou disseram não gostar 

do ambiente da escola sem apresentar nenhuma justificativa - razoavel; mais ou 

menos; ruim.   
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Entre aqueles que justificaram suas respostas, tanto positivamente 

quanto negativamente, apareceram apontamentos ligados a aspectos relacionados 

ao clima escolar e a características físicas da escola. 

Em relação aos aspectos físicos, foi citado que a escola é grande, 

colorida, limpa, bem construida. Por outro lado, características com um viés negativo 

como desorganizada, suja, quente, fria, banheiro fidido também foram citadas. 

Em relação ao clima escolar, o ambiente foi citado positivamente como 

adequado ao aprendizado - muito bom. Por que é um ambiente para aprender -, 

contradizendo adjetivos caracterizando o ambiente como cansativo, entediante e 

agressivo - ficamos muito fechado na sala de aula; tem muita briga e xingamentos 

acontecendo aqui; acho que deveria ter mais coisa as aula deveria ser mais legal. 

As relações e a convivência entre alunos/amigos, professores e 

funcionários foram citadas, tanto num viés positivo - Legal a convivencia com os 

meus professores, funcionarios, amigos, etc -, quanto negativo - tem dias que eu 

não suporto os meus "colegas e professores”. 

Ainda que não haja consenso sobre a realidade vivenciada pelos 

estudantes no contexto escolar, os dados obtidos mostraram que os participantes 

valorizam o espaço da escola e as relações nela vividas.  

Por outro lado, identificam aspectos negativos relacionados a um 

ambiente desagradável, por vezes ligados a razões físicas ou materiais, mas 

também pela instalação de um clima desfavorável, de agressividade, identificadas 

tanto pelo que Charlot (1997) define como violência e incivilidades, como de 

ausência de sentido, caracterizando a violência simbólica por parte da  escola 

(ABRAMOVAY e RUA, 2002). 

Nesse contexto, conforme afirma Abramovay (20-?), é possível 

compreender que algumas relações se tornem mais complicadas.  

7.2.2. O que você pensa do relacionamento entre as pessoas? 

Quando questionados sobre o relacionamento entre as pessoas na 

escola, aproximadamente 70% dos participantes apontaram aspectos positivos. Em 

sua maior parte, as respostas foram genéricas - ótimo, legal, bom.  



!63

Destaca-se aspectos positivos relacionados à amizade e união entre as 

pessoas - Fazemos muitas coisas juntas; Nós somos bem unidos!; As pessoas se 

dão bem, conversam sobre assuntos que quase ninguem sabe; são brincalhonas 

uma com as outra; A maioria das pessoas da sala conseguem conversar bem, 

conversar normalmente sem nenhum conflito - e à responsabilidade e interesse dos 

alunos - a maior parte da turma e responsavel e quer aprender. 

Por outro lado, foram apontados aspectos negativos do relacionamento 

entre os estudantes referentes especificamente à postura e comportamento de 

alguns alunos.  

Atitudes ligadas ao desinteresse e à falta de respeito por parte de 

colegas foram citadas - a minoria so quer fazer bagunca e desrespeitar os colegas e 

professores -, assim como comportamentos individuais negativos, caracterizando os 

colegas como agressivos, má-influencia, bagunceiros, desorganizados, falsos, 

agitados, irritante - alguns alunos tem um comportamento inadequado que 

atrapalham bastante a sala de aula; algumas pessoas elas brigam humilham um ao 

outro, falam palavras ofencivas; outros gostam de provocar. 

A interferência desse comportamento no processo de aprendizagem é 

indicada por um participante - Orrivel. Por que eles só conversam por causa disso 

não temos aula direito. 

A exclusão também foi citada como um aspecto negativo da 

convivência das pessoas - ficam em panelinhas onde ninguém é aceito. 

Os dados obtidos mostram que os participantes reconhecem as 

relações pessoais no contexto escolar como positivas, valorizando a união e a boa 

convivência entre todos. 

Os dados mostram críticas pontuais em relação ao comportamento e à 

postura individual de alguns alunos, que apontam práticas de incivilidade como 

recorrentes nas relações interpessoais, interferindo, inclusive, no processo de 

aprendizagem. 

7.2.3. O que você pensa do problema da agressividade na escola? 

Frente ao questionamento sobre o que pensavam acerca do problema 

da agressividade na escola, a grande maioria dos participantes - 85% - apontaram a 
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agressividade como um problema, apresentando vários desdobramentos desse 

fenômeno.  

Algumas respostas fizeram referências às causas das situações 

violentas, relacionando-as a brigas - Muitas brigas - e a comportamentos individuais 

de incivilidade - Uma pouca vergonha na cara; Que as pessoas não tem amor ao 

prossimo; Que eles se acha os donos da escola, ambos relacionadas à violência 

explicita (COLOMBIER ET AL, 1989; KAPPEL ET AL, 2014; LIBERDI E CASTRO, 

2014). 

Cabe reafirmar o destaque dado pelos participante à associação de 

práticas agressivas ao comportamento e postura individual de colegas. 

Em relação às consequências da agressividade, algumas respostas 

indicaram a implicância dessas no âmbito individual - Eu acho que não poderia 

acontecer porque machuca o colega - , assim como no âmbito institucional e no 

processo de aprendizagem - isso atrapalha no currículo escolar, coincidindo com 

dados da literatura que relacionam a violência escolar ao comprometimento do 

processo ensino-aprendizagem (MALTA, 2010; OLIVEIRA, 2015). 

Dentre os estudantes que apresentaram respostas neutras em relação 

ao assunto, alguns demostraram uma postura indiferente - Pra mim é um problema 

das pessoas que estão brigando e penso que não devo me entristecer; Bom quando 

não e comigo mas se for com os outros to nem ai. 

Apenas 4% dos participantes identificaram que a agressividade não era 

um problema - Na escola não tem agressão - ou que essa situação melhorou, 

atribuindo essa melhora, inclusive, à instalação de câmeras - Está melhorando aos 

poucos, com as câmeras parece ser um lugar mais seguro. 

Por outro lado, os dados indicaram a necessidade de melhorias. As 

sugestões oferecidas pelos participantes com o intuito de melhorar esse cenário 

indicaram as punições, inclusive por meio do uso da violência - Eles deveriam ser 

punidos; Eu penso que o agressor merece levar umas pauladas na rua -, ações 

individuais, relacionadas prioritariamente à possibilidade de diálogo - acho que pode 

conversar antes de bater -, e também ações institucionais - Gostaria que tivesse um 

programa “educacional" para falar desse assunto.  
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Ainda relacionado à necessidade de melhorias, alguns estudantes 

apontaram a falta de ajuda - “Deveria tomar providência porque é muito ruim você 

ser agredido e não ter nenhuma ajuda" . 

Indicações de um cenário ideal apareceram por meio de respostas 

como isso não pode acontecer em um ambiente onde convivemos todos os dias, 

indicando e reforçando a aspiração dos alunos de um ambiente com mais respeito e 

ajuda.  

7.2.4. Por que você acha que situações agressivas ocorrem? 

Ao serem questionados do porquê situações agressivas ocorriam no 

ambiente escolar, metade dos participantes - 50% - atribuíram as causas a uma 

reação a uma situação anterior de violência e incivilidade - bullying; humilhações; 

xingamentos; provocação; fofoca; ameaças; Porque fizeram alguma coisa com eles; 

Por comesos de brigas antigas ou algum outro fato ocorrido. 

Outra grande parte dos respondentes - 30% - apresentaram alguma 

justificativa que reforça a responsabilização de indivíduos pelas situações de 

violência - Porque as pessoas não tem coração; Muitos X9; Por que eles não 

pensam antes de agir; Porque as pessoas são muito vingativas; Por que a pessoa 

cassa e não fica na dela; As vezes as pessoas descontam a raiva, ou 

desconfortamento na outra pessoa; Eu acho que alguns alunos não tem tolerância 

uns com os outros; Porque eu estou bravo.  

Alguns estudantes identificaram as causas da agressividade 

relacionadas à falta do que fazer, a coisas sem necessidade, e motivos bobos ou 

problemas simples, além das brincadeiras.  

Essa classificação apresentada pelos participantes parece ressoar com 

o apontamento de Derbabieux (1996) em relação à banalização e silenciamento de 

atitudes identificadas como incivilidades.  

A falta de entendimento e convivência também foram novamente 

apontadas como causa de violência - Porque um não entende o problema do outro; 

pela as pessoas não procurarem sabe da historia e já quero briga; Talvez pela falta 

de convivencia.  
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Outro ponto indicado nas respostas é o não envolvimento de adultos 

responsáveis - Por medo de contar há um responsavel. O envolvimento de todos os 

atores escolares com a temática, inclusive com a possibilidade de existência de 

canais de comunicação com os responsáveis pela tomada de decisões, é apontado 

na literatura como fator relevante para o enfrentamento do problema da violência 

escolar (SALGADO, 2010; SILVA, 2010; VALLE et al, 2018).  

7.2.5. Você tem alguma sugestão para melhorar a convivência na escola? 

Quando questionados sobre as possíveis sugestões para melhorar a 

convivência na escola, aproximadamente 30% dos participantes afirmaram não ter 

nenhuma contribuição. Alguns se mostraram descrentes em relação a possíveis 

melhoras - não, já tentaram fazer de tudo, mas é um caso perdido; Não nenhuma 

pois a melhoria do comportamento dos alunos só seria por alguns dias, uns 5 dias -, 

enquanto outros apresentaram uma visão positiva da escola - essa escola ela quase 

nunca ouve briga então não precisamos; Pra mim está bom como está.  

Dentre as sugestões oferecidas pelos estudantes, houve algumas 

poucas indicações de necessidade de mudanças relacionadas a aspectos físicos - 

Os lugares onde nos sentamos, A comida da escola -, e à dinâmica de atividades da 

escola, especificamente com a sugestão de mais e mais variadas atividades, 

distintas das rotinas de sala de aula - Ter atividades dinamicas, ter aula de 

computação; Mais brincadeiras; Mais aula de Educação Física. 

A proposta de ocupar o tempo livre dos alunos é apontada na literatura 

como um caminho possível para a intervenção voltada ao enfrentamento da 

violência escolar (SALGADO 2010).  

O aumento das regras e punições foi indicado como solução para o 

problema da violência - Ter mais regras e não deixar esse tipo de pessoa na escola; 

terem mais inspetores no recreio. Houve, no entanto, apontamentos contrários a 

essas sugestões - tirar regras idiotas. 

As mudanças relacionadas à eliminação de situações indicadas como 

agressivas também foram citadas, ainda que sem indicações de como elas poderiam 

ser efetivadas - Sim, para de briga; Não ter agreções tanto físicas quanto morais; 

cada um cuidando da tua vida.  
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Algumas soluções apresentadas pelos participantes para melhoria da 

convivência se relacionavam a mudanças em aspectos individuais/pessoais, 

inclusive no âmbito dos sentimentos -  Sim o comportamento dos alunos; Ter amor e 

carinho paz…; Todos serem amigos. (Tentar)! 

A proposta de melhoria nos relacionamentos e na convivência foi 

indicada a partir da maior interação entre os alunos - Ter mais coisas para 

aprendermos ter uma convivência melhor; Trabalho com outras salas, para ter 

melhor convivência; ter mais aulas para poder conviver juntos. Os espaços de 

dialogo também foram indicados como uma caminho para mudanças - conversando 

mais com as pessoas. 

A literatura indica a promoção de relações sociais positivas e 

convivência saudável como fatores primordiais no enfrentamento às violências 

(MARCOLINO et al, 2018; SALGADO, 2010; VALLE et al, 2018).  

Propostas de ações institucionais de enfrentamento à violência foram  

novamente sugeridas pelos participantes - É encarar a violência; Ter uma matéria 

para habilidades sociais; Uma campanha contra o bullyg; termos uma palestra 

falando da convivência uns cons os outros; Um programa educacional.  

O desenvolvimento de habilidades sociais também é citado por 

Salgado (2010) como promotor de um ambiente escolar mais positivo.  

A necessidade de se olhar para o problema da violência escolar e 

investigá-lo é indicada na literatura como subsidio para compreender a realidade e 

contribuir no enfrentamento do mesmo (CUNHA e PACHECO, 2009; MARCOLINO, 

2018).  

7.2.6. Você gostaria de acrescentar algum aspecto da sua vida escolar? 

Por fim, a última questão abriu espaço para os alunos acrescentarem 

outros aspectos da vida escolar que gostariam de relatar.  

Enquanto grande parte afirmou não ter mais nenhum aspecto a 

acrescentar, outros participantes contribuíram indicando possíveis mudanças 

relacionadas a aspectos já apontados anteriormente. 

 Foram sugeridas mudanças relacionadas a aspectos físicos da escola 

- Mudar a colher e o prato; Arrumar as carteiras e cadeiras; Uma comida melhor no 
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recreio -, ao funcionamento da escola - Ter mais regras “produtivas”; Brincadeiras e 

mais aulas de Educação Fisica; uns professores mais legais -, e a comportamentos 

e sentimentos individuais, alguns, inclusive, se referindo ao âmbito pessoal - Sim, 

muda o meu jeito; Respeito; Ser menos grossa; Ser mais calmo; A pessoas cerem 

mais gentil com as outras.  

Alguns participantes trouxeram depoimentos pessoais relacionados às 

suas experiencias e vivências na escola, todas elas apresentando aspectos 

negativos, evidenciando o sofrimento causado pelas práticas descritas - Minha vida 

na escola não sou um aluno sou muito zuado e eu não me cinto bem. Já pensei em 

suicidar por ser zuado e etc. Esse ano de 2019 tou gostando muito, mais ando 

pensando em sair da escola ir para um Etec e etc…; Alguns alunos fazem bullyng 

com migo; Eu as vezes me sinto muito bloqueada não consigo falar com as pessoas 

quando quero não consigo entender; Eu queria que as pessoas me conhececem 

melhor antes de todos vim me julgar.  

Os dados apresentados acerca da temática das violências no contexto 

escolar, assim como evidenciado pela literatura, reforçam a consideração de uma 

complexa rede de possibilidades ligadas ao fenômeno: a compreensão do contexto 

social que a produziu, o entendimento de diversos domínios da convivência social 

(relações) e do contexto sociocultural nos quais os indivíduos envolvidos se inserem 

(práticas e vivências) (NJAINE e MINAYO, 2003; SILVA e RISTUM, 2010; TORO, 

NEVES e RESENDE, 2010). 

Além disso, é possível identificar, a partir dos dados apresentados, 

evidências de que as práticas de violências no contexto escolar interferem no papel 

da escola de preparar com qualidade os estudantes para o mercado de trabalho, 

auxiliar no pleno desenvolvimento dos estudantes ao transmitir conhecimentos sobre 

humanidades e ética e promover valores e relações interpessoais (ABRAMOVAY e 

RUA, 2002; SILVA et al, 2018).  

7.3. INTERVENÇÃO GRUPAL  

A compreensão da complexidade que envolve a questão das violências 

no contexto escolar indicam a necessidade de compreender os indivíduos 

envolvidos nos mais distintos domínios de sua convivência social e considerar o 
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contexto social e cultural onde o fenômeno é produzido para a elaboração de ações 

efetivas de enfrentamento da situação (KAPPEL et al, 2014; SILVA, 2010; TORO, 

NEVES e RESENDE, 2010). 

Nesse sentido, a estruturação da intervenção proposta nesse trabalho 

se baseou nos apontamentos trazidos pela literatura e pelo referencial teórico aqui 

apresentado, além dos dados encontrados na investigação sobre a percepção da 

violência e modos de convivência realizada anteriormente ao processo. 

Para esse fim, se torna imprescindível situar as propostas de promoção 

de modos de convivência saudáveis num contexto social e cultural, pautadas em 

dimensões sociais, educacionais, familiares e individuais, assim como considerar o 

individuo em suas relações (SILVA, 2010; SILVA, 2017).  

Foi então proposto, de forma experimental, uma intervenção grupal 

com vistas a trabalhar o modos de convivência entre os estudantes. Formado após 

um período de aproximação das estagiárias com os possíveis participantes, ocasião 

em que a proposta dos encontros foi explicitada, e as possibilidades de horários 

viáveis no contraturno escolar foram levantadas, os encontros se iniciaram no dia 

22/08/2019 e terminaram em 21/11/2019, quando foi realizada uma confraternização, 

totalizando 13 encontros. 

Ao longo do processo, 13 estudantes dos 6º, 7º e 9º anos do Ensino 

Fundamental II, com idades de 11, 12 e 14 anos, participaram dos encontros, que 

tinha uma média de 6 participantes por sessão. A estrutura dos encontros está 

apresentada no anexo H. 

No primeiro encontro, estavam presentes 7 participantes. Assim que 

chegaram, os estudantes se mostraram agitados e divididos em subgrupos. 

Conforme já programado, o aquecimento inespecífico foi realizado com a intenção 

de criar um clima grupal favorável ao desenvolvimento das atividades previstas. 

Cabe aqui destacar que a criação de um clima de acolhimento e relaxamento para 

os participantes foi uma constante nos encontros.  

Com o objetivo de iniciar um processo de integração com o grupo, a 

primeira atividade realizada foi uma dinâmica de apresentação dos presentes. Ainda 

com a intenção de aproximá-los, foi proposta uma brincadeira.  

Em seguida, ao som de uma música instrumental, foi realizado um 

relaxamento direcionado, com instruções para que os alunos, deitados, se 
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atentassem para como estavam se sentindo. Nesse momento, percebeu-se que os 

participantes estavam mais calmos. 

Mantendo esse mesmo clima, foram orientados a observar imagens de 

situações negativas relacionadas ao contexto escolar, distribuídas no ambiente. 

Divididos em pequenos grupos, propôs-se que refletissem sobre os 

sentimentos, percepções e lembranças que as imagens trouxeram, podendo 

compartilhar suas vivências com os colegas. Foram também estimulados a refletir 

sobre possíveis formas de prevenção e/ou resolução das situações apresentadas. 

As elaborações apresentadas foram utilizadas como gancho para a 

construção conjunta de um acordo de convivência no grupo, materializado na forma 

de cartões, no qual os participantes puderam expor suas percepções e sugerir as 

normas que julgavam importantes para reger o grupo. 

Ficou combinado que todos podiam falar o que estavam sentindo, que 

ninguém iria comentar em outro contexto (sigilo), que tem que ter respeito com o 

amigo, que quando alguém precisa falar, pede silêncio, que a pessoa que quer falar 

levanta a mão e todos os integrantes vão ficando em silêncio e levantando as mãos 

também, que faltas e atrasos têm que ser avisados, e que cada um fala de si e não 

dos outros. 

Nessa ocasião, foi também criado o nome do grupo. Uma primeira 

sugestão foi o nome "Amigos Companheiros", mas o termo “Expressar-se" foi 

sugerido e escolhido pela maioria, caracterizando um primeiro movimento na criação 

de uma identidade grupal.  

O acordo e a nomeação do grupo, para além de um exercício de 

deliberação conjunta, objetivou assegurá-los do propósito dos encontros - um 

espaço onde poderiam falar de si e de suas percepções e sentimentos e promover 

um senso de pertencimento aos participantes. 

Ao longo da intervenção, observou-se certo receio e acanhamento por 

parte de alguns participantes em se posicionar e compartilhar suas reflexões, mas 

no geral, o grupo se mostrou respeitoso e aberto, ainda que não aparentasse uma 

integração entre seus membros.  

O segundo encontro, assim como o primeiro, se iniciou com os 

participantes subdivididos em meninos e meninas. Um participante presente no 

primeiro encontro anterior não retornou, e houve a entrada de um novo integrante.  
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Novamente, uma dinâmica de apresentação dos participantes foi 

realizada, com o objetivo de integrar o novo membro, que a princípio mostrou certa 

resistência. Nessa mesma intenção, as regras de convivência foram resgatadas.  

Inicialmente os alunos estavam agitados, mas foram se acalmando ao 

decorrer do encontro, especificamente durante o relaxamento, que propôs um 

exercício de auto-percepção e auto-cuidado, com alongamentos e música 

instrumental.  

Quando solicitados a compartilhar suas reflexões durante as 

atividades, os participantes se mostraram muito acanhados. Foi preciso estimulá-los 

a falar de suas percepções, o que permitiu perceber a falta de naturalidade que 

representa falar de si e de sentimentos.  

Eles se descreveram com palavras como normal, feliz, triste, tranquilo, 

irritado, dividido, agitado. Frente a essas percepções, foi trazida a reflexão sobre a 

existência de sentimentos bons e ruins, e de como esses fazem parte da vida. 

Ressaltou-se como é normal senti-los e poder falar sobre eles, inclusive em espaços 

propícios como o grupo.  

Ainda que alguns estudantes continuassem aparentando certo receio 

tanto na fala como nas expressões corporais, uma aluna disse que estava mais 

calma, pois havia chegado agitada, enquanto outro aluno que disse sentir algo ruim 

afirmou estar melhor. 

Cabe ressaltar que durante o encontro, o novo integrante, que 

demonstrou resistência em se integrar ao grupo, disse “vish o chão tremeu” quando 

uma das participantes se sentou, como forma de ofensa. Essa foi uma das poucas 

manifestações explicitas de agressividade entre os participantes ao longo dos 

encontros. Foi possível notar que após a integração dos integrantes do grupo, 

comportamentos como esse não se repetiram.  

No terceiro encontro os participantes continuaram divididos em 

meninos e meninas logo no inicio. Haviam dois novos integrantes, e mais uma vez 

foi realizada uma dinâmica de apresentação e a retomada do acordo de convivência. 

Um se integrou rapidamente, outro ficou mais sozinho. 

Após um momento de brincadeira, as estagiárias conduziram o grupo 

em um relaxamento direcionado, no qual deveriam imaginar um local em que 

gostariam de estar naquele momento: como era esse lugar, o que tinha lá, que 
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pessoas estavam, que coisas estavam vendo, o que estavam fazendo. Em seguida, 

foi proposto que cada participante agisse como gostaria, imaginando estar nesse  

lugar. O grupo se mostrou disperso e agitado.  

Com o intuito de retornar a integração e direcionamento do grupo, uma 

estagiária entrou na história no papel de uma entrevistadora, que solicitou que os 

demais participantes que se preparassem para uma entrevista, podendo alterar seus 

personagens.  

Nesse momento, uma das participantes se afastou, mostrando-se 

quieta e chateada em um canto. Frente à intervenção das estagiárias. Esse episódio 

caracterizou um primeiro momento em que um participante evidenciou um 

desconforto interno por meio do diálogo, e foi resolvido com o acolhimento das 

amigas que estavam ao lado.  

De volta à dramatização, uma participante disse interpretar uma 

psicóloga da cidade, dizendo que estava ajudando a melhorar o clima e que deveria 

conversar mais com as pessoas, que todos deveriam ser tratados igualmente, sem 

preconceito. 

Uma estagiária interpretou uma mulher rica, esnobe, que tratava mal 

seus funcionários, sendo criticada por todos os estudantes. Foi então proposto que 

os participantes encontrassem possibilidades de mudança desse comportamento, 

sem sucesso.  

Diante dessa situação, os participantes trouxeram palavras como 

“inútil”, “triste por não conseguir fazer a moça mudar de ideia”, “chateada”, “triste”, 

“desvalorizada”, “envergonhada”.  

Dando continuidade à dramatização, um participante substituiu a 

mulher rica, que agora tratava as pessoas bem. Ao final da cena, surgiram palavras 

como “alegria”, “felicidade”, “respeito”, “valorização”. 

No final do encontro, os participantes demonstraram-se sensibilizados 

com a cena e reflexivos com a situação ali vivenciada. Disseram que aprenderam 

muito com a cena: não importa se a pessoa é rica ou tem status, todos são seres 

humanos que possuem sentimentos e devem ser tratados igualmente. 

Nesse encontro, foi possível perceber uma maior naturalidade com a 

qual os participantes puderam falar de sensações e sentimentos, por meio da 
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encenação. É também relevante notar que durante a reflexão sobre o encontro, eles 

puderam transpor para a vida real o que vivenciaram na cena. 

Outra vivencia significativa, foi a possibilidade de expressão de 

sentimentos de uma participantes por meio do diálogo, e a postura acolhedora e de 

escuta que os colegas apresentaram frente à situação.  

O quarto encontro, mais uma vez, se iniciou subdivido em grupos de 

meninos e meninas, mas ainda no inicio das atividades, ao se propor uma roda de 

conversa com descrição de um fato divertido do dia, os participantes passaram a 

interagir. 

Em seguida, foi sugerida uma brincadeira para aquecer, descontrair e 

integrar o grupo, que seria iniciada por um sorteio. Nesse momento, um participante 

se chateou quando não foi escolhido para iniciá-la. Mesmo frente às constantes 

tentativas das estagiárias de inseri-lo novamente nas atividades do grupo, este 

demonstrou sua frustração se negando a participar das vivências propostas no 

encontro, não abrindo possibilidade para o diálogo.  

Duas participantes chegaram atrasadas, mas se integraram às 

atividades com facilidade. 

Ao som de músicas que perpassavam diversos ritmos (agitada, lenta, 

clássica etc), os participantes foram convidados a se expressar corporalmente 

conforme sentissem as músicas. A princípio, houve certo constrangimento, que foi 

sendo quebrado com o estímulo e participação das estagiárias.  

Frente à proposta de compartilhamento dos sentimentos mais 

marcantes vivenciados durante a atividade, os participantes indicaram alegria, 

felicidade, medo, susto, preguiça e tristeza. Foram, então, divididos em três 

subgrupos: alegria, medo/susto e tristeza, que refletiram sobre os sentimentos 

vivenciados e montaram cenas para representá-los.  

O grupo da alegria colocou a música que mais lhes marcou e 

dançaram, se juntando no meio da sala, numa ciranda, ideia surgida a partir da 

junção das sugestões de todos.  

O grupo do medo/susto representou uma cena de um filme, com 

personagens sentados observando cenas de terror e, ao som da música ao fundo, 

pulando das cadeiras de susto. A participante que sugeriu essa cena disse que 
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quando escutou a música, pensou que alguém a estava perseguindo e sentiu muito 

medo. 

O grupo que escolheu a tristeza representou uma cena na qual duas 

pessoas estavam separadas por uma distância, chorando e com saudade uma da 

outra. No fim elas se abraçaram. 

Ao longo do encontro, foi preciso lembrá-los do acordo de convivência, 

principalmente que no grupo cada um só fala de si, sem focar no comportamentos 

dos colegas. 

Desde o inicio do quinto encontro do grupo, todos os participantes 

pareceram estar bem envolvidos. Já nesse momento, foi relatado que duas 

participantes que não estavam presentes até então haviam brigado naquele dia 

durante a aula. Ambas se atrasaram e inicialmente mantiveram um certo 

distanciamento.  

As atividades se iniciaram com algumas brincadeiras, e em seguida foi 

proposto um relaxamento direcionado, com a leitura de um texto relacionada à 

amizade, e a reflexão de uma situação vivenciada relacionada a esse tema, com 

identificação de um sentimento marcante.  

A partir do compartilhamento desses sentimentos, o grupo foi dividido 

em dois subgrupos: tristeza e alegria/felicidade, que foram orientados a compartilhar 

a situação lembrada e montar uma cena que a representasse.  

As alunas que haviam brigado ficaram no mesmo subgrupo, onde 

naturalmente fizeram as pazes, sem necessidade de mediação, e voltaram a 

conviver bem.  

O primeiro grupo representou um abraço coletivo, remetendo à 

conversa que tiveram sobre brigas entre amigos e como isso era ruim e podia trazer 

saudade, buscando a união. 

O segundo grupo representou uma sala de aula onde um aluno novo 

chegava e ficava isolado, e então os colegas o chamavam para se aproximar, 

remetendo ao início de algumas amizades.  

Ao final, o grupo compartilhou um lanche oferecido pelas estagiárias.  

Mais uma vez, o acordo de convivência foi retomado durante as 

atividades do grupo, se mostrando um recurso eficaz e legítimo de orientação sobre 

os comportamentos e posturas adequados no grupo.  
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O sexto encontro se iniciou com os participantes integrados, sendo 

realizadas algumas brincadeiras, conforme previsto. Uma participante chegou um 

pouco atrasada, mas logo se integrou às atividades. 

Foi realizado um aquecimento especifico, com a proposta de 

identificação de percepções e sentimentos sobre si mesmos: clima/tempo, sobre o 

céu, a temperatura, quais as situações que eles haviam vivido neste dia e quais 

sentimentos estas lhe trouxeram, o que fizeram desde que acordaram e como 

estavam naquele momento. 

Em seguida, foi sugerido que os participantes compartilhassem os 

sentimentos percebidos: felicidade, tristeza, preguiça, medo, ciúme, raiva, amor e 

nojo. 

Esses sentimentos foram transformados em um gráfico no formato 

pizza, construído a partir da intensidade de cada um deles. Após a elaboração do 

gráfico, os participantes que se sentiram à vontade puderam explicar os motivos 

para o surgimento daqueles sentimentos.  

É interessante ressaltar que à medida que os encontros aconteceram, 

o grupo passou a falar com menos constrangimento de seus sentimentos. Pode-se 

perceber que esse não é um assunto comum, natural ou tranquilo para a maioria.  

Na hora marcada para o inicio do próximo encontro, apenas uma 

participante novata estava presente. Os demais participantes se atrasaram, e foram 

aguardados para o inicio das atividades. 

Uma vez que a novata só conhecia um dos participantes, foi realizada 

uma dinâmica de apresentação dos presentes. Ainda na intenção de integrá-la, os 

participantes contaram sobre o nome e o funcionamento do grupo, retomando o 

acordo de convivência. 

Como alguns participantes pareceram não se lembrar das normas 

definidas conjuntamente, foi confeccionado junto a eles um varal com as regras 

criadas. Foi ressaltado que o grupo é um espaço onde se pode falar dos 

sentimentos, onde existe respeito e sigilo com as informações ali trocadas. 

Em seguida, foi perguntado à nova integrante como ela se sentia com 

as regras e se gostaria de criar alguma regra que fosse importante para o grupo. Ela 

concordou e criou a regra de “negatividade nunca e positividade sempre”, sendo 

essa aceita pelos demais integrantes. 
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Os participantes foram então subdivididos em grupos para jogar 

Imagem e Ação (jogo de mímicas e adivinhações). Eles gostaram do jogo e queriam 

jogar mais, mas as estagiárias optaram por iniciar a produção artística programada 

para o encontro.  

Em círculo, os participantes fizeram um trabalho de colagem que 

representasse algo importante para eles, permanecendo bem concentrados e 

demonstrando interesse na atividade. 

Como o tempo do encontro estava se esgotando, foi realizado um 

breve fechamento, explicando as colagens seriam retomadas no próximo encontro. 

Foi solicitado aos presentes que trouxessem palavras sobre o encontro e surgiram 

palavras como legal, feliz, alegria. 

 A aluna nova se expressou dizendo que estava nervosa no começo, 

mas que agora se sentia mais calma e melhor. Disse ter gostado do grupo e que 

voltaria no próximo encontro. 

O encontro seguinte se iniciou com o resgate às colagens do encontro 

anterior, buscando trazer os sentimentos presentes durante sua produção. 

Houve certa dificuldade na expressão das percepções e sentimentos,  

justificado em parte pelo rompimento temporal entre o momento da criação e do 

resgate de sensações. Com o estimulo das estagiárias, os participantes trouxeram 

palavras remetidas pelas imagens: Marta a melhor jogadora do Brasil, dindin 

(dinheiro), violência, diversidade.  

Foi então proposto aos estudantes que, subdivididos em grupos com 

os temas violência/diversidade e dinheiro, montassem uma cena.  

A primeira cena representou um casal de namoradas, abordadas 

agressivamente por um policial e acusadas injustamente de roubo. O grupo justificou 

a cena dizendo que tentaram mostrar o quanto as pessoas que se assumem 

diferentes sofrem diversos tipos de preconceito e violência, ressaltando a 

intolerância nas pessoas em aceitar as diferenças. 

A segunda cena representou a famosa jogadora de futebol Marta, que 

estava treinando, enquanto era estimulada por seu agente. Os participantes 

ressaltaram a importância da disciplina para se destacar na profissão e ter boas 

oportunidades. 
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Para finalizar o encontro, todos se sentaram e foram estimulados a 

falar sobre seus sentimentos e impressão durante o encontro. Todos disseram ter 

gostado.  

Nesse momento, uma participantes relatou estar se sentindo mal pois 

alguns participantes levaram um alimento para um lanche compartilhado, conforme 

sugestão de uma colega, e ela não pode levar nada por estar por alguns problemas 

na casa dela. Disse estar triste e com vergonha. Foi exposto que o lanche não era 

obrigatório, e sim um momento de confraternização entre os participantes do grupo. 

Novamente, o espaço grupal promoveu um espaço onde foi possível o 

compartilhamento de sentimentos e vivências, e estes foram respeitados e acolhidos 

pelos demais participantes. 

Os presentes então relataram que o grupo os faz sentir bem, que tem 

amizade e auxilia nos momentos de ansiedade, reafirmando a importância de um 

espaço seguro no qual podem falar de si e de seus sentimentos para o alivio de 

angustias e sofrimentos.  

Após as brincadeiras iniciais que abriram o nono encontro, foi proposto 

aos estudantes que se deitassem, enquanto a leitura de um texto os conduzia por 

um passeio imaginário, no qual chegavam a uma caverna com várias portas com o 

nome de cada um deles. Foi então indicado que cada um entrasse em sua porta e 

observasse o que viam lá dentro.  

Enquanto os estudantes estavam deitados, uma participantes se 

levantou para beber água e ao retornar, sentou em uma cadeira e permaneceu em 

silêncio. Ela voltou a sair da sala ao final do aquecimento especifico, mas retornou 

novamente e participou do restante do encontro. As estagiárias inferiram que ela não 

se sentiu à vontade durante a atividade, e respeitaram sua atitude de manter certo 

distanciamento.  

Ao final do aquecimento específico, foram entregues papeis e materiais 

para que os estudantes representassem suas percepções e sentimentos durante o 

relaxamento. 

Uma participante relatou estar em um passeio com amigos do grupo, 

quando viu que uma delas estava em apuros e não conseguiu ajudá-la. Já quando 

chegou na porta com seu nome, viu uma casa, onde pode entrar e se deitar, porque 

estava se sentindo muito cansada e tensa.  
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Outra participante não quis mostrar sua produção. Disse que durante o 

caminho, viu uma luz muita forte e branca, um clarão, e encontrou com seu pai, mas 

de repente ficou escuro e ela já estava na caverna. Ao abrir a porta que tinha seu 

nome, viu uma mesa grande com coisas pra tomar café, com muitas coisas 

gostosas. Novamente encontrou seu pai que estava com os braços abertos para ela. 

A terceira a falar disse que se viu em uma ilha cheia de pessoas. Numa 

outra ilha, encontrou um menino que ela paquera e os dois foram embora pra uma 

cidade. Quando chegou na caverna, viu que esta tinha uma fenda. Ao abrir a porta 

com seu nome, viu os pais brigando, indo dormir separados. Ela e a irmã tentaram 

conversar com os pais para não brigarem mas não conseguiram e ficaram tristes.  

Por fim, o último participante disse que quando abriu sua porta viu um 

castelo, e foi morar nele, só que o castelo estava sendo invadido por bandidos. Ele 

então ficou de vigia no muro dos castelo para protegê-lo. 

A atividade desse encontro revelou conteúdos profundos das vivências 

dos participantes, muitos deles carregados com uma carga negativa, de frustração e 

brigas. Interessante notar o respeito que os participantes tiveram com o depoimento 

dos colegas.  

Após a atividades, o grupo tomou um lanche compartilhado, durante o 

qual demonstram bastante proximidade, trocando ideias, conversando sobre 

namoradinhos e rindo, o que permitiu inferir que o compartilhamento de vivências 

profundas e significativas aproximaram os participantes, evidenciando uma 

aproximação e vinculação legítima do grupo.  

No encontro da semana seguinte, um novo integrante esteve presente, 

sem comunicar previamente. Ele demonstrou dificuldades em se integrar ao grupo, 

que nesse momento já se encontrava bastante vinculado. Por mais que fosse 

convidado a participar das atividades, dizia estar com vergonha. 

Após uma brincadeira inicial, foi sugerido aos participantes uma caça 

ao tesouro, na qual eles buscariam por pistas que conduziriam a uma chave, 

considerada o tesouro. A atividade foi realizada com o envolvimento de todos. 

Propôs-se, então, uma reflexão sobre o significado da chave, 

concluindo que ela acessa o nosso mundo interno, inclusive as experiências 

vivenciadas no grupo Expressar-se. 
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A partir dessa reflexão, sugeriu-se que os participante trouxessem seus 

sentimentos em relação às lembranças vivenciadas no grupo. Todos os sentimentos 

trazidos foram positivos: coisa boa, felicidade, alegria. Em seguida, foi proposto que 

eles contassem quais foram as lembranças que lhes vieram.  

Uma integrante lembrou como foi bem recebida no grupo, se sentindo 

acolhida, e como isso é importante para ela. Outro lembrou do pão de queijo no 

último encontro. Uma terceira disse que no primeiro encontro do grupo estava 

chateada pois havia sido reprimida pela diretora por causa da roupa que estava 

usando (short curto). Também lembrou da mulher rica que foi representada em uma 

das dramatizações. Outra participante lembrou da conversa que teve com uma das 

estagiárias eu seu primeiro dia e do abraço que recebeu, além do dia em que, num 

aquecimento inespecífico, ficou dançando igual uma “retardada”. Uma última 

lembrou das comidas. 

Foi proposto que o grupo fizesse uma cena a partir das lembranças 

compartilhadas. Começaram com a cena da diretora brigando com a aluna por 

causa da roupa, depois se abraçaram coletivamente e foram para uma mesa 

“comer”.  

No décimo primeiro encontro, todos os participantes se mostraram bem 

entrosados e companheiros. Uma nova participante chegou para o encontro, e 

aparentou estar bem integrada ao grupo.  

Logo após um jogo inicial, uma caixa foi entregue aos participantes, e 

então solicitado que um por um, descrevesse a pessoa que estava lá dentro. Ao 

abrir a caixa, que continha um espelho, os participantes mostravam constrangimento 

ao se descrever.  

Em seguida, quando questionados sobre seus sentimentos ao se olhar 

no espelho dentro da caixa, disseram palavras como surpreendente, susto, vontade 

de chorar, lembrança dos defeitos, estranho. 

É notável como todos se mostraram incomodados com a própria 

imagem, revelando um nível de auto aceitação e auto estima bastante baixos.  

Em determinado momento desta atividades, um participante mandou 

que outro “calasse a boca”. Foi retomado o acordo feito no grupo, e ele se retratou 

pedindo para que a colega “ficasse quieta”.  
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Dando sequência às atividades, foi proposto que os participantes 

escrevessem uma carta para a pessoa vista dentro da caixa, dizendo a ela o que ela 

estaria precisando ouvir ou algo que gostariam de contar a ela. Questionaram se 

seria lida para os colegas e foram informados de que era uma carta deles. Nesse 

momento, todos se concentraram bastante para a escrita da carta. 

O encontro foi finalizado com a reflexão sobre a necessidade de parar 

para olhar para dentro, lembrar das qualidades e perceber que as vezes é bom ter 

sua própria companhia. 

Numa tentativa, que posteriormente se mostrou frustrada, de realizar 

um levantamento sobre o entendimento de violência trazido pelos participantes, 

como forma de avaliar as possíveis mudanças no modo como lidavam com essa 

situação após as vivências grupais, as atividades propostas no décimo segundo 

encontro foram diferentes do formato qual o qual se vinha trabalhando no grupo.  

Neste dia, o encontro se iniciou com uma roda em volta da mesa e foi 

questionado como cada um estava chegando naquele dia, surgindo as palavras 

sono, feliz, normal, calma, empolgante e satisfeita. Em seguida, foram apresentadas 

situações que ocorreram de fato, registradas em observações do ambiente escolar, 

para que os participantes identificassem se as consideravam violentas ou não. 

Frente à grande parte das frases expostas, o grupo demonstrou 

opiniões divergentes, em alguns momentos demonstrando maior dificuldade para 

encontrar um consenso. Houve certa dispersão durante a atividade, com relatos 

pessoais de situações semelhantes vivenciadas por alguns participantes ou outras 

situações pessoais que estavam incomodando.  

O consenso aparecia nos casos de violência explicita, especialmente 

agressão física, coincidindo com indicações dos dados evidenciados pelo 

questionário aplicado anteriormente.  

Dando continuidade à atividade, foi solicitado que os estudantes, 

dentre as situações apresentadas, escolhessem aquelas que mais os marcaram. A 

partir das escolhas, foram divididos em grupos.  

Um grupo ficou com a situação de que um aluno correu atrás de outro 

com uma faca na mão no corredor da escola dizendo que o mataria. O outro grupo 

escolheu a situação em que uma colega era chamada de gorda no Whatsapp. Por 
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fim, outra situação em que colegas fizeram um abaixo assinado para mandar uma 

colega para o Ibama por que ela era gorda. 

Nos subgrupos, houveram debates relacionados ao tema, numa 

tentativa de identificar as mudanças em sua visão e atitudes relacionadas às 

situações descritas. 

Em certo momento da atividade, uma participante demonstrou grande 

irritação com uma amiga próxima que não tinha a mesma opinião que ela. Foi 

necessário a intervenção das estagiárias para que a situação fosse esclarecida. 

Em seguida, foi proposto que os subgrupos se reunissem para 

apresentar suas reflexões aos demais participantes. Por fim, solicitou-se que uma 

situação fosse escolhida e que o grupo buscasse uma solução para o conflito 

apresentado.  

O grupo escolheu a situação do colega correndo atrás de outro com 

uma faca, e após uma longa discussão e discordância acerca da melhor solução 

para a resolução do problema, os alunos decidiram que parar o agressor com algum 

objeto seria a melhor solução, para então compreender o que causou a agressão e 

buscar a melhor saída. 

Ao final da atividade, os alunos puderam falar de suas percepções 

sobre o encontro e alguns manifestaram insatisfação com as atividades propostas, 

demonstrando descontentamento.  

Uma participante, que havia se desentendido com uma amiga, disse 

que foi o dia de grupo que menos gostou, que “não é meu dia”, e que estava muito 

irritada pela diversidade de opiniões. 

Outra participante relatou estar incomodada e chateada com situações 

que envolvem um colega do grupo, mas que ocorreram fora do grupo (fofocas e 

conversas paralelas). Houve mediação das estagiárias para solucionar o conflito. 

Para fechar o encontro, foi feito um momento de questionar como os 

alunos se sentiam dentro da escola, surgindo diversas opiniões negativas referente 

ao ambiente escolar, como bullying e cansaço psicológico dos alunos, aspectos já 

apontados anteriormente no levantamento de dados sobre o ocorrência e percepção 

da violência no contexto escolar no ambiente da escola.  
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Para o décimo terceiro encontro foi programada uma confraternização 

com os participantes. Todos estavam cientes que seria o último dia que o grupo se 

reuniria.  

As estagiárias levaram ingredientes para fazer um lanche, e 

propuseram a cada um dos participantes que montasse seu lanche, nomeando os 

ingredientes escolhidos com sentimentos vivenciados ao longo dos encontros e 

levados para suas vidas dali em diante.  

Os sentimentos descritos foram: alegria, aprendizado, amizade, tristeza 

dos encontros estarem acabando, esperança, amor pelo grupo e pelos amigos, 

aproximação.  

Em seguida, enquanto os participantes comiam seus lanches, o grupo 

conversou sobre as vivências na escola e nos encontros. 

Os estudantes trouxeram relatos relacionados aos vínculos criados no 

grupo, a confiança de poder falar com o outro, e a segurança de que não seriam 

expostos fora dali, o respeito aos sentimentos dos outros, a empatia criada ao longo 

dos encontros.  

Por fim, as criações produzidas nos grupos foram entregues aos 

participantes, cada participante recebeu um pirulito com uma frase e todos se 

abraçaram na despedida. 

Fundamentadas no método psicodramático, as atividades propostas 

por essa intervenção tiveram como foco a criação espaços de construção coletivos, 

promovidos a partir da liberdade e da diversidade de critérios de escolha que 

favorecem modos de existência diversos (ROCHA, 2000), nos quais novos modos 

de convivência puderam ser exaltados em detrimento às práticas violentas. 

Por meio da construção de um clima de conforto, acolhimento, 

integração e relaxamento, a descrição das intervenções permite observar a 

possibilidade de liberação da criatividade e da imaginação, do estímulo ao olhar pra 

si (sentimentos e percepções), da apresentação de pontos de vista e da deliberação 

conjunta, além do exercício da alteridade por meio da experimentação de papeis, 

habilidades essenciais para a promoção de relações interpessoais saudáveis e 

essenciais no enfrentamento da violência, conforme apontado pela literatura 

(MARCOLINO, 2018; NUSSBAUM, 2009; SALGADO, 2010; VALLE et al, 2018).  
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Segundo Nery (2010), o método apropriado para lidar com conflitos por 

meio da intervenção grupal é a promoção de um novo ambiente relacional, onde os 

sentimentos podem ser expressos (e, portanto, não precisam ser atuados) e novas 

formas de lidar com as frustrações e descontentamentos são aprendidas e 

experimentadas.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O processo de formulação da pesquisa-intervenção aprofunda, em 

vários aspectos, a ruptura com os enfoques tradicionais de pesquisa. Um desses 

aspectos é o rompimento com as barreiras entre o objeto a ser conhecido e sujeito 

que conhece - o pesquisador. 

Nesse sentido, para além da consideração dessa interferência como 

uma subjetividade a ser superada ou justificada, ela é vista como uma condição do 

próprio conhecimento.  

Ao assumir essa perspectiva, enquanto pesquisadora, assumo aqui, 

nessas considerações finais, o lugar de fala que ocupei ao longo dessa pesquisa-

intervenção, o que justifica o uso da primeira pessoa ao longo desse tópico.  

Essa pesquisa nasceu de um demanda evidenciada por gestores 

escolares que buscavam caminhos de superação para um problema identificado em 

seu contexto de atuação: a violência.  

Ao me deparar com essa queixa, a perspectiva de Desenvolvimento 

como Liberdade, proposta por Amartya Sen, já havia sido elegida como referencial 

teórico de meu trabalho.  

A proposta, a partir desse momento, se focou na investigação sobre a 

relação existente entre esses dois objetos: a violência escolar e o Desenvolvimento 

como Liberdade.  

Ainda não sabia da complexidade que envolvia o tema eleito, que 

começou a ser revelada a partir da revisão de literatura. Entendi aqui que não 

conseguiria me aprofundar na minha proposta sem a consideração das realidades 

sociais e cotidianas dos sujeitos envolvidos. 

Foi então que cheguei à escola de onde a queixa partiu, e aqui a 

intervenção  proposta nessa pesquisa se deu inicio. 

Os primeiros contatos com a escola aconteceram de forma a viabilizar 

o  acordo para a parceria e o cumprimento dos requisitos éticos necessários para a 

realização de um trabalho científico.  

Foi desenvolvido e aplicado com os estudantes um questionário com 

foco no mapeamento das ocorrências de situações de violência no contexto escolar 

e na compreensão dos modos de convivência e as maneiras de se perceber essa 

violência.  
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Se, por um lado, o instrumento revelou a realidade descrita pelos 

gestores que identificaram a demanda e os apontamentos da literatura de práticas 

violentas e agressivas como uma ocorrência frequente na escola, por outro lado 

ajudou a aprofundar a percepção dos estudantes sobre esse fenômeno.  

Parte das relações escolares, discursos de naturalização de práticas 

violentas e responsabilização individual, justificada por comportamentos 

inadequados de alguns estudantes, se misturam à narração de vivências sofridas, 

que apontam a dificuldade de formação de vínculos no ambiente escolar. 

 Influenciando a maneira como se aprende a reponder às demandas ao 

longo da vida, a violência parece se retroalimentar: respostas violentas suscitam 

outras   práticas violentas. Esse foi o cenário indicado pelos participantes.  

É impossível afirmar se a violência promove essa lacuna nas relações, 

ou se é a fragilidade nas relações que a provoca. Fato é que espaços para o 

diálogo, para o reconhecimento do outro, para a deliberação conjunta não 

configuram parte da realidade vivenciada pelos estudantes, e as violências 

aparentam contribuir para esse conjuntura. 

E as implicações dessa realidade não se restringem à âmbitos 

pessoais, ou mesmo ao comprometimento do processo ensino aprendizagem, os 

quais, por si só, já sinalizam a seriedade e intensidade do problema identificado.  

A violência escolar compromete o papel da Educação garantida 

constitucionalmente de promover o pleno desenvolvimento das pessoas e o seu 

preparo para o exercício da cidadania, aspectos apontados por Amartya Sen como 

essenciais para o desenvolvimento. 

Se, para o autor, o desenvolvimento está intrinsicamente ligado às 

liberdades, tanto em seu papel constitutivo/substantivo, ou seja, aquelas que 

enriquecem nossa vida e queremos atingir como fim, como em seus viés 

instrumental/avaliativo, considerado os meios para atingir esse fim, as 

consequências relacionadas à problemática da violência escolar precisam ser 

abordadas de modo mais profundo. 

Analisada enquanto uma liberdade instrumental, a educação é uma 

oportunidade social que possibilita a liberdade de ações e decisões, contribuindo 

para a expansão de liberdades de outros tipos, que, inter-relacionadas, são 

responsáveis pelo processo de desenvolvimento.  
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Sendo assim, fenômenos que interferem no processo educativo 

interferem na promoção de alternativas ou ações ao alcance do individuo e, 

consequentemente, no processo de desenvolvimento.  

Para Sen, o conceito de capacidade, entendido como a liberdade de 

atingir vários estilos de vida, é ponto central do desenvolvimento, sendo 

representada pelo conjunto de funcionamentos que o individuo pode atingir ou 

escolher.  

Nesse sentido, a capacidade dos indivíduos de participar criticamente e 

autonomamente de discussões e debates constitutivos de valores sociais, por meio 

do exercício da razão pública, se torna essencial para o desenvolvimento. 

Em outras palavras, é a condição de agente, enquanto indivíduo livre, 

responsável e apto a participar da sociedade, que garante a expansão das 

liberdades e as melhorias da vida que levamos, identificados como o fim primordial 

do desenvolvimento.  

Assim como Sen, Martha Nussbaum indica a atribuição fundamental da 

Educação em preparar os indivíduos para a condição de agente, por meio de 

exercícios de autonomia e construção de valores sociais. No entanto, a realidade 

revelada é que a escola tal como se estrutura, permeada por relações e práticas 

violentas, não se garante nesse papel. 

As violências identificadas no contexto escolar e apontadas ao longo 

deste trabalho demonstram interferir no poder, autonomia e autodeterminação do 

agente, implicando no espectro de escolhas que o individuo pode fazer. Essa lacuna 

de oportunidades, como indica Sen, está na raiz das fontes de privação de 

liberdade. 

Na perspectiva do autor, a eliminação das limitações e barreiras da 

liberdade substantiva deve ser vista como essencial para o desenvolvimento. Isso 

porque o fornecimento de oportunidades sociais como a educação pode compensar 

outras liberdades, como a econômica e política dos indivíduos, e motivar os atos dos 

indivíduos para superar as privações simultaneamente.  

A educação, assim como as demais oportunidades sociais, deve ser 

incentivada como forma crucial de aprimoramento das capacidades individuais, 

possibilitando às pessoas levar o tipo de vida que valorizam.  
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Foi na busca da promoção de espaços abertos ao diálogo, ao exercício 

da alteridades e à possibilidade de deliberação conjunta voltados ao aprimoramento 

de capacidades individuais que a proposta de intervenção por meio dos grupos 

surgiu na estrutura desse projeto.  

A experiência grupal revelou a possibilidade de criação conjunta de um 

espaço saudável de convivência, no qual poucas situações de violência foram 

verificadas. 

O acordo de convivência, elaborado conjuntamente com os 

participantes, se tornou um instrumento legítimo de facilitação grupal, que, para além 

de um exercício de deliberação conjunta, garantiu uma segurança no processo ali 

vivenciado. 

A possibilidade dos participantes se olharem e falarem de si foi se 

materializando ao longo dos encontros. A exposição e troca de vivências, 

percepções e sentimentos pareceu aproximar os integrantes do grupo, criando um 

vínculo afetivo. E a consequência foi a construção de um espaço de fala e escuta, 

respeito e interação.  

Foi possível viabilizar, ao longo dos encontros, a liberação da 

espontaneidade e criatividade dos participantes do grupo, que puderam analisar 

situações vivenciadas por meio da ação e da imaginação, utilizando-se de métodos 

como o role-playing, inversão de papéis, entre outros instrumentos para 

experimentação do lugar do outro, tal qual apontado por Nussbaum, integrando as 

artes e humanidades ao processo educativo. 

Ainda que de forma incipiente, os encontros grupais possibilitaram a 

liberdade para a construção de alternativas inusitadas ao vir-a-ser, indicando a 

capacidade de agir de modo pertinente diante situações novas, criando uma 

resposta inédita, renovadora, transformadora de situações preestabelecidas por 

meio da tomada de consciência crítica de si próprio e do lugar que ocupa no mundo. 

Nesse contexto, tal como Nussbaum afirma, as pessoas são 

estimuladas a pensarem por si mesmas e compreenderem a perspectiva do outro, 

possibilitando que o indivíduo construa e exerça sua razão pública, e se posicione 

enquanto agente, podendo encontrar soluções que as permitam viver a vida que 

desejam, assim como projetou Amartya Sen. 
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8.1. IMPLICAÇÕES PRÁTICAS DA PESQUISA 

O campo do desenvolvimento, contexto macro no qual esse trabalho se 

insere, pode ser exposto de diversas maneiras. Aqui, como já explicitado, é 

abordado pela perspectiva do humano, tal qual propõe Amartya Sen.  

Nesse sentido, se constitui como foco desta pesquisa-intervenção a 

análise do desenvolvimento humano e social por meio da expansão de capacidades 

essenciais para a promoção da condição de agente, caracterizada pela possibilidade 

de espaços de exercício do diálogo, da deliberação e da construção conjunta de 

valores, aspectos essenciais a serem valorizados no processo educativo. 

Ao interrogar os múltiplos sentidos cristalizados acerca do tema da 

violência escolar, esse trabalho buscou consubstanciar práticas que possam 

subsidiar novos modos de pensar a Educação mais condizentes com uma proposta 

de desenvolvimento como liberdade, conforme proposto por Sen, favorecendo 

mudanças por meio de uma ação crítica. 

Em seguida são apresentados alguns apontamentos acerca dessa 

prática:   

• A violência escolar é um fenômeno presente e preocupante, que 

atinge principalmente as escolas de bairros e comunidades vulneráveis, conforme 

verificado no contexto de investigação desse pesquisa; 

• É necessário dar atenção às práticas de violência como um 

fenômeno socialmente construído e que, portanto, pode ser modificado; 

• É necessário abrir espaços de reflexão sobre o tema das violências 

dentro das escolas, de maneira conjunta entre todos os atores escolares, visando 

encontrar novas soluções para a problemática apresentada;  

• As intervenções grupais podem contribuir para reduzir as ocorrências 

de práticas violentas. Nesse trabalho em especial, a metodologia de intervenção 

utilizada -  Psicodrama - mostrou reduzir o nível de conflitos violentos ao favorecer 

novos modos de convivência: a revelação de conflitos não explícitos que se tornam 

práticas violentas, a possibilidade das pessoas se conhecerem e criarem vínculos 

e relações de maior respeito e colaboração, e, por fim, o favorecimento do diálogo; 

• A ambiência grupal promove uma situação que não somente modifica 

a situação retroalimentadora da violência na escola, mas cria novos padrões de 
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relacionamento que favorecem o exercício da razão pública e impulsiona o modelo 

de desenvolvimento proposto por Amartya Sen a partir da promoção da condição 

de agente das pessoas. 
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ANEXOS  

ANEXO A: Termo de Anuência 
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ANEXO B: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - Uni-FACEF 
ESCLARECIMENTOS AOS RESPONSÁVEIS PELOS PARTICIPANTES DA 

PESQUISA 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Seu filho(a) está sendo convidado(a) a participar, de forma voluntária, da pesquisa intitulada 
“A convivência escolar nos anos finais do ensino fundamental público: mapeamento das 
dificuldades e promoção do Desenvolvimento como Liberdade”. Esta pesquisa será 
realizada na Escola Estadual Doutor Professor Assuero Quadri Prestes e tem como objetivo 
mapear as diversas práticas de violência que ocorrem na escola e favorecer modos de 
convivência favoráveis ao desenvolvimento humano e social. Com esta pesquisa, espera-se 
compreender as diversas formas de violência vivenciadas pelos atores escolares e 
promover espaços de mudança em direção ao respeito mútuo e solução pacífica de 
conflitos. 
Inicialmente um pesquisador realizará observações nas salas de aula e aplicará um 
questionário com a finalidade de mapear situações de violência e estabelecer prioridades de 
trabalho na escola. Além disso, pode haver a possiblidade da participação em um grupo de 
intervenção que tem como objetivo promover modos de convivência saudáveis. Para a 
condução dos grupos será utilizado o Jogo Dramático, que é uma atividade que propicia ao 
indivíduo expressar livremente as criações de seu mundo interno, realizando-as na forma de 
representação de um papel, ou por determinadas atividades artísticas. Ao final da 
intervenção, será aplicado um questionário de avaliação dos resultados. O seu filho também 
poderá participar de entrevistas individuais com objetivo de contextualização e compreensão 
aprofundada sobre sua percepção sobre as violências e modos de convivência na escola.  
Todas as atividades citadas acima acontecerão dentro da escola. Algumas acontecerão no 
mesmo turno das aulas e outras acontecerão no contra turno.  
A participação do seu filho(a) na pesquisa é de grande importância para futuros trabalhos 
sobre este tema. Caso haja algum desconforto ocasionado pela participação na pesquisa é 
importante destacar que você terá liberdade para retirar seu consentimento e o aluno poderá 
deixar de participar desta pesquisa a qualquer momento, se desejar ou precisar, sem 
nenhum prejuízo consequente 
Todos os dados obtidos durante as fases deste trabalho serão utilizados pela pesquisadora 
responsável, comprometendo-se com a garantia de sigilo de sua identidade e a do(a) 
aluno(a), mesmo na eventual publicação dos resultados. 
Após se esclarecer a pesquisa e caso autorize a participação do(a) aluno(a) sob sua 
responsabilidade nesse estudo, você receberá uma via deste documento assinada pelo 
pesquisador.  
   

Franca, ___ de_____________de________      

_______________________________________________________ 
Assinatura do Participante 

_______________________________________________________ 
Pesquisadora: Prof.ª Dr.ª Daniela de Figueiredo Ribeiro. 
Contato:  ribares@netsite.com.br/  (16) 37134688 
Centro Universitário de Franca Uni-FACEF 

about:blank
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ANEXO C: Termo de Assentimento Livre e Esclarecido  

CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA Uni-FACEF 
ESCLARECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) a participar, de forma voluntária, da pesquisa intitulada “A 
convivência escolar nos anos finais do ensino fundamental público: mapeamento das 
dificuldades e promoção do Desenvolvimento como Liberdade”. Esta pesquisa será 
realizada na Escola Estadual Doutor Professor Assuero Quadri Prestes e tem como objetivo 
mapear as diversas práticas de violência que ocorrem no cotidiano escolar e favorecer 
modos de convivência favoráveis ao desenvolvimento humano e social. 
Inicialmente um pesquisador fará observações em sua sala de aula e você será convidado a 
responder a um questionário que possibilite investigar situações de violência e mapear os 
modos de convivência na escola, de acordo com a sua perspectiva. 
 Além disso, pode haver a possiblidade de você participar em um grupo de intervenção que 
tem como objetivo promover modos de convivência baseados na troca e no respeito.  Para a 
condução dos grupos será utilizado o Jogo Dramático, que é uma atividade que propicia ao 
indivíduo expressar livremente as criações de seu mundo interno, realizando-as na forma de 
representação de um papel, ou por determinadas atividades artísticas.  
Você também poderá ser convidado a participar de uma entrevista individual, com o objetivo 
de conhecer a sua percepção sobre os modos de convivência no contexto escolar, seu 
contexto de vida e também com o objetivo de avaliar os resultados deste projeto.  
Todas as atividades citadas acima acontecerão dentro da escola. Algumas acontecerão no 
mesmo turno das aulas e outras acontecerão no contra turno.  
Sua participação na pesquisa é de grande importância para futuros trabalhos sobre este 
tema. Caso haja algum desconforto ocasionado pela sua participação na pesquisa é 
importante destacar que você terá liberdade para deixar de participar desta pesquisa a 
qualquer momento, se desejar ou precisar, sem nenhum prejuízo consequente 
Todos os dados obtidos durante as fases deste trabalho serão utilizados pela pesquisadora 
responsável, comprometendo-se com a garantia de sigilo de sua identidade, inclusive na 
eventual publicação dos resultados. 
Após se esclarecer a pesquisa e caso sua participação seja autorizada por seu responsável 
nesse estudo, você receberá uma via deste documento assinada pelo pesquisador. 

Franca, ___ de_____________de________      

                                                    

_______________________________________________________ 

Assinatura do Participante 

_______________________________________________________ 

Pesquisadora: Prof.ª Dr.ª Daniela de Figueiredo Ribeiro. 
Contato:  ribares@netsite.com.br/  (16) 37134688 
Centro Universitário de Franca Uni-FACEF 

about:blank
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ANEXO D: Carta de Autorização/Anuência e Compromisso 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA E COMPROMISSO 
  
Eu,___________________________________________________, estagiário de psicologia 
escolar do Uni-FACEF, participante do atendimento em uma escola estadual, autorizo que 
os diários de campo e transcrições realizadas por mim durante o estágio sejam utilizados 
como dados da pesquisa intitulada A convivência escolar nos anos finais do ensino 
fundamental público: mapeamento das dificuldades e promoção do Desenvolvimento como 
Liberdade, sob responsabilidade da Profa. Dra. Daniela de Figueiredo Ribeiro. O objetivo 
geral da pesquisa é mapear as práticas de violência que ocorrem no cotidiano escolar e 
favorecer modos de convivência favoráveis ao Desenvolvimento como Liberdade. Tenho 
ciência e autorizo o livre acesso aos diários de campo e transcrições feitos por mim. 
Também responsabilizo-me em conduzir o estágio de acordo com o compromisso ético, 
orientado pelo Código de Ética Profissional do Psicólogo e pelas Referências Técnicas para 
a Atuação do Psicólogo na Educação Básica, me comprometendo com o sigilo, a 
privacidade, atuando na perspectiva de promoção do respeito e autonomia dos diversos 
atores escolares participantes.  

  
Franca,      de                      de  2019 

  
_____________________________ 

   Assinatura estagiário 
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ANEXO E: Questionário 

Uni-FACEF- CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA  

QUESTIONÁRIO PARA O ESTUDO DA VIOLÊNCIA ENTRE PARES 

 Este questionário destina-se a recolher opiniões dos estudantes sobre alguns 
aspetos da vida escolar. É anónimo e a informação recolhida através dele é absolutamente 
confidencial. 
 Por favor, responda com sinceridade e calma. Verifique se respondeu todas as 
questões antes de entregar. Se for necessário, poderá assinalar mais de uma resposta e 
acrescentar comentários. 
 A sua colaboração sincera é fundamental para o estudo e compreensão das relações 
humanas na escola. Muito obrigado pela sua contribuição! 

ASPECTOS DA VIDA PESSOAL

A. DADOS PESSOAIS

1. Ano de escolaridade?

2. Qual o ano do seu nascimento?

3. Com qual gênero você se identifica? (   ) Masculino   (   ) Feminino

4. Qual o local do seu nascimento?

B. DADOS FAMILIARES

5. Com quem você mora?  
(Assinale todas alternativas que correspondem as pessoas que moram na 
sua casa)  
(   ) pai    
(   ) mãe    
(   ) irmãos  
(   ) avós    
(   ) tios   
(   ) outros 
Quem?

6. Tem irmãos? (   ) Sim   (   ) Não 
Quantos irmãos você tem e qual a idade deles?

7. Quem na sua família é responsável por você?

8. Qual é a escolaridade do seu pai? 
(   ) Não sabe ler nem escrever  
(   ) Sabe ler e escrever sem escolaridade  
(   ) Ensino Fundamental Incompleto 
(   ) Ensino Fundamental Completo 
(   ) Ensino Médio Incompleto 
(   ) Ensino Médio Completo 
(   ) Ensino Superior

9. Qual é a profissão do seu pai?
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10. Qual é a escolaridade da sua mãe? 
(   ) Não sabe ler nem escrever  
(   ) Sabe ler e escrever sem escolaridade  
(   ) Ensino Fundamental Incompleto 
(   ) Ensino Fundamental Completo 
(   ) Ensino Médio Incompleto 
(   ) Ensino Médio Completo 
(   ) Ensino Superior

11. Qual á a profissão da tua mãe?

12. Qual a situação civil dos teus pais?  
(   ) Casados 
(   ) Vivem juntos 
(   ) Separados

ASPECTOS DA VIDA ESCOLAR
C. PERSPECTIVA DA VÍTIMA
13. Você já se sentiu vítima de alguma agressão ou perseguição, por parte 

de colegas ou por outras pessoas, na escola ou nas imediações?  

(   ) Sim 
(   ) Não 

Por quê?
Caso a resposta seja negativa, passe para a questão 26. Em caso 

de resposta positiva, continue respondendo as questões a seguir.
14. De quais agressões ou perseguições você já se sentiu vítima?  

(Assinale todas as opções que correspondem às situações vividas por 

você).  

(   ) Me empurraram (com violência)  
(   ) Me ameaçaram  
(   ) Me humilharam / Me gozaram / Fui motivo de piada 
(   ) Me bateram  
(   ) Me chamaram de nomes ofensivos  
(   ) Levantaram calúnias/rumores a meu respeito ou da minha família 
(   ) Fizeram intrigas a meu respeito 
(   ) Me excluíram do grupo / Não quiseram conviver comigo 
(   ) Pegaram coisas minhas (objetos pessoais, dinheiro, etc)  
(   ) Estragaram coisas minhas de propósito (objetos pessoais, etc) 
(   ) Me apalpar contra a minha vontade 
(   ) Outras agressões ou perseguições. 

Quais?
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15. Quantas vezes você foi agredido ou perseguido no último ano? 

(   ) 1 vez  
(   ) 2 vezes  
(   ) 3 vezes  
(   ) Mais de 3 vezes  
(   ) Toda semana 
(   ) Todos os dias

16. Em que local ou locais ocorreram essas situações? 

(   ) Sala de aula  
(   ) Recreio  
(   ) Corredores e escadas  
(   ) Refeitório  
(   ) Espaços de convivência (quadras, pátio, etc) 
(   ) Imediações da escola  
(   ) Outra  

Qual?
17. Nessas situações, por quantas pessoas você foi agredido ou 

perseguido? 

(   ) 1 pessoa  
(   ) 2 pessoas  
(   ) Grupo de pessoas

18. Essas pessoas eram colegas da sua escola?  

(   ) Sim  
(   ) Não

19. Atualmente, você ainda se sente agredido ou perseguido por essa(s) 

pessoa(s)?  

(   ) Sim  
(   ) Não

20. A(s) pessoa(s) que te agrediu(ram) era(m)? 

(   ) gênero feminino 
(   ) gênero masculino 
(   ) mais novos 
(   ) mais velhos 
(   ) da tua turma 
(   ) de outra turma

21. Alguém presenciou essa(s) situação(ões)?  

(   ) Sim  
(   ) Não
Caso a resposta seja negativa, passe para a questão 23. Em caso 
de resposta positiva, continue respondendo as questões a seguir.
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22. O que essas pessoas fizeram? 

(   ) Não fizeram nada  
(   ) Fugiram/tiveram medo  
(   ) Recorreram a um adulto  
(   ) Pediram ao agressor para parar  
(   ) Aproximaram-se para ver  
(   ) Apoiaram o agressor  
(   ) Te apoiaram 
(   ) Aconselharam a afastar-se do agressor  
(   ) Riram da situação  
(   ) Outra 

Qual?
23. O que você sente se te agridem ou perseguem?  

(   ) Raiva  
(   ) Desprezo  
(   ) Pena  
(   ) Carinho  
(   ) Nada  
(   ) Outra 

Qual?
24. O que você faz quando se sente agredido(a) ou perseguido(a) por 

alguém na escola?  

(   ) Eu revido 
(   ) Não faço nada 
(   ) Conto pros meus amigos 
(   ) Conto para algum professor/funcionário 
(   ) Conto para os meus pais 
(   ) Outra 

Quem?
25. Já pediu ajuda a alguém para superar este problema?  

(   ) Sim 
(   ) Não  

Quem?
D. PERSPECTIVA DA TESTEMUNHA
26. Você já viu alguém ser vítima de alguma agressão ou perseguição, por 

parte de colegas ou por outras pessoas, na escola ou nas imediações? 

(   ) Sim 
(   ) Não
Caso a resposta seja negativa, passe para a questão 30. Em caso 
de resposta positiva, continue respondendo as questões a seguir.



!103

27. De quais agressões ou perseguições você já viu alguém ser vítima?  

(Assinale todas as opções que correspondem às situações vivenciadas 

por você).  

(   ) Empurrar (com violência)  
(   ) Ameaçar  
(   ) Humilhar / Gozar 
(   ) Bater 
(   ) Chamar de nomes ofensivos  
(   ) Levantar calúnias/rumores a respeito da pessoa ou da família 
(   ) Fazer intrigas a respeito de alguém 
(   ) Excluir do grupo (não quiseram conviver com a pessoa) 
(   ) Pegar coisas dos outros (objetos pessoais, dinheiro, etc)  
(   ) Estragar coisas dos outros de propósito (objetos pessoais, etc) 
(   ) Apalpar contra a vontade da pessoa 
(   ) Outras agressões ou perseguições 
 Quais?

28. O que você fez nessa situação? 

(   ) Não fiz nada  
(   ) Fugi/tive medo  
(   ) Recorri a um adulto  
(   ) Pedi ao agressor para parar  
(   ) Aproximei-me para ver  
(   ) Apoiei o agressor  
(   ) Apoiei o agredido 
(   ) Aconselhei a afastar-se do agressor  
(   ) Ri da situação   
(   ) Outra 

Qual?
29. Onde ocorreram essas situações? 

(   ) Sala de aula  
(   ) Recreio  
(   ) Corredores e escadas  
(   ) Refeitório  
(   ) Espaços de convivência (quadras, pátio, etc) 
(   ) Imediações da escola  
(   ) Outra  

Qual?
E. PERSPECTIVA DO AUTOR
30. Você já teve atitudes ou comportamentos entendidos como agressivos 

com algum colega, na escola ou nas imediações? 

(   ) Sim 
(   ) Não
Caso a resposta seja negativa, passe para a questão 48. Em caso 

de resposta positiva, continue respondendo as questões a seguir.
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31. Quais atitudes ou comportamentos listados a seguir você já teve com 

algum colega, na escola ou nas suas imediações?  

(Assinale todos os itens que correspondem aos comportamentos ou 

atitudes que tiveste).  

(   ) Empurrar (com violência)  
(   ) Ameaçar  
(   ) Humilhar / Gozar 
(   ) Bater 
(   ) Chamar de nomes ofensivos  
(   ) Levantar calúnias/rumores a respeito da pessoa ou da família 
(   ) Fazer intrigas a respeito de alguém 
(   ) Excluir do grupo (não quiseram conviver com a pessoa) 
(   ) Pegar coisas dos outros (objetos pessoais, dinheiro, etc)  
(   ) Estragar coisas dos outros de propósito (objetos pessoais, etc) 
(   ) Apalpar contra a vontade da pessoa 
(   ) Outras agressões ou perseguições 
 Quais?

32. Quantas vezes você praticou estas ações no último ano? 

(   ) 1 vez  
(   ) 2 vezes  
(   ) 3 vezes  
(   ) Mais de 3 vezes  
(   ) Toda semana 
(   ) Todos os dias

33. Onde ocorreram essas situações? 

(   ) Sala de aula  
(   ) Recreio  
(   ) Corredores e escadas  
(   ) Refeitório  
(   ) Espaços de convivência (quadras, pátio, etc) 
(   ) Imediações da escola  
(   ) Outra  

Qual?
34. Estas ações foram praticadas em grupo com outros colegas ou 

sozinho? 

(   ) Sozinho  
(   ) Em grupo

35. Atualmente, você continua a agredir ou a perseguir algum desses 

colegas?  

(   ) Sim  
(   ) Não
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36. Na tua opinião quais as razões que te levam a ter esses 

comportamentos?  

(   ) Vingança  
(   ) Defesa de outros colegas  
(   ) Desprezo  
(   ) Brincadeira  
(   ) Reação a provocações   
(   ) Irritação  
(   ) Outra 

Qual?
37. O que você sente pelos colegas que você agride ou persegue na 

escola?  

(   ) Raiva  
(   ) Desprezo  
(   ) Pena  
(   ) Carinho  
(   ) Nada  
(   ) Outra 

Qual?
38. A(s) pessoa(s) que você agrediu ou perseguiu era(m)?  

(   ) gênero feminino 
(   ) gênero masculino 
(   ) mais novos 
(   ) mais velhos 
(   ) da tua turma 
(   ) de outra turma

39. Alguém presenciou essa(s) situação(ões)?  

(   ) Sim  
(   ) Não
Caso a resposta seja negativa, passe para a pergunta 41. Em caso 

de resposta positiva, continue respondendo as questões a seguir.
40. O que as pessoas que presenciaram a situação fizeram?  

(   ) Não fizeram nada  
(   ) Fugiram/tiveram medo  
(   ) Recorreram a um adulto  
(   ) Me pediram para parar  
(   ) Aproximaram-se para ver  
(   ) Me apoiaram 
(   ) Apoiaram o agredido 
(   ) Aconselharam a vítima a se afastar de mim  
(   ) Riram da situação    
(   ) Outra 

Qual?
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41. Você foi castigado ou responsabilizado por causa dessa ou dessas 
situações/ações?  
(   ) Sim  
(   ) Não
Caso a resposta seja negativa, passe para a pergunta 43. Em caso 

de resposta positiva, continue respondendo as questões a seguir.
42. Qual foi o castigo?

43. Você gostaria de ter um comportamento diferente com os seus 

colegas? 

(   ) Sim  
(   ) Não  

Por quê?
44. O que você já fez para mudar o teu comportamento?  

(   ) Não reagir às provocações  
(   ) Me controlar melhor  
(   ) Conviver mais com os colegas  
(   ) Conviver menos com os colegas  
(   ) Nada 
(   ) Outro 

Qual?
45. Alguém já te ajudou a modificar o seu comportamento?  

(   ) Sim  
(   ) Não 

Quem?
46. Você acha que os seus colegas te consideram uma pessoa agressiva?  

(   ) Sim  
(   ) Não

47. Você concorda com a opinião dos seus colegas?  

(   ) Sim  
(   ) Não  

Por quê?
F. GERAL
48. O que você acha do ambiente da sua escola?

49. O que você pensa do relacionamento entre as pessoas da sua turma?

50. O que você pensa sobre o problema da agressividade na escola?

51. Por que você acha que situações agressivas ocorrem?

Você tem alguma sugestão para melhorar a convivência na escola?

52. Você gostaria de acrescentar algum aspecto da sua vida escolar?
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ANEXO F: Questionário Parte Quantitativa - Dados Brutos Tabelados 

A. Dados Pessoais 

Tabela 1 - Escolaridade

Frequência Porcentage
m

6º ano 45 36,9

7º ano 36 29,5

8º ano 25 20,5

9º ano 15 12,3

Omisso 1 0,8

Total 122 100

Tabela 2 - Ano Nascimento

Frequência Porcentage
m

2007 43 35,2

2006 28 23

2005 23 18,9

2004 12 9,8

2008 10 8,2

2001 1 0,8

Omisso 5 4,1

Total 122 100

Tabela 3 - Gênero

Frequência Porcentage
m

Feminino 67 54,9

Masculino 55 45,1

Total 122 100

Tabela 4 - Local de Nascimento

Frequência Porcentage
m

Franca 106 86,9

Outros 10 8,2



!108

  

B. Dados Familiares 

Omisso 6 4,9

Total 122 100

Tabela 5 - Com quem mora
Frequência

Mãe 112

Irmãos 95

Pai 80

Avós 10

Tios 8

Outros 16

Tabela 6 - Irmãos

Frequência Porcentage
m

Sim 116 95,1

Não 6 4,9

Total 122 100

Tabela 7 - Número de irmãos

Frequência Porcentage
m

2 29 23,8

1 23 18,9

3 23 18,9

4 12 9,8

6 9 7,4

5 8 6,6

7 2 1,6

8 3 2,5

9 1 0,8

Não sei 1 0,8
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Omisso 11 9

Total 122 100

Tabela 8 - Responsável
Frequência

Mãe 105

Pai 58

Avó(s) 8

Irmão(s) 5

Outros 5

Ninguém 1

Tabela 9 - Escolaridade Pai

Frequência

Ensino Médio Completo 32

Ensino Fundamental Incompleto 28

Ensino Médio Incompleto 16

Não sabe ler nem escrever 9

Sabe ler e escrever sem escolaridade 7

Ensino Superior 7

Ensino Fundamental Completo 5

Tabela 10 - Escolaridade Mãe
Frequência

Ensino Fundamental Incompleto 32

Ensino Médio Completo 32

Ensino Médio Incompleto 21

Sabe ler e escrever sem escolaridade 13

Ensino Fundamental Completo 9

Ensino Superior 8

Não sabe ler nem escrever 2

Tabela 11 - Situação conjugal dos Pais
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C. Perspectiva da Vítima  
  

Frequência

Casados 57

Separados 46

Vivem juntos 20

Tabela 12 - Perspectiva da vítima: Já sofreu agressão
Frequência Porcentage

m
Não 84 68,9

Sim 38 31,1

Total 122 100

Tabela 13 - Perspectiva da vítima: Tipos de agressão

Frequência

Me chamaram de nomes ofensivos 49

Pegaram minhas coisas 36

Me humilharam / Me gozaram / Fui motivo de piada 32

Me empurraram (com violência) 29

Fizeram intrigas a meu respeito 26

Me ameaçaram 25

Levantaram calúnias/rumores a meu respeito/minha família 25

Estragaram minhas coisas de propósito 25

Me excluíram do grupo / Não quiseram conviver comigo 23

Me apalparam contra minha vontade 16

Me bateram 10

Outras agressões / perseguições 4

Tabela 14 - Perspectiva da vítima: Frequência das agressões

Frequência

1 vez 25

2 vezes 7

mais de 3 vezes 6
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todos os dias 6

3 vezes 5

toda semana 2

Tabela 15 - Perspectiva da vítima: Local das agressões

Frequência

Sala de aula 42

Recreio 31

Espaços de Convivência 13

Corredores e escadas 10

Imediações da escola 10

Refeitório 5

Outros 16

Tabela 16 - Perspectiva da vítima: Quantidade de agressores

Frequência

1 pessoa 43

2 pessoas 22

Grupo de pessoas 8

Tabela 17 - Perspectiva da vítima: Agressores eram colegas

Frequência Porcentage
m

Sim 48 39,3

Não 31 25,4

Omisso 43 35,2

Total 122 100

Tabela 18 -  Perspectiva da vítima: Se sente perseguido 
atualmente

Frequência Porcentage
m

Não 72 59

Sim 10 8,2

Omisso 40 32,8
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Total 122 100

Tabela 19 - Perspectiva da vítima: Perfil dos agressores

Frequência

Gênero feminino 24

Gênero masculino 45

Mais novos 12

Mais velhos 21

Da turma 36

De outra turma 18

Tabela 20 - Perspectiva da vítima: Alguém presenciou a 
agressão

Frequência Porcentage
m

Sim 48 39,3

Não 36 29,5

Omisso 38 31,1

Total 122 100

Tabela 21 - Perspectiva da vítima: Reação dos espectadores

Frequência

Não fizeram nada 32

Riram da situação 12

Te apoiaram 11

Pediram ao agressor para parar 10

Aconselharam a afastar-se do agressor 8

Recorreram a um adulto 6

Aproximaram-se para ver 3

Apoiaram o agressor 2

Fugiram / tiveram medo 1

Outra 5

Tabela 22 - Perspectiva da vítima: Sentimento
Frequência



!113

D. Perspectiva da Testemunha 

Raiva 68

Nada 18

Desprezo 17

Pena 13

Carinho 0

Outra 10

Tabela 23 - Perspectiva da vítima: Reação
Frequência

Revido 45

Conto para meus pais 39

Conto para algum professor / funcionário 27

Conto pros meus amigos 26

Não faço nada 18

Outra 3

Tabela 24 - Perspectiva da vítima: Ajuda para superar o 
problema

Frequência Porcentage
m

Não 57 46,7

Sim 39 32

Omisso 26 21,3

Total 122 100

Tabela 25 - Perspectiva da vítima: Para quem pediu ajuda
Frequência

Amigo(s) 12

Pai(s) 10

Funcionário(s) da escola 3

Tabela 26 - Perspectiva da testemunha: Já presenciou 
agressão
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Frequência Porcentage
m

Sim 102 83,6

Não 17 13,9

Omisso 3 2,5

Total 122 100

Tabela 27 - Perspectiva da testemunha: Tipos de agressão

Frequência

Chamar de nomes ofensivos 91

Bater 76

Empurrar (com violência) 71

Ameaçar 66

Humilhar / Gozar 59

Levantar calúnias/rumores 55

Pegar coisas dos outros 54

Excluir do grupo 47

Fazer intrigas 45

Estragar coisas de propósito 45

Apalpar contra vontade 43

Outras agressões / perseguições 9

Tabela 28 - Perspectiva da testemunha: Reação
Frequência

Não fiz nada 55

Pedi ao agressor para parar 33

Apoiei o agredido 30

Aconselhei a afastar-se do agressor 29

Recorri a um adulto 16

Aproximei-me para ver 10

Ri da situação 9

Fugi / tive medo 4

Apoiei o agressor 3

Outra 10
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E. Perspectiva do Agressor  

Tabela 29 - Perspectiva da testemunha: Local das agressões

Frequência

Sala de aula 64

Recreio 57

Imediações da escola 36

Espaços de Convivência 32

Corredores e escadas 21

Refeitório 14

Outros 23

Tabela 30 - Perspectiva do autor: Já teve atitudes 
agressivas

Frequência Porcentage
m

Sim 63 51,6

Não 56 45,9

Omisso 3 2,5

Total 122 100

Tabela 31 - Perspectiva do autor: Tipos de agressão

Frequência

Chamar de nomes ofensivos 40

Empurrar (com violência) 34

Bater 34

Excluir do grupo 23

Ameaçar 20

Humilhar / Gozar 17

Pegar coisas dos outros 10

Fazer intrigas 9

Levantar calúnias / rumores 8

Estragar coisas de propósito 5

Apalpar contra vontade 5

Outras agressões / perseguições 3
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Tabela 32 - Perspectiva do autor: Frequência das agressões

Frequência

1 vez 29

mais de 3 vezes 21

2 vezes 13

3 vezes 7

todos os dias 6

toda semana 4

Tabela 33 - Perspectiva do autor: Local das agressões

Frequência

Sala de aula 52

Recreio 31

Imediações da escola 19

Espaços de Convivência 14

Corredores e escadas 11

Refeitório 11

Outros 12

Tabela 34 - Perspectiva do autor: Com quem cometia agressões

Frequência

Sozinho 58

Em grupo 33

Tabela 35 - Perspectiva do autor: Continua agredindo 
atualmente

Frequência Porcentage
m

Não 75 61,5

Sim 13 10,7

Omisso 34 27,9

Total 122 100

Tabela 36 - Perspectiva do autor: Razões
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Frequência

Brincadeira 37

Irritação 36

Reação a provocações 30

Defesa de outros colegas 29

Vingança 24

Desprezo 6

Outra 2

Tabela 37 - Perspectiva do autor: Sentimento
Frequência

Nada 41

Raiva 31

Pena 16

Carinho 10

Desprezo 3

Outra 3

Tabela 38 - Perspectiva do autor: Perfil dos agredidos

Frequência

Gênero feminino 38

Gênero masculino 51

Mais novos 13

Mais velhos 21

Da turma 44

De outra turma 21

Tabela 39 - Perspectiva do autor: Alguém presenciou a 
situação

Frequência Porcentage
m

Sim 61 50

Não 18 14,8

S/N 1 0,8

Omisso 42 34,4
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Total 122 100

Tabela 40 - Perspectiva do autor: Reação dos espectadores

Frequência

Não fizeram nada 56

Riram da situação 26

Me pediram para parar 16

Aproximaram-se para ver 13

Recorreram a um adulto 10

Me apoiaram 4

Aconselharam a vitima a se afastar de mim 4

Apoiaram o agredido 3

Fugiram / tiveram medo 2

Outra 1

Tabela 41 - Perspectiva do autor: responsabilização pelas 
agressões

Frequência Porcentage
m

Não 61 50

Sim 25 20,5

Omisso 36 29,5

Total 122 100

Tabela 42 - Perspectiva do autor: Gostaria de ter um 
comportamento diferente

Frequência Porcentage
m

Sim 66 54,1

Não 31 25,4

Omisso 25 20,5

Total 122 100

Tabela 43 - Perspectiva do autor: Mudança de comportamento

Frequência

Me controlar melhor 55
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Não reagir as provocações 38

Conviver mais com os colegas 21

Nada 21

Conviver menos com os colegas 15

Outra 1

Tabela 44 - Perspectiva do autor: Alguém já te ajudou a 
modificar o comportamento

Frequência Porcentage
m

Não 50 41

Sim 45 36,9

Omisso 27 22,1

Total 122 100

Tabela 45 - Perspectiva do autor: Quem ajudou a modificar 
comportamento

Frequência

Pai(s)/Família/Namorado 21

Amigo(s) 17

Professor 3
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ANEXO G: Questionário Parte Qualitativa - Dados Brutos Categorizados e Tabelados 

1. O que você acha do ambiente da sua escola? 

ASPECTOS POSITIVOS

GENÉRICOS 

Bom

É bom

Agradaveu

Muito bom

Sei lá... pra mim tá bom! se fica melhor estraga.

Bom

Bom

Bom

Bom

E um clima bom suave

Agradavel

Muito bom 

Legal

Bom

Bom. Legau

Bom

legal

bem legal

Muito boom

Muito bom 

Bom 

Normal

Bom, em geral

Bom

Boa 

É legal porque é legal

Legal, esta melhorando muito

Eu acho a escola normal, ela ta boa assim

Bom

Boa 
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Bom

Bom

Ótimo, legal, tranquilo

Bom

Bom

CLIMA 
ESCOLAR

Boa relação com os professores, e a escola é um pouco legal 

Eu acho que é um ambiente livre muito bom

Eu gosto do ambiente, gosto de estar aqui, gosto dos professores

muito bom, eu gosto dessa escola. Gosto dos professores, funcionarios 
e meus colegas.

Eu acho muito bom, eu gosto muito de ficar na escola

bem grande eu gosto de ficar aqui porque aqui os professores são 
legais

É um ambiente bom, divertido e espaçoso

Um ambiente legal, os professores são legais.

Agradavel, gosto pois me sinto bem com os professores e amigos

eu acho um ambiente calmo e legal para se aprender

muito bom. Por que é um ambiente para aprender.

Agradavel, legal, um ambiente alegre, com muita cor, um local bastante 
tranquilo.

Eu acho que é um ambiente muito bem construido por causa disso é 
super leve o clima aqui na escola.

Eu ache, que ela e uma boa escola para se conviver

boa. legal. boms professores.

Eu acho, um clima refrescante, bom, os ensinamentos dos professores 
são ótimos.

Legal, bem grande, professores otimos e amigos maravilhosos

Legal a convivencia com os meus professores, funcionarios, amigos, 
etc.

Eu gosto de estar aqui, porque me sinto bem.

Legal eu gosto porcausa que eu posso conhecer pessoas novas falar 
com a migos

 limpo, bonito, e agradavel sim, eu gosto de ficar aqui porque são 
poucas escolas desse tipo

Um lugar bem linpo / organizado e com cheiro muito bom.

Eu acho ela muito boa bonita

Eu acho lindo

Bom, e bem construída
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CARACTERÍSTI
CAS FÍSICAS

Ela é bem constrída, e o estudo é bom

Muito bom, legal, porém precisa ter carteiras novas

Limpos

Normal bem grande

Grande

Eu acho um ambiente legal, um pouco sujo, colorida

Bom e Higienico

Com excessão da sala, a escola é limpa. 

MELHORIAS

Melhorou do ano passado até hoje. Porém precisa melhorar mais

Eu acho que é bom, mas se puder melhorar ficaria ótimo 

 Bom mais precisa melhorar

Bom/poderia melhorar 

CRÍTICAS 
RELACIONADA

S ÀS 
CARACTERISTÍ
CAS FÍSICAS

Muito bom só precisa consertar o telhado da quadra

Me sinto muito bem. Tirando o banheiro que é fedido.

Organizada, porém tem muito lixo nos banheiros 

Que está muito bom, mas devia ter carteiras melhores sem chiclete

Uma escola bem construída, mas bem quente e bem desorganizada

Legal, grande, meio quente, banheiros xujos. 

Grande, quente, legal, professores são legais, comida boa menos a 
macarronada. 

CRÍTICAS 
RELACIONADA

S AO CLIMA 
ESCOLAR

É mais ou menos legal porque tem muita briga e xingamentos 
acontecendo aqui

Um lugar divertido, mas meio cansativo

Legal mais no mesmo tempo acrecivo

mais ou menos, ficamos muito fechado na sala de aula

O clima é bom mais é muito cansativo

Pra arrumar coisas boas para distrair , mas é bom

Bom mais podia ter menos briga

Boa mais precisa de mais educação com os professores

E bom, mais as vezes tem una clima ruin, mais eu me identifico muito 
estudando aqui.

É uma escola boa, tem briga, mais não muita.

mais ou menos porque tem muitas picuinhas

A escola é boa, os alunos que não dão valor naquilo

Bom, só tem muita criança

Eu acho boa a escola mais as pessoas não são agradavel para mim
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É boa, a relação entre os alunos não é agradável e os professores 
defende mais alguns doque com outros 

Legal, e as vezes não gosto de vim, por causa de alguns professores.

Bom, até demais para alguns alunos  grande até demais para poucos 
alunos 

Legal, pois acho que deveria ter mais coisa as aula deveria ser mais 
legal

Legal, porém tem dias que eu não suporto os meus "colegas e 
professores".

Um ambiente legal, pois as vezes eu gosto daqui, mas tem vez que é 
entediante.

NEUTROS

GENÉRICOS 

Não gosto muito

Mais ou menos 

Razoavel

Razoavel

Mais menos 

Ruim

Chato, ruim, não gosto

ASPECTOS NEGATIVOS 

CARACTERÍSTI
CAS FÍSICAS 

Quente, banheiro sujo

Banheiro feminino tava fedorento hoje 

Podia ser melhor, deveria ser mais cobertas, banheiro sujo e comida 
horrível

Frio, o banheiro fidido, entre outros

Grande, frio,banheiro sujo

Meio sujo, horrível, não gosto muito

Eu acho mais ou menos, acho que tem que melhorar as carteiras e 
cadeira

Banheiro muito nojento

Muito quente, um pouco suja

Acho que o banheiro deve ser limpo, ter papel hingienico, etc, e acho 
otimo a escola

CLIMA 
ESCOLAR

Minha escola não é um hambiente bom para estudar

Eu não gosto porque tem professores que da mal resposta, as tia da 
cozinha é outras.

Um lugar bastante cansativo e barulhento e um pouco legal

Não gosto, é muito bullying, muita gente escrota e sem noção e 
também não gosto de uns professores.
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2. O que você pensa do relacionamento entre as pessoas? 

não gosto. Por que só passa lição nois não sai da sala.

RESSALVAS 
RELACIONADA

S AO CLIMA 
ESCOLAR

Chato, mas tem algumas coisas que faz ter um clima mais agradável

Ruim, mas tem coisa que é legal 

POSITIVO

GENÉRICO

Boas

Eu acho que é muito bom

Legal

Suavi

Bem otimo

Otimo

Ótimas

Ótimo

Bem   

Legal 

Boas

Legal

Legal

Legal

Bom

Legal

Eu acho super legais

Esse relacionamento é bom

Beem

Otimo 

Bom

Bom

Otimo 

É boa

Muito bom, bem legal, nada perivalidades

Elas se relaciona bem legal

Eles são legais
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RELACIONADO
S AO CLIMA 
ESCOLAR 

Legal, amigavel etc

Pessoas legais, amigas

Normal eles são bem legais 

Muito legais e muito amigas 

Pessoas amigaveis

Pessoas amígaveis.

Amigaveu

Eles são muito amigos

Muitas amizades com migo

é bom Por que se relaciona muito rápido.

É um relacionamento bom, todos convivem bem 

Nós somos bem unidos!

E amigavel ter um grupo de amigo unidos

somos muito unidos, "se um se ferra todos nós nos ferramos"!

Fazemos muitas coisas juntas 

Muito bom, pois ninguem tem briga com ninguem

bom, pois lá todo mundo brinca com todo mundo

Não penso nada, amo todos

Bem legal, são todos fofos!!!

Acho todos legais e educados.

As pessoas se dão bem, conversam sobre assuntos que quase 
ninguem sabe, a nossa sala é bem unida...

Bom, pois elas são brincalhonas uma com as outra por isso

eu penso que todos devem ter um ótimo relacionamento pois essas 
pessoas os professores estão aqui para nos ajudar a ser alguém na 
vida

Porque eles fazem lição as vezes e em algumas aulas legais que eles 
fazem

Legal; as vezes não, mas tudo no seu tempo se conserta 

Bom, mas as vezes não

Legau, Chato

Eu penso que, é um relacionamento bom, as vezes da uma confusao 
ali, mais é bom

É bom todos fica na convivência, as vezes rola briga mas depois fazem 
as pazes.

Bom, as vezes com alguns conflitos

Bom, e um poco separado
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RESSALVAS 
RELACIONADA

S AO CLIMA 
ESCOLAR 

Bom pode fazer mais

Bom - (parcialmente!)

Uns querem ser mais que os outros, mas isso é un ou dois

São pessoas adoraveis e retardadas

Eu acho que alguns alunos dão muito apelido mais não são todos são 
so alguns, mas tirando isso tá otimo. 

Bringuentas bom todo mundo tem amigo mas mesmo assim eles 
brigam

Agressivo, legal, bagunceiro etc...

Legal as vezes é um pouco de má influência

Bom, Mas a sala é bagunceira, nau dar para estudar

Algumas boas e algumas ruins

Alguns são amigos otos ja não se dom bem

Acho que algumas pessoas são amigas de todos, de algumas apenas, 
e outras desprezam sem muito motivo. 

Algum são legais, outros gostam de provocar

São muitos legais, uns não van com a minha cara, mais tudo bem...

Boa; apesar dos xingamentos 

As pessoas da minha sala são bem legais comigo mas parece que com 
algumas pessoas elas brigam humilham um ao outro, falam palavras 
ofencivas.

As vezes nos damos bem outras vezes não. 

tem gente que se relaciona bem e outras não.

A maioria das pessoas da sala consegem conversar bem, conversar 
normalmente sem nenhum conflito, mais alguns alunos tem um 
comportamento inadequado que atrapalham bastante a sala de aula.

bem a maior parte da turma e responsavel e quer aprender, a minoria 
so quer fazer bagunca e desrespeitar os colegas e professores

algumas brigam e algumas se dão bem, o comportamento de alguns 
precisa mudar

Eu acho que tem uns alunos bons e outros ruins

Alguns alunos são um pouco agressivos, e outros muito legais. 

Amizades boas (algumas), tem algumas ruins porque são má-
influência. 

De algumas pessoas eu acho meio agressivo. E outros bem legais.

NEUTRO 

nada

normal

Nada
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GENÉRICO

Normal 

Nada

Nunca nen vi

Normal

Mais ou menos bom 

Nada

Normal

Nada contra, gosto de ficar mais sozinho

NEGATIVO

GENÉRICO

Ruim

Ruim

Muito ruim péssimo

Chato

RELACIONADA
S AO CLIMA 
ESCOLAR

Um pouco má e estranho.

Um pouco irritante

De agressão 

Falta respeito

muita exclusão

Eu acho que falta ser educado com os outros. e respeito.

Chata por que não respeita as pessoas

Eu penso que falta um pouco de respeito um pelos outros.

bem maus e brigas para todo o lado picuinhas etc

O ambiente entre os alunos é mal

Muito rui brigão o tempo todo

Não gosto poruqe é um abiente de sala não de namora ai atrabalha

RELACIONADA
S AO 

COMPORTAME
NTO(S) 

INDIVIDUAL(IS)

Eles são bem agressivos, desorganizados, bagunceiros, alguns são até 
que bons

Ruim, eles gritam muito e chingam, e andam muito pela sala de aula

Chata por que eles me chingao

Muito agressivos os meninos e algumas meninas e também muita 
bagunça

Eu acho que quase todos são agressivos por que quase toda hora 
ficam dando patadas.

Orrivel. Por que eles só conversam por causa disso não temos aula 
direito

São muito falsos um com os outros
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3. O que você pensa do problema da agressividade na escola? 

Meus colegas são muito agitados

não é bom. Por que só falam besteira

Não muito bom, pois ficam em panelinhas onde ninguem é aceito.

RESSALVAS
Inrritante mas não é todas

Muito ruim, mas não são todos

PERCEPÇÃO NEGATIVA

GENÉRICO

Eu penso que é grande

Errado

Erado

Precisa acabar, isso não é legal

Que tem que acabar

Ruim

Não pode ter

Não pode

Errado

Pior que tudo no mundo

Ruim

Ruim

Ruim

Que é ruim, não é certo

Pessima

Ruim, chato (ETC.)

Horrível

Ruim

Ruim

Não é legal

Ruim

Desnecessário 

chato

chato, ridiculo.

Ruim e rediculo e chato
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Que é ruim deve melhorar

ruim, por que todo mundo tem que ser amigos

Uma coisa muita chata.

Que não é muito bom praticar isso. 

uma coisa ruim

Ruim, está tudo errado

Uma coisa muito chata de se prenunciar 

Ruim, péssimo ninguem gosta disso.

Tem muita agressividade 

Agressividade

CENÁRIO 
IDEAL

Ruim pois a agressão não e boa para ninguem

Ruim por que isso não pode acontecer em um abiente onde covivemos 
todos os dias.

Ruim porque a gente é humano e temos viver igual

Acho que é muito ruim, todos tem que ser amigos.

muito ruim porque isso pode trazer um desgosto dessa amizade.

todos pudião ser todos amigos ai nao ia ter agressividade

Acho que isso nao deve acontecer, pois eu acho que nós (não devemos 
ficar brigando, humilhando as pessoas). 

Dentro da escola tem que ter respeito, ajuda, etc.

Eu penso que deviamos ser mais humildes

CAUSAS 
RELACIONADA

S A 
JULGAMENTOS 

PESSOAIS

falta de respeito

Uma coisa sem educação 

Uma pouca vergonha na cara

eu acho uma perda de tempo

CAUSAS = 
MOTIVOS

Acho que está alto, mas a maioria das agressões físicas são por causa 
de algum motivo ou apenas para revidar. 

 Eu penso que as pessoas que brigam, eles brigam por causa de coisas 
que não tem nada a ver eles gasta tenpo so brigando

CAUSAS 
RELACIONADA

S AO 
COMPORTAME

NTO 
INDIVIDUAL

Orivel, pois eles tem que parar acham que é legal mais não é

Muito feio. tem gente que é queto e um os outros perturbar

Que eles se acha o dono da escola

As vezes tem alunos que não respeita que briga que chinga

Brigam muito, ficam ameaçando os outros.

Que as pessoas não tem amor ao prossimo

Eu penso que é muito ruim porque é por isso que os alunos (a) estão 
ficando bagunçentos e agressivos
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Ridículo, porque além da pessoa ser idiota ela não percebe que 
machuca as outras pessoas

RELACIONADO 
À BRIGAS

Tem briga de vez em quando

Tem um pouco de briga

Tem muita briga

Muito ruim, eles zoam muito, brigam muito etc.

Muitas brigas

Tem muita briga, e também zoam muito os outros

Tem bastante briga, mas da nossa turma é bem difícil ver uma briga

Um abisurdo eles brigam por qualquer coisa.

CONSEQUENCI
AS 

RELACIONADA
S À ESCOLA

É ruim, faz com que a escola seja ruim também 

orrivel porque isso não é bom para os jovens de hoje 

Muito ruim porque invés de melhorar ta piorando a escola com Bullying

Muito, pois isso atrapalha no currículo escolar 

Penso que esse problema deveria parar e todos serem amigos porque 
é muito errado brigar 

Que as pessoas não pondem fazer isso que assim ia ser um ambiente 
legal

CONSEQUÊNCI
AS 

RELACIONADA
S AOS 

INDIVIDUOS

Tem que mudar, tem que fazer da escola um ambiente agradável onde 
não há pessoas que brigam e machucam uns aos outros.

Eu acho que não poderia acontecer porque mahuca o colega

PEDIDO DE 
AJUDA

Ridículo, porque além da briga junta um monte de gente e ninguém 
ajuda

Deveria tomar providência porque é muito ruim você ser agredido e não 
ter nenhuma ajuda 

 Isso tem que parar ninguen gosta de ser agredido

NECESSIDADE 
DE MELHORIAS 

Precisa melhorar

Que tem que melhorar muito 

Eu penço que isso deveria mudar

precisa mudar

penso que podia mudar. para melhor.

que tem que melhorar.

Não tem muito, e os que tem precisa melhorar

Deveria acabar é logo urgente 

Errado, porque não é assim que resolvemos problemas e esse 
problema de agressividade deveria acabar
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SUGESTÕES 
DE MELHORIAS 

- AÇÕES 
INDIVIDUAIS

Eu acho que não precisa de agressão e só senta e conversa melhor do 
que discuti pra chama atenção dos outros 

acho que pode conversar antes de bater 
chamar a diretora para resolver

Eu acho que em vez de bater um no outro eles deviam conversar, falar 
com calma invez de agredir um ao outro

Acho uma coisa bem rude e inuteo por que podemos conversar inves 
de bater e xingar 

Que eles deveriam parar conversar antes de agredir

Eu acho isso muito ruim e se vesse acontecendo tentaria ajudar a 
pessoa que está sendo acredito que não acontece nessa escola.

Acho que não precisava de agressividade, apenas ignorasse

SUGESTÕES 
DE MELHORIAS 

- AÇÕES 
INSTITUCIONAI

S 

Deveria ser resolvido pois até funcionarios veem isso e não tomam uma 
atitude

Gostaria que tivesse um programa "educacional" para falar desse 
assunto 

SUGESTÕES 
DE MELHORIAS 

- PUNIÇÕES

Penso nada só acho que tem que resolver em casa com familiares etc.

Eu penso que o agressor merece levar umas pauladas na rua 

 Que os pais não educam os filhos

Eles deveriam ser punidos

Penso que dentro da escola não é local pra resolver as coisas, mais na  
rua sim, pois não  leva briga pra dentro da escola e resolver na rua

Muito sério, pois isso é caso de polícia

NEUTRA

GENÉRICO

Nunca nen vi

Nada 

Nada

Nada

Nada

Nada

Nada porque tem algumas pessoas que não é agressivo

POSICIONAME
NTO 

INDIFERENTE

Acho ruim mais zua e legal

Eu acho legal, as vezes, mas tem vezes que eu não gosto, 
depdendendo do que se trata

As vezes é legal, mais não pode continuar, porque agressividade não é 
bom 

Bom quando não e comigo mas se for com os outros to nem ai

Pra mim é um problema das pessoas que estão brigando e penso que 
não devo me entristecer
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4. Por que você acha que situações agressivas ocorrem? 

depende do que ta acontecendo

PERCEPÇÃO POSITIVA

GENÉRICA
Penso que não pode melhorar!

Na escola não tem agressão 

MELHORIAS

Melhorou muito

De vez em quando tem briga. Mais melhorou muito pois ficou bom

Está melhorando aos poucos, com as câmeras parece ser um lugar 
mais seguro.

INCOMPREENSIVEL 

São muitas as outras

Por que causa briga e agressão

Porque tem muita intrigas

Fofoca!

Porque fazem muitas fofocas, rolos e causa briga

Por palavrões

Por causa de bulling e falta de educação

Muita fofoca, intriga, falta de respeito, calunias etc

Chingamentos e ameaças 

Por causa de xingamentos e briga que acontece nos outros dias

Fofocas e mentiras 

Fofoca mentira 

Por motivos de insultos e fofocas 

Inrritante

Provocação

Por causa de provocamento

Por desprezo

Provocações, chigamentos e outras coisas

Por provocações das pessoas

Porque fica provocando

Por causa de bullyng e chingamentos ofencidos

Por, mentira, ameaças e por pessoas

Por causa do bullyng, provocação
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REAÇÃO A UMA 
SITUAÇÃO 
ANTERIOR

Por que de despreso inveja e etc...

Por que as pessoas começam a falar rumores e provocar um ao outro

Vinganças e brincadeiras

Vinganças e brincadeiras

Por causa do bullyngn da falta de respeito 

Provocações

Bullyng provocações, umilhação etc.

Por causa do BULLYNG!!

porque tem muita brincadeiras de mal gosto

Por xingamentos.

xingamento e etc.

zuação 
nome ofencivo

Por causa de bullying, provocações, desprezo

porque um começa agredindo verbalmente e o outro revida e assim vai

Porque eles meche com o zoto

por zuarem ou humilhar etc...

Por que tem muitas humilhacões na escola

Por meio de nomes que as pessoas não gostão 

Que ficam chigando um ao outro e isso não e legal

Por aguma coisa boba o buli então a pessoa fica brava e bate ou mata

Porque os outros fica suando fica fazen intriga, fazendo fofoca. Purisso 
que briga

Por que um quer defender o outro da mesma "panelinha" o que resulta 
em brigas, também problemas por celular.

Porque algumas pessoas falam mal pelas as costas, falam até mesmo 
para pessoa por isso que elas acabam agressivas

por causa de umas discusão

Porque um menino implica com o outro

porque muitas vezes ficam sabendo de conversa fiada, etc.

Brincadeira sem graça, o xingamento e a falta de educação 

Uns inrritam o outro até chegar a esse pomto

Porque as outras provocam

 Por que eles fica chingando os pais fica falando besteira

Por que elas ficam indo uma no lugar da outra ai elas se irritam e 
partem para a agressividade e também porque os meninos veem as 
meninas sem uniforme e passam a mão nelas e elas irritam e batem
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Porque se um fala a outra retuca. Ai xinga faz o que quer.

Porque as pessoas que são agredidas irritam as que agridem

Porque não gostou de algo que fiz.

Por que eles me chingau

Porque fizeram alguma coisa com eles.

Por comesos de brigas antigas ou algum outro fato ocorrida

Na maioria das vezes brineadira ou vingança, e isso é muito ruim 

RESPONSABILI
ZAÇÃO 

INDIVIDUAL 

Porque as pessoas são chatas e idiotas 

Porque as pessoas não tem coração

Porque ela quer se melhor que todo mundo ou quer se sentir bem. 

Porque eles são agressivo

Porque o agresor não gosta da pessoa tem ciumes etc

Poque as pessoas se acham melhor que outras e acham que está no 
direito de agredir alguém

Por desentendimentos de alunos e fofoca. E tem bastante pessoas não 
tolerante, que quer arrumar briga por qualquer coisa

Muitos X9

Por que tem muita gente folgada na escola ai eles querem aparecer só 
quando está com grupinho, mais quando ta sozinha não arruma merda 
nenhuma, tudo lorgada

Que por ser inimigo de alguém, ou por não gosta de uma pessoa, ficar 
zuando, por ciúmes de namoro, e amigos 

Porque gosta de fazer bully

Por causa que a educação de alguns alunos, que vem da rua. 

Por que eles não pensão antes de agir

Porque elas gosta de chamar atenção dos outro da pra saber porque 
eles brigam bem na frente da escola e é so na frente da escola

Pois acham que eles são bons que nos vamos achar graça e pensão 
que com isso vaan melhorar a pessoa.

Eu acho que é porque alguns alunos não tem tolerância uns com os 
outros ou é onde eles acham que brigando é a melhor forma de 
resolver os seus problemas.

Porque as pessoas são muito vingativas

Porque tem muito folgado na escola é na rua que merece apanhar feio 
na rua para ser humilhado tambem para nunca mais fazer isso na vida 

Porque as pessoas permitem que isso aconteça

Porque as pessoas caçam muitos probremas, confusões

Por que os outros caça
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Porque sempre tem uma pessoa barraqueira querendo caçar briga com 
todo mundo. 

Por que as pessoa cassa e não fica na dela

As vezes as pessoas descontam a raiva, ou desconfortamento na outra 
pessoa 

Porque as pessoas provocam ou tem algum problema na familia e 
descontam em outras pessoas

Não faça a mínima ideia, talvez é o tipo de convivência das pessoas, ou 
comportamento, talvez por ter raiva de alguém e revidaem outras 
pessoas que não tem nada a ver. 

Por falta de educação, nada para fazer

Falta de educação

Falta de educação

Fauta de educação 

Esta dando liberdade

Porque eles conviveram assim

Porque eu estou bravo

FALTA 
ENTENDIMENT

O

Por desentendimento de pessoas.

Porque um não entende o problema do outro.

Talvez pela falta de convivencia ou para revidar

Pela as pessoas não procurarem sabe da historia e ja quere briga

por não falar direito com as pessoas.

FALTA DO QUE 
FAZER

Falta do que fazer

Porque as pessoas não tem nada para fazer

Porque os agressores pençam que não tem nada para fazer e então 
começar isso. 

Pessoas que não tem nada para fazer

CAUSAS 
"BOBAS" OU 

SIMPLES

Por coisa boba 

por coisas sem necessidade. 

Por causa de problemas simples que eles tornam em uma discussão e 
depois em briga

A maioria por causa de motivos bobos como: brincadeiras. Algo que a 
pessoa falo e a outra intende errado. Por conta de outras pessoas

FALTA 
ENVOLVIMENT

O DE UM 
RESPONSÁVEL

Por medo de contar há um responsavel

pois, os alunos não fala sobre o que esta acontecendo para a diretora e 
acaba querendo brigar

PRECONCEITO
Por preconceito o racismo

Porque muitas pessoas não gostam do jeito ou dá cor dos outros 
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5. Você tem alguma sugestão para melhorar a convivência na escola? 

NEUTRO E/OU 
GENÉRICO

Não sei dizer

Não sei

Não sei

Não sei

Não sei

Não sei 

Nada

Não tem briga

Por uma rasão

Ruim

NEGATIVO

Não

Não

No

Nao

Não

Não 

Não 

Não 

Nada

Não

No

Não

Não

Não

Não

Não  

Nao

Não

não

Não. 

nenhuma
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Não tenho.

não...

Não tenho

Não

Não

não

tenho nao

não

Não

Não.

Não, acredito que não tenho nenhuma sugestão.

Não

Não

NEUTRO

Não sei

Não sei 

Não sei 

Não sei.

DESCRENÇA

Não poderia fazer isso

não, já tentaram fazer de tudo, mas é um caso perdido

Não nenhuma pois a melhoria do comportamento dos alunos só seria 
por alguns dias, uns 5 dias

Acho que nada vai mudar isso

MAIS 
ATIVIDADES

Sim, mais atividadede

Ter atividades dinamicas, ter aula de computação

Mais brincadeiras

Mapa de sala, aula de música e informatica

Ter atividades para passar o tempo livre (recreio e após atividades de 
sala)

Sim, mais atividades em grupo, mais lições e dupla

Esportes em grupo quando você está jogando não presta atenção nas 
provcações até esquece delas 

sem briga 
mais aula de Educação Física

todos tem que ser amigos.

Todos serem amigos. (Tentar)!

Bom as pessoas sempre vão brigar porque ninguem é perfeito mas as 
pessoas tinham que ser mais amigos 
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MUDANÇAS 
RELACIONADA
S A ASPECTOS 
INDIVIDUAIS/
PESSOAIS - 

SENTIMENTOS

Ter amor e carinho paz...

Ter mais bonda e amor no coração

Um pouco de respeito com o proximo seria bom 

Sim. Ser mais humildes.

Sim, para melhorar a convivência da escola precisa ser bom com as 
pessoas e não só com seu amigos.

Talvez se as pessoas fossem mais amigaveis, aceitassem mudanças. 

Sim fazer as pazes se reconsiliar 

Todo mundo respeitar um ao outro e tirar regras idiotas 

Sim o comportamento dos alunos 

Parar de ter preconceito e racismo e viver bem

Todos se unir, a comida, a ter mais tempo de educação fisica 

se dedicar mais nos estudos e não dar bola pelo que as pessoas falam.

Acho que não adianta nada por que se num ambiente não tiver respeito 
e união de nada adianta

MUDANÇAS 
RELACIONADA

S AOS 
RELACIONAME

NTOS/
CONVIVÊNCIA

Que eles tenha um bom covenvimento

Melhorar a convivência de alunos e professores

Sim. Ter mais coisas para aprendermos ter uma convivência melhor

Trabalho com outras salas , para ter melhor convivência

Não chinga, ter mais aulas para poder conviver juntos

Sim. Mais convivência e respeito. 

Que em vez de brigar eles devem conversar que de alguma forma erra 
resolver e não chegar a esse ponto

Sin, conversando mais com as pessoas

MUDANÇAS 
RELACIONADA

S À 
ELIMINACÃO 

DE SITUAÇÕES 
IDENTIFICADAS 

COMO 

Sim, para de briga

Parar de provocar

Não fazer graça

Não fazer graça

Menos conversa fiada , e mais união

Sin cada um cuidando da tua vida.

Menos conversinha, cada um cuidando da sua vida!

Parar de provocar e nuca mais conversar com essa pessoa

Sim, muitas, parar de brigar, não chingar os alunos ter paciencia

que todos parem de brigar

Se eles parecem de provocar e fazer essas coisas

Não ter agreções tanto físicas quanto morais. 
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COMO 
AGRESSIVAS Parar com o buli né gente e conviver melhor

Parar de xingar, bater e aprender a conversar 

Não ter agreções tanto físicas quanto morais. 

sem humilhação e mais aula de educação fisica na semana.

Sim, parar com a gracinha, e humilhação

Sem chingamento sem bater ou empurrar os colegas assim a escola 
fica melhor

sem BULLING e humilhações

Sim, para melhorar a escola é eles parando de brigar, xingar e etc e 
fazer o bem para a escola para melhorar muitos nas aulas e etc.

PROPOSTAS 
DE AÇÕES DE 

ENFRENTAMEN
TO À 

VIOLÊNCIA 

Ter uma matéria para habilidades sociais.

Sim, termos uma palestra falando da convivência uns cons os outros 

Um programa educacional 

É encarar a violência

Sim. Uma campanha contra o bullyg

MUDANÇAS 
RELACIONADA
S AO AUMENTO 
DAS REGRAS/

PUNIÇÕES 

terem mais inspetores no recreio 

Mudar de escola ou melhorar mapa de sala

Apartir de agora uniforma e se não tiver uniforma não entra e expulsar 
alguns alunos ou chamar os pais

De ficar aluno bom e sair aluno ruim. 

Ser amigo de todos, ou alunos ruim se convidarem para sair

Tirar os alunos que agridem da escola

Ter mais regras e não deixar esse tipo de pessoa na escola

Dar suspensão todo dia 

Acho que os diretores e espetores teriam de tomar providências sobre 
esse assunto

sim, de vez de dar suspenções para ficar em casa nos feriados vir para 
a escola para fazer lição, caso contrario avisar os pais para dar um 
ensinamento melhor a seus filhos, senão chamar ao concerto telar 

Tirar as pessoas que são chatas e sem graça  os que faz piada na hora 
errado e os que não deicham os professor não dar aula 

Tirar todos alunos ruim, pois acho que com isso vai melhorar.

Tirar alunos ruins, tem menos ocorrências por qualsa de lição de casa. 
E parte de refeitório melhorar mesas e colheres

Sin, que eles coloquem uma punição no outro dia além de levar o 
boletin eles poden levar uns outro punição

MUDANÇAS 
RELACIONADA

Os lugares onde nos sentamos 

Fazer o mapa da sala de novo
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6. Você gostaria de acrescentar algum aspecto da sua vida escolar? 

MUDANÇAS 
RELACIONADA
S A ASPECTOS 

FÍSICOS

Não ter macarrão e por mais tempo de recreio e deixar comer de lado 
de fora. ex: banana, maça etc. E chupar pirulito na sala de aula e sentar 
em dupla e por mais ed fisica não só na sexta

A comida da escola

VISÃO 
POSITIVA

Pra mim está bom como está 

Não, porque essa escola ela quase nunca ouve briga então não 
precisamos.

INCOMPREENS
ÍVEL Sim sei confesia e sei lucandeira deto da sala 

Não

Não

Mais nada

No

Não

Não

Nada pra falar 

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não 

Não 

Não

Não

Não 

Não

Não

Nada

Não

53. Não
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NEGATIVO

53. Não

53. Não

53. No

53. Nada

53. Não

53. Não

53. Não

53. Nada

53. Não

53. Não tenho mais nada

Não 

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não

Não. 

Não

Não

Não. 

Não.

Não

não

Não.

não...

Não

Não

não...
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Não

não

POSITIVO 
GENÉRICO

Sim.

Sim

53. Acho que sim

Sim, porém não sei me expressar.

MUDANÇAS 
RELACIONADA
S A ASPECTOS 
INDIVIDUAIS/
PESSOAIS - 

COMPORTAME
NTOS E 

SENTIMENTOS

Sim, para eles parar de brigar e  fazer o melhor para a escola

Sin podia ficar menos agressivo

Sim, muda o meu jeito

Sim. Ser mais humildes os alunos para com os professores.

Sim, mudar meu jeito

mais respeito um com outro

A pessoas cerem mais gentil com as outras

Que as pessoas ficam mais perto de mim e não excluir

Ser menos grossa 

Respeito 

Eu gostaria de todos conversarem e não se baterem 

mais respeito com os professores e colegas 

Ficar quieto no lugar e ser amigo.

Ser mais calmo

Sin. Nas cumidas é tira o (aluno) da sala.

MUDANÇAS 
RELACIONADA

S A O 
FUNCIONAMEN
TO DA ESCOLA

Brincadeiras e mais aulas de Educação Fisica

brincadeiras, jogos e etc. E mais aula de Educacão Fisica. 

Ter mais regras "produtivas"

Acho que a escola deveria tomar providências e tratar mais desses 
assuntos

Sem ter mais caso na escola e mais aulas para reuner

MUDANÇAS 
RELACIONADA
S A ASPECTOS 

FÍSICOS 

Arrumar as carteiras e cadeiras e uns professores mais legais

Uma comida melhor no recreio 

Melhorar a merenda e o recreio

A Ed fisica e o recreio e o banheiro

Não, tirar o macarrão da escola.

O preço da cantina

Mudar a colher e o prato
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Melhorar mesas, colheres, pratos, papel genico um lugar intimo para 
meninas e meninos

DEPOIMENTOS 
PESSOAIS

Minha vida na escola não sou um aluno sou muito zuado e eu não me 
cinto bem. Já pensei em suicidar por ser zuado e etc. Esse ano de 
2019 tou gostando muito, mais ando pensando em sair da escola ir 
para um Etec e etc...

Eu briguei uma vez em uma escola com uma menina, porue ela tinha 
me puxado  e eu quase cai, dai eu fui segurar nela e arrebentei um 
colar e ela me ameaçou se eu não dasse um novo então não dei , 
porque não sou obrigada

Já me ameaçaram por mentiras e bulling

Bullyng os meninos ficão me chamando de gorda

Alguns alunos fazem bullyng com migo

Eu as vezes me sinto muito bloqueadanão consigo falar com as 
pessoas quando quero não consigo entender.

Eu queria que as pessoas me conhececem melhor antes de todos vim 
me julgar.

Um menino da sala fica colocando apelidos nos outros. 
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ANEXO H: Estrutura da Intervenção Grupal 

Grupo 
EXPRESSAR-

SE 
6º, 7º e 9º anos /
11, 12 e 14 anos

Data Participan
tes

Aquecimento 
inespecífico

Aquecimento 
específico

Desenvolviment
o 

ENCONTRO 1 22/08/201
9 7

Apresentação: 
dinâmica dos 

nomes;  

Brincadeiras: 
nunca 3 e siga o 

mestre.

Relaxamento 
direcionado e 

auto percepção 
(música 

instrumental; 
reflexão para 
entrarem em 

contato com a 
maneira como se 

sentem, 
deitados); 

Escolha de 
imagens: 
situações 

negativas no 
ambiente 
escolar.

Reflexão sobre a 
imagem mais 
marcante, em 

pequenos 
grupos 

(sentimentos, 
percepções e 
lembranças a 

partir das 
imagens 

escolhidas); 

Elaboração 
sobre formas de 
prevenção e/ou 
resolução para 

estas situações;  

Confecção, em 
cartões, de 
normas de 

convivência e 
combinados a 

serem vigentes 
no grupo, 

partindo do que 
desejam para o 

mesmo.

ENCONTRO 2 29/08/2019 7

Apresentação: 
dinâmica dos 

nomes;  

Brincadeiras: 
estátua e 

imitação de 
gestos 

sequênciais.

Relaxamento 
direcionado e 

auto percepção 
(música 

instrumental; 
respiração, 

alongamentos, 
percepção do 
ambiente, do 

corpo, das 
sensações); 

Reflexão para o 
auto cuidado 
(percepção 

corporal se há 
algo pra ser 

cuidado em si).

Reflexão sobre 
as percepções 

vivenciadas 
durante a 

experiência de 
auto-cuidado.

Grupo 
EXPRESSAR-

SE 
6º, 7º e 9º anos /
11, 12 e 14 anos
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ENCONTRO 3 05/09/2019 6

Apresentação: 
dinâmica dos 

nomes;  

Regras de 
convivência do 

grupo; 

Brincadeiras: 
1,2,3, tamaré.

Relaxamento 
direcionado: auto 

percepção e 
imaginação do 
lugar em que 
gostariam de 
estar (como é 

este lugar, o que 
tem lá, se tem 
pessoas, quais  
coisas estão 

vendo, se está 
de dia ou de 

noite).

Construção de 
história e 

dramatização a 
partir dos relatos 

imaginários 
trazidos pelos 

alunos durante o 
aquecimento 
específico. 

ENCONTRO 4 12/09/2019 6

Roda de 
conversa: 

sentimentos e 
descrição de um 
fato divertido do 

dia; 

Brincadeiras: 
Siga o mestre, 
batata quente, 

corre-cutia.

Aquecimento 
específico: 

Trenzinho das 
emoções 

(expressão 
corporal 

conforme o ritmo 
da música).

Identificação dos 
sentimentos 

mais marcantes 
no aquecimento 

específico e 
representação 
do mesmo em 
uma cena livre. 

ENCONTRO 5 19/09/2019 7

Brincadeiras: 
Pega-pega, 

gelinho-gelão, 
mamãe do disco 

(Quadra)

Relaxamento 
direcionado: 

texto relacionado 
a amizade; 

Reflexão sobre 
uma situação 
relacionada a 

amizade e 
definição de um 

sentimento que a 
representasse.

Identificação dos 
sentimentos 

mais marcantes 
sobre a situação 
relembrada de 

amizade e 
representação 
do mesmo em 
uma cena livre.

Data Participan
tes

Aquecimento 
inespecífico

Aquecimento 
específico

Desenvolviment
o 

Grupo 
EXPRESSAR-

SE 
6º, 7º e 9º anos /
11, 12 e 14 anos
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ENCONTRO 6 26/09/2019 4

Brincadeiras: 
“Posso” e “Siga 

o 
mestre” (alonga

mentos). 

Relaxamento 
direcionado: 
respiração e 
percepções 

sobre o dia e 
sobre si mesmos 

(clima/tempo, 
sobre o céu, a 
temperatura, 

quais as 
situações que 
eles haviam 

vivido neste dia 
e quais 

sentimentos 
estas lhe 

trouxeram, o que 
fizeram desde 

que acordaram e 
como estavam 

naquele 
momento)

Identificação dos 
sentimentos 
percebidos 
durante o 

relaxamento; 

Construção do 
"Gráfico dos 

sentimentos”.

ENCONTRO 7 03/10/2019 6

Apresentação: 
Fale o próprio 

nome e do 
colega anterior; 

Construção do 
"Varal de 

Regrinhas”: 
retomada das 

regras de 
convivência do 

grupo: 

Brincadeira: 
Jogo imagem e 
ação. (Sala de 
Múltiplo uso)

Relaxamento 
direcionado: 
Aquecimento 

específico: auto-
percepção 

(como foi o dia e 
como estavam 

naquele 
momento).

Produção 
artística - 
Colagens: 

representação 
de alguma coisa 
importante para 
eles (pessoas, 

objetos, 
palavras, 
animais). 

  

ENCONTRO 8 10/10/2019 6
Brincadeira: 
dança das 
cadeiras

Produção 
Artística - 
Colagens 

(retomada do 
encontro 
anterior).

Identificação das 
percepções e 
sentimentos 

trazidos pelas 
produções e 

criação de uma 
cena livre  

Data Participan
tes

Aquecimento 
inespecífico

Aquecimento 
específico

Desenvolviment
o 

Grupo 
EXPRESSAR-

SE 
6º, 7º e 9º anos /
11, 12 e 14 anos
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ENCONTRO 9 24/10/2019 5

Brincadeiras: 
dinâmica com 
balões; siga o 

mestre e 
trenzinho 
musical.

Relaxamento 
direcionado: 
texto sobre 

imaginação de 
Violet Oaklander.

Produção 
artística: 

representações 
das percepções 
e sentimentos  

trazidos durante 
o aquecimento 

específico. 

ENCONTRO 10 31/10/2019 6

Brincadeira: 
Placas nas 

costas 
(participantes 

deveriam 
adivinhar 

mensagem 
coladas em suas 

costas pelas 
atitudes 

demonstradas 
pelos colegas).

“Caça ao 
tesouro”: a 

chave (símbolo 
do grupo).

Reflexões sobre 
o simbolismo da 

chave 
encontrada 

como tesouro na 
atividade anterior 
e criação de uma 
cena conjunta.

ENCONTRO 11 07/11/2019 6 Jogo "imagem e 
ação". 

"Descreva a 
pessoa na caixa" 
(dentro da caixa 

havia um 
espelho, no qual 
os participantes 

podiam se 
enxergar).

Produção 
artística: 

escrever uma 
carta para a 
pessoa vista 

dentro da caixa.

ENCONTRO 12 14/11/2019 6

Roda de 
conversa: com 

quais 
sentimentos o 
grupo estava 

chegando.  

Identificação de 
situações de 
violências a 

partir da 
descrição de 

vivências 
ocorridas no 

contexto escolar. 

Descrição de 
modos de agir 

frente às 
situações 

identificadas 
como violentas 

no passado 
(antes do grupo) 

e atualmente 
(após as 

experiências do 
grupo).

Elaboração 
conjunta de 

possibilidades de 
resolução de 
uma situação 
identificada 

como violenta.

ENCONTRO 13 21/11/2019 5 CONFRATERNIZAÇÃO 

Data Participan
tes

Aquecimento 
inespecífico

Aquecimento 
específico

Desenvolviment
o 

Grupo 
EXPRESSAR-

SE 
6º, 7º e 9º anos /
11, 12 e 14 anos
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