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CENÁRIO

▪ Infância – Adolescência – Juventudes; 

▪ ECA – Doutrina da Proteção Integral;

▪ Relação Família-Escola-Sociedade;

▪ Especificidades do Campo Educacional.



Como compreender o fenômeno da violência na/da 
escola?

Dimensão Relacional –
Complexa – Multicausal;

Triangulação:
Sujeitos – Escola – Violências.



Escola: 
espaço de 

convivência 
ou de 

violência?

Educação para quê?

Concepção de Educação, de Escola e de Processo de Ensino-
Aprendizagem;

Dimensão Pedagógica: Aprender a Aprender (Conteúdos –
Conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade
- Convivência – Espaço de internalização de regras –
Reconhecimento do diferente - Acesso à cultura, etc.).

Dimensão Política – Espaço de Reprodução Social, ou seja, da
desigualdade social – Preparação para o trabalho –
Reprodução da divisão social de classes.

Como compreender o fenômeno da violência na/da 
escola?



Quem são os 
agentes do 
processo 
escolar?

Estudantes

Professoras/es

Gestoras/es

Administrativo

Limpeza

Inspetoras/es

Famílias

Comunidade

Todos estes agentes coexistem com vivências, posições,
desejos, aspirações e valores distintos, mas em uma
relação de convivência.

Como compreender o fenômeno da violência na/da 
escola?



VIOLÊNCIAS NA/DA ESCOLA

▪ Do conflito à violência;

▪ Violência como “todo e qualquer ato que resulte em morte,
sofrimento ou dano de natureza física, sexual ou psicológica à
pessoa”.

▪ Violência escolar se refere a todos os comportamentos agressivos
e antissociais, incluindo conflitos interpessoais, danos ao
patrimônio e atos infracionais – realizados na ou contra a escola;

▪ Violências cujo o cenário é a escola – Dimensão interpessoal;

Violências praticadas pela escola – Dimensão institucional.



Bullying Preconceito Drogas Brigas

Racismo Machismo LGBTfobia
Questões Laborais, 

Infraestruturais, 
Precarização, etc.

ALGUMAS FORMAS DE CONFLITOS E VIOLÊNCIAS NA/DA ESCOLA



Bullying: 
repetição, 

prejuízo e a 
desigualdade de 

poder

Definição ampla – Múltiplas versões;

Comportamento agressivo entre pares?

Desequilíbrio de forças?

Vítima – Agressor / Agressor – Vítima / 
Testemunhas.



BULLYING: REPETIÇÃO, PREJUÍZO E A DESIGUALDADE DE PODER

O agressor do bullying é aquela 
criança que agride outra, 

supostamente mais fraca, com o 
objetivo de machucar, prejudicar 

ou humilhar, sem ter havido 
provocação por parte da vítima;

A vítima de bullying é aquela 
criança que é constantemente 

agredida pelos colegas e, 
geralmente, não consegue cessar 

ou reagir aos ataques;

As testemunhas são aquelas 
crianças e adolescentes que não 

se envolvem diretamente em 
bullying, mas participam como 

espectadores. Grande parte das 
testemunhas sente simpatia 

pelas vítimas e se sente mal ou 
triste ao presenciar colegas 

sendo vitimizados.



FORMAS DE BULLYING

Físico, verbal, relacional e eletrônico (Berger, 2007).

▪ O tipo físico envolve socos, chutes, pontapés, empurrões, bem como roubo de lanche ou

material.

▪ O tipo verbal inclui práticas que consistem em insultar e atribuir apelidos vergonhosos ou

humilhantes.

▪ O tipo relacional é aquele que afeta o relacionamento social da vítima com seus colegas.

Ocorre quando um adolescente ignora a tentativa de aproximação de um colega

deliberadamente.

▪ O tipo eletrônico, ou cyberbullying, ocorre quando os ataques são feitos por vias

eletrônicas. Este tipo inclui bullying através de e-mail, mensagens instantâneas, salas de bate-

papo, web site ou através de mensagens digitais ou imagens enviadas pelo celular.



SAÚDE MENTAL, ADOECIMENTO E EDUCAÇÃO

Produção do Fracasso 
Escolar;

Sinais e Sintomas 
associados a 

transtornos – como 
ansiedade, depressão, 

hiperatividade, 
dislexia, disgrafia, 

etc.;

Hipermedicalização;

Violências 
autoprovocadas 
(compreende a 

ideação suicida, as 
autoagressões, as 

tentativas de suicídio 
e os suicídios).



E quais são, portanto, os nossos
desafios?



DESAFIOS EDUCACIONAIS

▪ Problemas, conflitos e violências – Devem ser compreendidos como o são, nominados,
identificados, e trabalhados pedagogicamente – Dimensão interpessoal;

▪ Conflitos e violências macroestruturais – Devem ser dialogados e reparados – Dimensão
institucional;

▪ Considerar a possibilidade de realização de parcerias, compreender a proporcionalidade
dos conflitos (não considerarmos como se todos fossem iguais), revisitar combinados e
acordos, construir ações de prevenção de violências e de restauração de vínculos;

▪ Adoção de uma postura ética coletiva (justiça, solidariedade, empatia e respeito como
baluartes) como valores de convivência da escola;

▪ Desnaturalizar as “violências”.



DESAFIOS SANITÁRIOS (OU À SAÚDE)

▪ Articulação de parcerias permanentes entre os serviços de saúde e as escolas – foco nas
ações de prevenção de agravos e de promoção da saúde – orientações sobre situações
que demandem estratégias de recuperação da saúde.

▪ Pactuação de fluxos adequados para o encaminhamento de situações que se façam
necessárias na rede de atenção à saúde (e à saúde mental).

▪ Educação Permanente em Saúde acerca de situações que envolvam o suicídio e a
ideação suicida.

▪ Incentivo à criação / implementação / avaliação / monitoramento de políticas públicas
voltadas à qualidade de vida no ambiente escolar.

▪ Desnaturalizar as “doenças”.



DESAFIOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS

▪ Pautar o suicídio como fenômeno de amplo impacto na vida social e na
contemporaneidade, compreendendo que o silêncio diante da questão nunca é a
melhor estratégia.

▪ Ponderar que não saber responder a determinadas violências com respostas
também elas violentas não é sinal de fraqueza, fragilidade ou covardia, mas de uma
postura ante a vida que não se expressa pela subjulgação do outro.

▪ Crianças e adolescentes expressam os dramas e dilemas sociais de seus tempos e
espaços; logo, produzir mundos mais saudáveis significa produzir crianças e
adolescentes potencialmente mais saudáveis.

▪ Desnaturalizar os “mundos”.



JÁ FAZ TEMPO QUE ESCOLHI...
(THIAGO DE MELLO)

A luz que me abriu os olhos

para a dor dos deserdados

e os feridos de injustiça,

não me permite fechá-los

nunca mais, enquanto viva.

Mesmo que de asco ou fadiga

me disponha a não ver mais,

ainda que o medo costure

os meus olhos, já não posso

deixar de ver: a verdade

me tocou, com sua lâmina

de amor, o centro do ser.

Não se trata de escolher

entre cegueira e traição.

Mas entre ver e fazer

de conta que nada vi

ou dizer da dor que vejo

para ajudá-la a ter fim,

já faz tempo que escolhi.

Rio de Janeiro, 1981.
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