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IV COLÓQUIO ABRINDO TRILHAS PARA OS SABERES
“CURRÍCULO, AVALIAÇÃO E AÇÃO PEDAGÓGICA: UMA 
INTERAÇÃO DIALÓGICA ENTRE A ESCOLA E A VIDA”

A TEMÁTICA DA VIOLÊNCIA ESCOLAR E SUAS 
DIFERENTES FORMAS DE MANIFESTAÇÕES



OBJETIVO DO TRABALHO

Propor uma reflexão sobre as 
abordagens clássicas da violência 
escolar e suas diferentes formas 
de manifestações



INTRODUÇÃO
A violência é um fenômeno que se encontra espalhado no 
meio social como um todo e a escola não está imune a ele.

Quando se aborda a temática da violência entre jovens 
e adolescentes nas escolas, há de se lidar com múltiplas 
contradições.

O dia a dia escolar não só congrega as intimidações de 
seu exterior, como produz ele mesmo conflitos, 
preconceitos e agressões.

A violência na escola é, de fato, percebida por toda a 
sociedade como um problema de extrema gravidade em 
todas as regiões do Brasil.



A TEMÁTICA DA VIOLÊNCIA
“Com a idéia de que somos ‘instintivamente violentos’, acabamos 
por nos resignar a um destino, admitindo uma natureza 
violenta”.

Costa (1984, p. 34)Costa (1984, p. 34)

“O que é violento para um povo pode não ser para outro; o que 
foi ontem, pode não ser hoje; o que é hoje, pode não ser 
amanhã; e , em uma mesma época e no mesmo país, o que é para 
alguns segmentos da população pode não ser para outros.”.

Alves (1997, p. 65)Alves (1997, p. 65)

Melo (2008): O que se considera como violência em determinado 
ambiente escolar, em outro o mesmo fato não passa de uma 
indisciplina ou ainda de uma ocorrência comum que se reflete no 
cotidiano educacional.



A VIOLÊNCIA NO COTIDIANO ESCOLAR
A degradação no ambiente 
escolar referente aos 
problemas relacionados à 
estrutura Debarbieux (1999) apud 

Abramovay (2002) 
distinguem três situações 

sócio-organizacionais

A violência que se origina de 
fora para dentro da escolas

A um componente interno 
particular a cada escola

Rocha (1999): A violência atinge a escola tanto em seu 
interior quanto em seu perímetro



A VIOLÊNCIA EM FOCO

Silva (2004): Violência escolar conduz a uma reprodução 
da violência, tornando-a cíclica.

Abramovay e Avancini (2005): Nos anos 80 surgem os 
primeiros debates acerca do tema violência na escola 

Lara (2006): Violência escolar é objeto de grande 
preocupação a nível nacional e internacional 



FORMAS DE MANIFESTAÇÕES DA 
VIOLÊNCIA ESCOLAR

A violência escolar 
caracterizada pelas 

autoras Candau, Lucinda e 
Nascimento (1999)

AS PALAVRAS DE BAIXO 
CALÃO

AS ATITUTES 
AGRESSIVAS, 

INTENCIONAIS E 
REPETITIVAS

O USO DA FORÇA



METODOLOGIA

Os dados foram subtraídos através da leitura de 
livros, artigos de jornais, revistas e sites.

Pesquisa bibliográfica para aprofundamento dos 
conceitos e teorias



RESULTADOS

desacatos
ameaças

agressões verbais
furtos e roubos

contra os 
professores

brincadeiras ofensivas
brigas

agressões verbais
bullying

entre os alunos

pichações
depredações

explosão de bombas
furtos e roubos

contra o 
patrimônio público



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que não é possível apontar um único 
responsável pelo aumento das manifestações da 
violência escolar entre jovens e adolescentes, visto 
que existem diferentes formas de manifestações da 
violência, as quais são praticadas tanto entre os 
alunos quanto contra os prédios escolares e 
professores. Importante também é observar que a 
escola só ficará fortalecida para o combate à 
violência, através da disseminação de valores 
humanos pela paz, quando todos que fazem parte dela 
se unirem pelo mesmo ideal.
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