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RESUMO

A violência escolar tem se configurado como uma problemática que requer atenção e intervenção dos profissionais em educação, especialmente 
em função pelos prejuízos acadêmicos, sociais, psíquicos e afetivos que provocam no desenvolvimento dos alunos envolvidos nestas situações, 
quer seja como vítima, agressor ou expectador. Ao observar o fenômeno de modo mais sistemático, as estatísticas indicam que os estudantes do 
sexo masculino são os que mais se envolvem em casos de violência. Este indicador pode ser compreendido e justificado a partir da cultura de 
gênero, social e historicamente elaborada, que atribui as atitudes agressivas a um modelo masculino de comportamento. Por isso, vale destacar 
que a violência não é só “coisa de garoto”.  Discutir a violência a partir da ótica do masculino, acaba por invisibilizar as meninas que estão direta 
ou indiretamente envolvidas nestes fenômeno, o que, por sua vez, as deixam desamparadas quando o assunto é a atenção psicopedagógica que 
deve ser dirigida a este público. Portanto, analisar este fenômeno sob a ótica do gênero feminino se torna relevante, pois, muitas vezes, estas são 
manifestações que tendem a ser negligenciadas do ponto de vista interventivo, em função de uma ideologia dominante entende que estas 
condutas, quando manifestas por meninas, são apenas uma forma de desvio das normas culturais. Assim, considerando que as manifestações de 
violência podem estar associadas às concepções de gênero, esta pesquisa foi proposta com o objetivo de analisar as concepções das alunas sobre 
a prática de violência escolar, a partir da condição de gênero. Para isso, ela se organizou a partir de uma abordagem qualitativa. A entrevista 
semiestruturada foi utilizada como instrumento para a construção dos dados. Participaram deste estudo dez alunas do 5º ano do Ensino 
Fundamental de uma escola pública do Distrito Federal. Os resultados do estudo apontaram que a violência entre as meninas tem ocorrido na 
comunidade escolar pesquisada, tanto no espaço intraescolar como nas imediações da escola. Os momentos mais propícios aos comportamentos 
são aqueles em que estão em socialização, sem a presença e mediação direta de um adulto, como entrada e saída da escola e nos intervalos. As 
meninas têm atuado como protagonistas nos atos violentos e não apenas como vítimas e as formas de violência mais frequentes são a física e a 
psicológica. Nos casos das agressões físicas, a volição se relaciona à defesa pessoal ou dos amigos. Percebe-se que há habilidade e disposição para 
o enfrentamento corporal, haja vista que descrevem em detalhes as situações vivenciadas. Nos casos de violência psicológica, a motivação advém 
do desejo de ser popular, construindo a imagem social de ser a garota que "não foge de brigas". Há indistinção de sexo quanto às vítimas das 
agressões cometidas pelas meninas, muito embora, para com elas as agressões sejam mais recorrentes. A escola se revelou frágil ao lidar com 
situações de violências, relacionadas às meninas. As vítimas tendem a recorrer à mediação da direção ou professores,  sem muito sucesso. Esta é 
uma situação preocupante do ponto de vista do desenvolvimento infantil, haja vista que, por ser um espaço de formação, espera-se que os 
profissionais se mostrem capazes de intervir nas situações manifestas. Também as vivências sociais se comprometem, prejudicando o clima 
escolar e as relações sociais. Desta realidade, constata-se a necessidade de um trabalho de intervenção junto a toda comunidade escolar, tanto 
com os alunos, incluindo as meninas pelos resultados aqui apresentados, para que possam encontrar alternativas mais ajustadas do ponto de 
vista social para lidar com os conflitos cotidianos, tanto com os profissionais, para instrumentalizá-los para a mediação dos conflitos e agressões 
quando de sua ocorrência.
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