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RESUMO

A violência nas escolas, considerando a concepção abrangente de violência e que incorpora não apenas a ideia de maus tratos, uso de força ou 
intimidação, mas também as dimensões sociocultural e simbólica desse fenômeno, desperta cada vez mais a atenção da comunidade escolar e da 
sociedade. Esta preocupação justifica a necessidade de professores em formação refletirem e analisarem a problemática considerando a 
relevância do tema e, principalmente, chamar a atenção para evitar a tendência à naturalização da percepção da violência nas escolas à medida 
que esta passa a ser recorrente. Diante desta problemática, este trabalho tem como foco identificar as percepções de diferentes atores sociais 
como estudantes, pais, professores que convivem no ambiente escolar, no sentido de melhor compreender os diferentes “disfarces” da violência 
para, então, levantar possíveis mecanismos de solução desses conflitos que assolam o ambiente escolar.  A escolha do tema justifica-se a partir da 
necessidade de melhor entender o processo que leva um aluno ou ex-aluno de uma escola a torna-la alvo de ações de extrema violência. Nesse 
trabalho, desenvolvido numa disciplina do curso de Pedagogia, buscamos identificar as motivações para os atos e as medidas preventivas, o 
trabalho que deve ser feito em parceria entre Escola, Pais e Comunidade para a desnaturalização da violência escolar em diferentes níveis e 
apontar caminhos para a prevenção, além de verificar se existem ações já implementadas que possam contribuir para este objetivo.  O 
levantamento documental, como a Lei A Lei nº 13.185, em vigor desde 2016, estudos que apresentam formas de incentivo à violência escolar e 
depoimentos de profissionais e estudantes que relatam processos de violência, constituíram o nosso material de estudo. A análise desse material 
que foi apresentado na aula da disciplina e as questões decorrentes do estudo levadas para análise pelos demais alunos da turma, nos permitiu 
identificar que o tipo de ocorrências de violência nas escolas está relacionado a brigas, bulling, violência sexual, uso de armas, furtos e roubos, 
entre outros. Além disso, também identificamos que vários fatores contribuem para potencializar a violência e entre estes estão a DEEP WEB 
(web invisível) e o GAMES – jogos de violência, que muito motivam os estudantes nativos digitais. Foi possível, também, levantar medidas e ações 
que podem inibir muitas destas ações violentas nas escolas e, entre elas estão o desenvolvimento de um Projeto Político Pedagógico que 
contemple a discussão dessa problemática e projetos de inclusão e envolvimento da família e comunidade além de programas de lazer nas 
escolas, como abertura desses espaços nos finais de semana, interação entre as escolas, as famílias e a comunidade, valorizando os jovens, 
respeitando sua autonomia, entre outras. Concluímos que o estudo contribuiu significativamente para identificar caminhos em nossa ação como 
pedagogos diante da problemática da violência escolar à medida que nos possibilitou compreender os diferentes aspectos que envolvem esse 
contexto tão diverso e presente no cotidiano das escolas.
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