
 
 

COLÉGIO PEDRO II 

 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 

Programa de Residência Docente 

 
 
 
 
 
 

Fernanda de Araújo Dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLÊNCIA INTERPESSOAL NA ESCOLA: Possíveis 

(re)construções das relações entre alunos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 

2018 



 
 

 
 

Fernanda de Araújo Dias 

 

 

 

 

 

 

VIOLÊNCIA INTERPESSOAL NA ESCOLA: Possíveis (re)construções das relações 

entre alunos  

 

 

 

Produto Acadêmico Final apresentado ao 

Programa de Residência Docente, vinculado à 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura do Colégio Pedro II, como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Especialista em Docência da Educação Básica 

na Disciplina de Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. 

 

 

 

Coordenador: Camila Machado 

 

Orientador/Supervisor: Luciene Maciel Stumbo Moraes 

 

Campus de atuação no Colégio Pedro II: Tijuca I 

 

Área/Disciplina: Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

 

Instituição de Origem: Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Barbosa Santos 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2018 



 
 

 
 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

BIBLIOTECA PROFESSORA SILVIA BECHER 
 

CATALOGAÇÃO NA FONTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pela Bibliotecária Simone Alves da Silva – CRB7 - 5692. 

 

D541  Dias, Fernanda de Araújo  

                 Violência interpessoal na escola: possíveis (re)construções das 

relações entre alunos / Fernanda de Araújo Dias. - Rio de Janeiro, 

2018. 

                 50 f.  

 

     Produto Final (Especialização em Docência da Educação 

Básica na Disciplina Anos Iniciais do Ensino Fundamental) – 

Colégio Pedro II. Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura. Programa de Residência Docente. 

    Orientador: Luciene Maciel Stumbo Moraes. 

                                        

     1. Anos iniciais do ensino fundamental – Estudo e ensino.  2. 

Violência escolar. 3. Relações humanas. I. Moraes, Luciene Maciel 

Stumbo. II. Colégio Pedro II. III. Título. 

 

                                                                                  CDD: 372 



 
 

 
 

      Fernanda de Araújo Dias 

 

 

 

 

 

VIOLÊNCIA INTERPESSOAL NA ESCOLA: Possíveis (re)construções das relações entre 

alunos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em: _____/_____/_____. 

 

 

 

 

Drª  Luciene Maciel Stumbo Moraes 

 Colégio Pedro II 

 

 

 

M.ª Camila Machado de Lima 

Colégio Pedro II 

 

 

Drª Helen Silveira Jardim de Oliveira 

Colégio Pedro II 

Produto final apresentado ao Programa de 

Residência Docente, vinculado à Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do 

Colégio Pedro II, como requisito parcial para 

obtenção do título de Especialista em Docência 

da Educação Básica na Disciplina de Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À turma GR5C, que compartilhou minha 

primeira aventura como professora e me 

impulsionou a acolher os desafios e as delícias 

que a docência pode proporcionar. 



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

À Deus, por prover a força necessária para prosseguir e concluir mais uma etapa.  

À minha família pelo apoio constante. 

Ao meu amor e presente da vida: Ricardo. Eu não tenho palavras para expressar o quanto 

você foi fundamental nesse processo. Te amo! 

À minha orientadora Luciene Stumbo e à Bruna Fabricante, minha professora supervisora. 

Vocês foram incríveis! 

Aos professores e colegas do PRD, que tanto me ensinaram ao longo da caminhada. 

Ao Colégio Pedro II por me proporcionar essa experiência incrível de aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A violência é uma questão de poder. As pessoas 
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RESUMO 

 

DIAS, Fernanda de Araújo. Violência interpessoal na escola: Possíveis (re)construções das 

relações entre alunos. 2018. 50 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da 

Educação Básica na Disciplina de Anos Iniciais do Ensino Fundamental) – Colégio Pedro II, 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência 

Docente, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

O presente trabalho se propõe a apresentar estratégias didáticas desenvolvidas e aplicadas em 

uma turma de 5º ano de uma escola municipal da cidade de Niterói no Rio de Janeiro, por 

meio de uma sequência didática. As atividades realizadas foram motivadas pela manifestação 

de comportamentos violentos interpessoalmente no seio das relações entre os discentes da 

turma supracitada. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, em que os estudantes foram 

submetidos a uma sequência de cinco atividades com propostas diferentes, cujos motes eram 

despertar a consciência sobre a violência interpessoal, contribuir para a mitigação dos 

impasses relativos à convivência e mobilizar possíveis mudanças atitudinais. A concepção das 

atividades foi baseada em uma abordagem de investigação ação, em que a professora, 

motivada pelo comportamento dos alunos, buscou construir para e com eles experiências que 

os sensibilizassem para uma reflexão a respeito da violência interpessoal nas relações do 

grupo. Os principais autores utilizados para embasar teórica e metodologicamente a pesquisa 

foram Sposito (2004), Krug (2002), Zabala (1998) e Minayo (2009). Os resultados 

demonstraram que após a realização das atividades, houve atenuação dos comportamentos 

violentos interpessoalmente. A pesquisa pretende contribuir para o surgimento de novas 

discussões relacionadas à violência interpessoal na escola, trazendo, através da experiência 

uma luz sobre a questão.  

 

Palavras-chave: Violência interpessoal. Violência na escola. Relações entre alunos. 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

DIAS, Fernanda de Araújo. Interpersonal violence in school: Possible (re) constructions of 

student relationships. 2018. 50 f. Final Academic Product (Specialization in Teaching Basic 

Education in the Discipline of Early Years of Elementary School) - Pedro II College, Pro-

Rectorate for Graduate Studies, Research, Extension and Culture, Teaching Residency 

Program, Rio de Janeiro, 2018. 

 

This work has the objective of present pedagogical strategies developed and applied in a fifth 

grade class of a municipal school of Niteroi city in Rio de Janeiro through a didactic 

sequence. The Interventions made were motivated as a result of interpersonal violent 

behaviors between students of the class aforementioned. It is a qualitative research, in which 

the students were submitted to a sequence of five activities with different proposals whose 

goals were raise awareness about interpersonal violence, to contribute with a resolution of 

impasses referring to coexistence and mobilize possible attitudinal changes. The conception 

of the activities was based on an action research approach, in which the teacher, motivated by 

the behavior of the students, sought to construct with and with them experiences that 

sensitized them to a reflection about the interpersonal violence in the group relations. The 

main authors used to support theoretically and methodologically the research were Sposito 

(2004), Krug (2002), Zabala (1998) and Minayo (2009). The results showed that after the 

interventions were carried out, there were a decrease of interpersonal violent behaviors. The 

research aim to contribute to new discussions related to interpersonal violence in school 

bringing, through experience, a guide about the subject. 

Keywords: Interpersonal violence. Violence in school. Student relationships.
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1- INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é resultado de algumas experiências pedagógicas realizadas em uma 

turma do 5º ano do ensino fundamental de uma escola municipal, na cidade de Niterói no Rio 

de Janeiro. As experiências e a fundamentação para elas foram construídas, organizadas e 

aplicadas sob a orientação do Programa de Residência Docente (PRD) do Colégio Pedro II em 

2017, no Campus Tijuca I. O objetivo do trabalho realizado foi o de ampliar a percepção dos 

alunos a respeito da violência interpessoal e, através das atividades pedagógicas propostas, 

mitigar os traços de violência interpessoal entre os alunos. 

Neste contexto, o Programa de Residência Docente foi fundamental, pois atuou nos 

qualificando enquanto professores da educação básica, oferecendo desenvolvimento teórico e 

prático através dos núcleos de formação continuada e atividades de docência. 

Em 2017, iniciei minha trajetória como professora da educação básica. Após cinco anos 

atuando em empresas, resolvi me arriscar prestando concurso para o município de Niterói e 

topei o desafio de trocar as salas de reunião pelas salas de aula. 

Muita insegurança, frio na barriga e uma turma de 5º ano do ensino fundamental, com 

18 crianças diante de mim. O GR5C, isto é o Grupo de Referência 5 C, era composto de nove 

meninas e nove meninos com faixa etária que variava entre 10 e 14 anos. Estávamos juntos 

todas as manhãs, de 8h as 12h. 

Ao longo dos meses, depois de muitas conversas, fui percebendo que a violência 

interpessoal era naturalizada e acontecia com frequência nas relações estabelecidas entre os 

alunos, entretanto, ela sequer era reconhecida como negativa por eles, apesar dos conflitos e 

ruídos que decorriam dela. 

Neste trabalho, a violência interpessoal é entendida de acordo com a classificação da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) (KRUG et al, 2002) que desdobra a violência em três 

categorias: (1) violência coletiva que ocorre nos âmbitos macrossociais, políticos e 

econômicos; (2) violência autoinfligida, que diz respeito aos comportamentos suicidas e 

autoabusivos e (3) violência interpessoal que abarca a esfera comunitária e familiar. 

 

 

No âmbito familiar, por exemplo, acompanhei crianças cujos pais eram presidiários e as 

mães eram traficantes; famílias que aliciavam meninas de 10 anos para a prostituição, com o 
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discurso de que elas deveriam se prostituir para que a família pudesse sobreviver; mães que 

rejeitavam seus filhos por terem sido fruto de relacionamentos abusivos e estupro; mães que 

foram abandonadas pelos maridos e culpavam os filhos... Situações dramáticas, que traziam 

consequências negativas estudantis e psicológicas para as crianças; consequências que podiam 

ser percebidas nas relações interpessoais que estabeleciam.  

A violência cerceava também a própria escola. O bairro do Fonseca é rodeado por 

comunidades e em algumas ocasiões, o funcionamento da escola, bem como a frequência dos 

alunos, era afetada pelos movimentos internos que aconteciam nas comunidades. 

Todas essas percepções me ajudaram a entender que seria preciso investir mais tempo e 

esforço na sensibilização dos alunos no que dizia respeito à violência interpessoal. Era preciso 

apresentá-los a novas possibilidades relacionais. 

Tendo como referência o contexto delineado, este texto, se dispõe a levantar algumas 

ponderações e informações sobre a violência interpessoal que se manifesta na escola, através 

da seguinte questão norteadora: De que forma o desenvolvimento de estratégias didáticas 

pode auxiliar a mitigar problemas relacionados à convivência entre os estudantes, ocasionados 

pela violência interpessoal? 

É importante frisar que existiam muitos outros gatilhos para os conflitos entre os alunos 

(como questões raciais, de gênero e econômicas), entretanto, escolhi desdobrar a questão da 

violência interpessoal por entender que ela era mais urgente e seu entendimento por parte dos 

alunos influenciaria positivamente nas relações que estabeleciam, o que poderia 

potencialmente atenuar os outros gatilhos. 
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2- OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Abrandar conflitos entre os alunos, ocasionados pela violência interpessoal. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

(1) Conceituar violência interpessoal; 

(2) Sensibilizar os alunos, através do diálogo e das atividades propostas sobre 

violência interpessoal, para novas possibilidades de relações entre as pessoas. 
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3- JUSTIFICATIVA 

Dentre os espaços comunitários em que a violência interpessoal pode se manifestar, 

inclui-se o ambiente escolar. 

Sposito (2004, p. 163) elucida que: 

 

A análise das causas e das relações que geram condutas violentas no interior da 

instituição escolar impõe alguns desafios aos pesquisadores e profissionais do ensino, 

pois demanda tanto o reconhecimento da especificidade das situações como a 

compreensão de processos mais abrangentes que produzem a violência como um 

componente da vida social e das instituições, em especial da escola, na sociedade 

contemporânea. 

 

O esforço para entender as forças motrizes da violência interpessoal nas escolas 

brasileiras vem sendo feito há alguns anos. Segundo Lopes Neto e & Saavedra (2003), em 

2002, a Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência 

(Abrapia) realizou uma pesquisa de levantamento envolvendo 5.875 estudantes de 5ª e 8ª 

séries (atuais 6º e 9º anos) de 11 escolas localizadas no município do Rio de Janeiro. Os dados 

revelaram que 40,5% dos estudantes admitiram ter estado diretamente envolvidos em alguma 

forma de violência contra colegas na escola naquele ano:  16,9% como alvos, 10,9% como 

alvos e autores e 12,7% como autores.  

A violência interpessoal manifestada nas escolas brasileiras evidencia a crise nas 

relações interpessoais que vivenciamos na atualidade. Ela é, também, reflexo do sistema 

social nacional, em que a violência, nas suas mais diversas facetas, está difundida. Barreto 

(1992, p.55), diz que “tanto a crise da educação quanto o crescimento da violência no país têm 

uma relação específica, ambas as crises retroalimentando-se mutuamente e tornando suas 

respectivas soluções mais problemáticas”. 

Ao analisar os dados aqui expostos, em conjunto com a afirmação de Barreto, conclui-

se que a discussão e o desenvolvimento de ações e estratégias para a pugna à violência 

interpessoal na escola precisam ser realizadas, e, atuar neste sentido é a meta deste trabalho, 

que se dispôs a construir algumas estratégias, sistematizá-las por meio de uma sequência 

didática, e aplicá-las com uma turma de 5º ano de uma escola municipal localizada na cidade 

de Niterói, no Rio de Janeiro. 
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4 - PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

4.1 A educação e violência no contexto da modernidade líquida 

A educação, segundo Libâneo (1998) é um conjunto de ações, processos, influências e 

estruturas que intervêm no desenvolvimento humano de sujeitos1 e grupos e na sua relação 

ativa com o meio natural e social. Ao se empreender uma breve reflexão a respeito do 

conceito de educação supracitado, é possível concluir que a escola atua como um dos espaços 

mais relevantes para o fomento e consolidação da educação, e, por isso, tem papel 

fundamental na formação dos sujeitos. 

 No espaço da escola, além da aprendizagem formal, caracterizada por possuir 

objetivos direcionados para o ensino de conteúdo, processos subjetivos e sociais se 

concretizam, como a construção identitária dos sujeitos e o engendramento da vida em 

comunidade.  

Para que seja possível pensar o papel da escola tanto nas construções identitárias 

quanto no engendramento da vida em comunidade dos sujeitos é importante contextualizar o 

momento histórico vivido, inaugurado após a idade moderna, que pode ser entendido como 

pós modernidade por autores como Lyotard (1979,1983,1988) e Jameson (1984), mas que 

aqui será desdobrado à luz de Bauman (2003) por apresentar obras mais recentes sobre o 

tema. Bauman (2003) entende a contemporaneidade como modernidade líquida. 

A modernidade líquida é marcada pela volatilidade e ausência de padrões sociais 

sólidos. Isto significa que muitas instituições, que outrora foram consideradas parâmetros 

sociais balizadores da vida e ação humana, como a religião, a família e as tradições culturais, 

perderam esse papel. A modernidade líquida instaura um período de responsabilização 

individual, praticamente exclusiva, pelas escolhas e conduções da vida.  

Perde espaço na experiência, humana, a necessidade de atingir objetivos, e ganha 

espaço a necessidade da construção de valores. Os sujeitos na modernidade líquida não 

                                            
1 Ao longo do trabalho, será adotada a concepção de sujeito para se referir as pessoas e aos alunos, por ela ter 

mais aderência com o contexto e a compreensão da autora a respeito das pessoas envolvidas na pesquisa. Na 

psicologia social, há uma diferença entre sujeito e indivíduo. Algumas correntes psicológicas, de orientação 

monista, usam o termo indivíduo por considerarem que um ser é indivisível. Não há uma separação entre mente 

e corpo, o ser é entendido como uma unidade. Outras concepções, de orientação mais plural, consideram que o 

ser está sujeito ao seu inconsciente e ao seu contexto social, sendo construído nesta complexa relação entre e 

com o meio. 



18 
 

 
 

definem suas identidades, estão sempre em construção; logo, mais importante do que a 

finalidade das ações, que culminariam no “se tornar alguém”, são os valores das ações, que 

representam um meio, um caminho percorrido para a construção da identidade.  

Os objetivos na modernidade sólida, que data do início da revolução industrial até a 

revolução francesa, eram alvos a serem atingidos, amparados por valores familiares e sociais 

fixos. Na modernidade líquida, os objetivos se tornaram fonte de ansiedade e agonia, porque 

não são amparados por valores fixos, que garantam, de certa forma, a sua concretude. Como 

não há fins específicos a serem atingidos e por conseguinte objetivos não são traçados, a 

identidade e a vida dos sujeitos na modernidade líquida são amplamente afetados; por isso, a 

incompletude é constitutiva deste modelo de sociedade. 

Outro fator que tem muita influência na modernidade líquida é o consumo. Os 

sujeitos, neste modelo de sociedade, são primariamente consumidores; isto porque, segundo 

Bauman, o centro da estrutura cognitiva dos sujeitos funciona com base no desejo e no querer.  

Logo, refletir sobre a identidade e a vida em comunidade demanda refletir também 

sobre como esses constructos são afetados pela instabilidade presente na contemporaneidade. 

Num contexto de sociedade marcada pela inconstância, volatilidade e incerteza, se identificar 

e se conectar acabam sendo tarefas desafiadoras. 

Bauman (2003, p.21) diz que: 

 

Identidade significa aparecer: ser diferente e, por essa diferença, singular - e assim a 

procura da identidade não pode deixar de dividir e separar, no entanto, a 

vulnerabilidade das identidades individuais e a precariedade da solitária construção 

da identidade levam os construtores da identidade a procurar cabides em que 

possam, em conjunto, pendurar seus medos e ansiedades individualmente 

experimentados e depois disso, realizar ritos de exorcismo em companhia de outros 

indivíduos também assustados e ansiosos. 

 

A noção de comunidade na contemporaneidade acompanha tanto a nova concepção de 

identidade supradita, quanto a concepção de modernidade líquida: deve ser flexível e 

igualmente fácil de ser composta e decomposta.  

Com o surgimento das redes de comunicação humana, os laços entre as pessoas e as 

comunidades se tornaram frouxos. Na mesma medida em que as redes facilitaram a conexão 

das pessoas e a criação de comunidades, facilitaram também a desconexão entre as pessoas e 

o desaparecimento de comunidades. 

Neste cenário de mudanças sociais, que afetam e são afetadas pelas subjetividades dos 

sujeitos, a educação e a escola são convocadas e desafiadas para atuarem como espaços que 
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contribuam, acolham, sensibilizem e tencionem à reflexão do que é existir e se relacionar em 

sociedade. 

Ainda sobre a educação, Delors (2003), nos diz que é plausível pensar a sua 

organização em quatro grandes pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e 

aprender a conviver. No pilar “aprender a conhecer”, o foco está para além da aquisição de 

saberes codificados; ele diz respeito ao domínio dos instrumentos do conhecimento como 

meio e finalidade humana. Meio porque a ideia é que os sujeitos aprendam a compreender o 

mundo que os cerca e finalidade para que se desenvolva o prazer de compreender e descobrir. 

O “aprender a fazer” está intimamente relacionado com a formação profissional dos 

alunos; trata de como o ensino deve auxiliá-los a pôr em prática os seus conhecimentos; como 

conjugar a educação com o trabalho. 

 Em “aprender a conviver”, é colocado o desafio de lidar com os conflitos e a 

violência nas escolas e fora delas. Como propostas para promover o aprendizado da 

convivência são sugeridas duas ações complementares: o reconhecimento do outro, e a 

participação em projetos comuns, que proporcionem o desenvolvimento da empatia e atenuem 

manifestações violentas e negativamente conflituosas.  

Por último, temos o pilar “aprender a ser”. Ele trata da educação como sendo um lugar 

de desenvolvimento integral da pessoa, contemplando, por exemplo, o espírito, o corpo, a 

inteligência e a sensibilidade. O “aprender a ser” aborda a conservação e valorização da 

humanização em um mundo progressivamente influenciado por avanços tecnológicos. 

Cada um dos pilares supracitados tangencia facetas educacionais distintas, que 

também são vivenciados no espaço escolar. Entretanto, o presente trabalho pretende enfatizar 

o terceiro pilar convencionado por Delors, isto é, o aprender a conviver e seus 

desdobramentos na escola. 

Em linhas gerais, conviver significa viver com o outro; logo, aprender a conviver 

demanda competências relacionais específicas, como controle emocional, sociabilidade, 

comunicação... dentre outras.  

As competências listadas podem ser incluídas e desenvolvidas com os discentes nas 

práticas educacionais, a fim de possibilitar que a escola construa e amplie seu repertório de 

estratégias para mitigar os problemas relacionados à convivência, expressos através da 

violência nas relações, que no caso deste trabalho tem como o foco os conflitos que ocorrem 

entre os estudantes. 
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Falar sobre a violência na escola é um grande desafio, uma vez que ela possui diversas 

facetas e pode se manifestar de formas distintas. Em linhas gerais é possível conceituar 

violência como (KRUG et al, 2002) um tipo de utilização de forças físicas ou simbólicas, 

concretas ou em forma de ameaça, contra si próprio ou contra outras pessoas ou grupos, que 

possa resultar ou de fato resulte em lesões, mortes, danos ou comprometimento de 

desenvolvimento.  

A Organização Mundial de Saúde divide, como dito anteriormente, a violência em três 

categorias: violência coletiva, violência autoinfligida e violência interpessoal. Desdobraremos 

a seguir a violência interpessoal que se manifesta na escola. 

 

4.2 Violência interpessoal na escola 

Falar conceitualmente sobre a violência é uma tarefa abstrusa. Para Oliveira (2007) 

não é simples delimitar um conceito único de violência, pois há uma capilaridade de teorias 

discutidas e aceitas, já que é um fenômeno complexo, que nasce e se expressa no seio das 

relações sociais. 

É importante também, distinguir violência de agressão e agressividade. Charlot (2002, 

p. 435) diz que: 

 

A agressividade é uma disposição biopsíquica reacional: A frustração (inevitável 

quando não podemos viver sob o princípio único do prazer) leva à angústia e à 

agressividade. A agressão é um ato que implica brutalidade física ou verbal (agredir 

é aproximar-se, abordar alguém, atacá-lo). A violência remete a uma característica 

desse ato, enfatiza o uso da força, do poder, da dominação. De certo modo, toda 

agressão é violência na medida em que usa força. Mas parece ser pertinente 

distinguir a agressão que utiliza a força apenas de maneira instrumental [...] e a 

agressão violenta, na qual a força é utilizada muito além do que é exigido pelo 

resultado, como uma espécie de prazer de causar mal, de destruir, de humilhar. 

 

A partir do exposto do fragmento anterior, é possível perceber que apesar da 

agressividade e da agressão transitarem pelo mesmo terreno da violência, existem diferenças 

entre os termos. Compreender essas diferenças permite o desenvolvimento de um olhar mais 

apurado para as manifestações da violência no dia a dia. 

Ao se analisar a violência que ocorre na escola, é importante levar em consideração a 

influência das tensões do cotidiano2 escolar. Não é incomum que os ambientes escolares mais 

violentos possuam um nível elevado de tensão nas relações entre os sujeitos. Além das 

                                            
2 [...]o cotidiano é campo de saberes e fazeres, assuntos de conversas e relatos da prática e espaço privilegiado de 

conhecimento da complexidade dos fenômenos sociais, sobretudo na escola..” (SUSSEKIND, M, L & 

LANZILLOTTA, A,  2010, p.110) 
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relações, a tensão presente no espaço territorial também pode influenciar a manifestação da 

violência na escola. Se a instituição escolar está localizada em um bairro atravessado por 

questões violentas, é provável que a violência se manifeste na escola também. 

Uma possibilidade para se compreender a violência na escola, é através da faceta 

interpessoal. Em linhas gerais, a violência interpessoal é aquela que ocorre na direção de uma 

pessoa para a outra, ou de um grupo para o outro e se manifesta nas esferas comunitárias e 

familiares. Partindo do pressuposto de que a escola é um espaço comunitário, este trabalho 

adota a definição de violência interpessoal para olhar o fenômeno e desenvolver uma 

sequência didática.  

No contexto da sociedade contemporânea, com o advento da modernidade líquida, o 

papel da escola começou a ser redesenhado e novas exigências passaram a ser demandadas 

deste espaço. Além de ser um espaço de interação e, destinado ao ensino de conhecimentos 

formais, a escola, muitas vezes se funda como o primeiro e principal espaço educacional dos 

sujeitos, papel que deveria ser desenvolvido ou, ao menos compartilhado, com as famílias. Se 

instaura, assim, uma espécie de colapso, que segundo Lopes Neto apud Rambow (2009, p. 

2921): 

 

[...] é reflexo de muitos fatores, dentre eles as recombinações familiares, o 

desemprego, problemas sociais, o tráfico de drogas, roubos, tiroteios, más-condições 

de moradia, etc. Segundo Ruotti (2007, apud POLATO, 2007), a violência tem 

muitas causas e existe tanto na escola pública quanto na privada. Na pública existe 

precarização de recursos físicos e humanos e na privada a educação tem se 

transformado e até se mercantilizado, ou seja, não é mais a autoridade pelo 

conhecimento, mas sim pelo que é adquirido e vendido. O autor ainda alerta que o 

desrespeito entre os alunos ou entre alunos e professores é um fator muito grave, 

sendo que, muitas vezes, esses casos são considerados normais ou nem são 

reconhecidos. Na sociedade contemporânea a violência nas escolas constitui um 

problema social grave e complexo, sendo provavelmente a maneira mais frequente e 

perceptível da violência juvenil. 

 

A manifestação do colapso supramencionado na educação pode ser vislumbrado 

através da violência interpessoal. A medida em que a escola incorpora papéis educacionais 

que deveriam ser compartilhados com o poder público e com as famílias dos sujeitos, se torna 

mais difícil proporcionar um processo educacional estável, pois muitas outras demandas 

sociais, políticas e até mesmo econômicas, que estão para além das possibilidades e 

atribuições da escola, a atravessam. Isso dificulta, influencia e aflige toda a comunidade 

escolar, alargando as tensões cotidianas.  
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Logo, aumentam as incidências de ruídos nas relações e comunicações e são 

naturalizadas situações em que alunos se dirigem tanto uns aos outros quanto aos professores 

com agressões físicas e verbais, indisciplina, furtos, vandalismo e outros tipos de violência.  

Entretanto, é possível caminhar no sentido de abrandar os impactos da violência 

interpessoal no interior das instituições escolares, já que: 

 

[...] por ser histórica e por ter a cara da sociedade que a produz, a violência pode 

aumentar ou diminuir pela força da construção social. Suas formas mais cruéis – que 

ocorrem nos níveis coletivos, individuais e privados – precisam ser analisadas junto 

com as modalidades mais sutis, escondidas e simbólicas, de forma muito profunda e 

aberta, para que todos possam colaborar. Afinal, todos são atores e vítimas. 

(MINAYO, 2009, p. 25) 

 

Apesar das dificuldades e desafios impostos pela presença da violência interpessoal 

nas instituições escolares, é fundamental que se busquem caminhos para suavizá-la. Um 

ambiente escolar menos violento proporciona relações interpessoais mais equilibradas; 

conforto e acolhimento físico e emocional; respeito à diversidade e uma abertura importante 

para o diálogo entre os sujeitos que compõem a escola. 

Como elucida Minayo (2009) no trecho anteriormente citado, ao mesmo tempo em 

que os sujeitos são atingidos pela violência, também a utilizam para atingr à outras pessoas; 

dessa forma, adquire-se determinados controle e responsabilidade sobre os impactos da 

violência interpessoal no cotidiano escolar. Através de um trabalho sinérgico entre a escola, o 

MEC, a OMS e a sociedade de forma mais ampla, é possível caminhar para enfrentar 

adequadamente o problema. 

Ao olhar para a escola em que esta pesquisa ocorreu, vislumbrei a materialização da 

teoria: A modernidade líquida, influenciando a maneira como os alunos construíam suas 

identidades; a instabilidade das construções identitárias levando a angústias, ansiedade e 

frustação, que desaguavam inicialmente em agressividade, depois de um tempo se 

transformavam em agressão, para mais tarde transmutarem para a violência interpessoal. 

Uma escola repleta de tensões nas relações interpessoais entre alunos, entre alunos e 

professores e entre os profissionais como um todo, além das tensões territoriais, já que o 

bairro que abrigava a escola era cercado de comunidades, que periodicamente entravam em 

conflitos violentos, influenciando as possibilidades de ir e vir dos estudantes e dos 

profissionais da escola, bem como influindo no teor das relações dentro da escola. Sempre 

havia um clima denso no ar, como se a qualquer momento um tumulto fosse eclodir, 

desafiando a organização e a paz no ambiente escolar.  
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No entanto, como dito em um dos parágrafos anteriores, é possível e preciso resistir. 

Apesar da escola em questão se encontrar sobrecarregada de funções sociais, localizada em 

uma área de vulnerabilidade social, com pouco apoio do poder público, e ao mesmo tempo 

limitada em função de seus recursos (financeiros, físicos e humanos), um grupo de 

professores e profissionais da escola se esforçavam para olhar humanamente para os alunos 

por entender que fora daquele espaço, a vida já era dura e violenta o suficiente com eles. 
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5- PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

5.1 Abordagem e método de pesquisa 

A pesquisa realizada tem abordagem qualitativa. Para Prado e Cunha (2007), o 

objetivo da pesquisa qualitativa é, primordialmente, entender, explanar ou especificar 

fenômenos sociais, apoiando-se em determinado contexto ou referencial de interpretação. 

 Quanto ao método de pesquisa, está inserida no macro campo das pesquisas que se 

utilizam da investigação ação (IA), cujo ciclo é composto por quatro fases (TRIPP, 2005): (1) 

planejar uma melhoria da prática; (2) agir para implantar a melhoria planejada; (3) monitorar 

e descrever os efeitos da ação; (4) avaliar os efeitos da ação.  

Há uma série de concepções e tipos de investigação ação, entretanto, não é o objetivo 

deste trabalho aprofundar a discussão a respeito da diversidade de entendimentos sobre o 

tema. Ao se analisar as principais características consensuais definidas na literatura específica 

a respeito da investigação ação é possível afirmar que: ela é colaborativa, isto é, todos os 

participantes da pesquisa se envolvem no processo;  é prática, porque não se limita a 

descrever teoricamente uma realidade, mas também se dedica a buscar estratégias para agir 

sobre ela; é cíclica, já que as descobertas advindas da investigação abrem possibilidades para 

intervenções e construções de novos conhecimentos; é crítica, pois busca contextualizar as 

mudanças de acordo com o meio pesquisado, contando com a contribuição de todos os atores 

envolvidos no processo; é autoavaliativa, no sentido de buscar o aprimoramento dos 

processos para propiciar a produção de novos conhecimentos. 

O recorte da investigação ação a ser considerado neste produto se refere ao quanto a 

metodologia tem aderência com o trabalho desenvolvido por professores, uma vez que busca 

superar a dicotomia entre a teoria e a prática. 

Moreira (2001 apud SANCHES, 2005, p. 129) corrobora com essa perspectiva ao 

afirmar que: 

  

A dinâmica cíclica de ação-reflexão, própria da investigação-ação, faz com que os 

resultados da reflexão sejam transformados em praxis e esta, por sua vez, dê origem 

a novos objetos de reflexão que integram, não apenas a informação recolhida, mas 

também o sistema apreciativo do professor em formação. É neste vaivém contínuo 

entre ação e reflexão que reside o potencial da investigaçãoação enquanto estratégia 

de formação reflexiva, pois o professor regula continuamente a sua ação, recolhendo 

e analisando informação que vai usar no processo de tomada de decisões e de 

intervenção pedagógica. 
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Precisamente em função das tangíveis contribuições da investigação ação para 

pesquisas que caminhem numa direção dialógica entre teoria e prática, que é o foco de 

pesquisas realizadas sobre e na prática docente, a IA foi adotada neste trabalho. 

Foram utilizados elementos de um tipo de investigação ação, a saber, a pesquisa-ação. 

Segundo Gil (2010), ela consiste em um tipo de pesquisa que tem características regidas por 

situações, pois procura solucionar um problema em contextos específicos, para alcançar um 

resultado prático.  

Apesar das semelhanças com a pesquisa ação, existem pontos de divergência que 

impedem que este trabalho não seja denominado como uma pesquisa ação, pois: (1) este tipo 

de pesquisa deve ser contínua e a pesquisa aqui relatada transcorreu durante um ano letivo; (2) 

há colaboração e um consenso inicial entre os pesquisadores e os pesquisados a respeito do 

que se pretende pesquisar e desenvolver, como aclara Kemmis e Mc Taggart (2001, p.248): 

 

Pesquisa-ação é uma forma de investigação baseada em uma autorreflexão coletiva 

empreendida pelos participantes de um grupo social de maneira a melhorar a 

racionalidade e a justiça de suas próprias práticas sociais e educacionais, como 

também o seu entendimento dessas práticas e de situações onde essas práticas 

acontecem. A abordagem é de uma pesquisa-ação apenas quando ela é colaborativa. 

 

No entanto, no contexto de desenvolvimento deste trabalho, precisei realizar uma 

mediação inicial para que os alunos participantes refletissem sobre a violência interpessoal. 

As atividades propostas, apesar de terem sido feita com base na observação e nos diálogos 

entre mim e os alunos, não contou com a participação efetiva dos alunos no planejamento de 

todas atividades, pois algumas delas, foram estruturadas fora do espaço da escola. 

 

5.2 Abordagem didático-metodológica  

Nas atividades desenvolvidas com a turma, foi feita uma abordagem que não estava 

diretamente relacionada aos conteúdos curriculares e a processos de avaliação formais. A 

intenção era a de privilegiar as discussões e a reflexão dos alunos em torno dos conflitos que 

decorriam das relações entre eles, que em muitas situações estavam imbuídas de violência 

interpessoal. 
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5.3 Contexto da turma e da sequência didática  

O grupo GR5C era uma turma de 5º ano do 1º turno de uma escola municipal 

localizada na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro e composto por 18 alunos com idades entre 

10 e 14 anos. A variedade de idade entre eles, muitas vezes gerava tensões. 

Os alunos mais velhos pareciam se sentir superiores, e muitas vezes, eram violentos 

interpessoalmente com os mais novos. Agrediam verbal e fisicamente, intimidavam e se 

esforçavam para dividir a turma em grupos que eles chamavam de bondes. A ideia dos bondes 

era disseminada entre todas as turmas de 5º ano da escola, o que gerava um clima que 

potencializava os conflitos entre os alunos. 

Ao olhar para a situação das turmas de 5º ano da escola, e mais especificamente para o 

grupo de referência 5C, entendi a necessidade de investir na construção de atividades que 

demonstrassem novas possibilidades de relações interpessoais entre eles. 

Como proposta de intervenção didática, foi desenvolvida e aplicada uma sequência 

didática, que segundo Zabala (1998 p.18) é “um conjunto de atividades ordenadas, 

estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um 

princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos [...]”.  

Para que a sequência didática fosse realizada, os objetivos das atividades foram 

pensados levando em consideração a taxonomia de objetivos educacionais do pedagogo e 

psicólogo norte americano Bloom (1972), associado aos pesquisadores Krathwohl e Masia 

(1972). 

Uma taxonomia pode ser entendida como um sistema de classificação que possui três 

características: cumulatividade, hierarquia e eixo comum. A cumulatividade denota que uma 

categoria do sistema abarca as categorias anteriores; a hierarquia denota que uma categoria do 

sistema é superior as demais categorias que vieram antes dela; o eixo comum denota que 

todas as categorias possuem um traço em comum, que de alguma forma, as integram. 

A taxonomia de objetivos educacionais visa facilitar o estabelecimento de objetivos no 

contexto educacional. Ela auxilia tanto os professores, que ao utilizarem-na estabelecem os 

objetivos educacionais com maior precisão, o que torna o desafio de avaliar um pouco mais 

brando; quanto os alunos na medida em que percebem com mais nitidez o que será 

demandando deles ao longo do processo de ensino-aprendizagem. 

A taxonomia de objetivos educacionais possui três domínios, a saber: cognitivo, 

afetivo e psicomotor. Neste trabalho foram utilizados como referência os domínios cognitivo 
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e afetivo, pois segundo Bloom (1972) ambos os domínios possuem uma relação 

interdependente. 

No domínio cognitivo estão abrigados a maior parte dos objetivos educacionais, 

Bloom (1972) elenca aqueles que enfatizam a recordação, reprodução e domínio de algum 

conhecimento. Para isso, os organiza em categorias de complexidade crescentes: 

conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação.   

O domínio afetivo abarca o desenvolvimento de comportamentos, emoções, crenças, 

valores e percepções. Também se subdivide em categorias: receptividade; resposta; 

valorização; organização; e caracterização. Nos anexos deste trabalho, há quadros com o 

detalhamento dos domínios. 

A seguir, são mencionadas as atividades realizadas através da sequência didática e os 

objetivos cognitivos e afetivos que foram estabelecidos em cada uma delas. 

 

Tabela 1 – Atividades da sequência didática e seus objetivos cognitivos e afetivos 

Atividade da Sequência Didática Domínio Cognitivo 

 

Domínio Afetivo 

1. Roda de conversa sobre o 

significado de paz e violência. 
Categoria: Conhecimento. 

Objetivo: Identificar, a partir da 

experiência, o que é violência e 

paz.  

Categoria: Recepção. 

Objetivo: Ouvir e compartilhar 

experiências sobre paz e 

violência. 

2. “Cinema” com o filme 

“Escritores da Liberdade”, 

para suscitar um debate sobre 

a violência interpessoal na 

escola.  

Categoria: Compreensão. 

Objetivos: Reconhecer elementos 

retratados no filme, que se 

relacionassem com situações do 

cotidiano da turma; 

Interpretar o conceito de 

violência interpessoal. 

Categoria: Resposta. 

Objetivo: Relatar elementos em 

comum do cotidiano dos alunos 

do filme, com o cotidiano da 

turma.  

3. Classificação oral do 5º ano – 

somos ou não violentos 

interpessoalmente 

Categoria: Aplicação. 

Objetivo: Dialogar o conceito de 

violência interpessoal com o 

comportamento da turma. 

Categoria: Valorização. 

Objetivo: Reconhecer se havia 

ou não comportamentos 

interpessoalmente violentos na 

turma. 

4. Dinâmica da bola  Categoria: Análise. 

Objetivo: Deduzir que a adoção 

de um comportamento não 

Categoria: Organização. 

Objetivo: Correlacionar a 

adoção de comportamentos não 
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violento interpessoalmente 

poderia beneficiar os sujeitos e a 

turma. 

violentos com a obtenção de 

benefícios individuais e 

coletivos. 

5. Teatro sobre violência Categoria: Síntese. 

Objetivos: Desenvolver uma 

cena para uma imagem de 

violência interpessoal na escola; 

Interpretar a cena e propor uma 

solução alternativa para o 

conflito ilustrado na imagem, que 

não envolvesse violência 

interpessoal. 

Categoria: Organização. 

Objetivo: Vislumbrar 

possibilidades para a soluções 

de conflitos, que não envolvam 

violência interpessoal. 

Fonte: A autora, 2018. 

Os dados obtidos após a aplicação da sequência didática foram coletados 

majoritariamente por meio de rodas de conversas, entrevistas não estruturadas e das 

observações diárias da professora frente as atividades propostas. Observações estas, que 

foram registradas em um diário de campo.  

A sequência didática foi realizada durante as três últimas semanas completas de 

outubro de 2017, entre os dias 9 e 25. Esse período foi escolhido, pois precisei realizar o 

recorte adequado do tema, bem como a apropriação teórica do conceito de violência 

interpessoal, que foi eleito para nortear as práticas desenvolvidas. Além disso, os alunos 

estavam em um momento de mudança de trimestre, e o clima de mudança, favoreceu a 

realização de atividades menos ligadas aos conteúdos e mais ligadas aos comportamentos. 

A seguir, há um cronograma das atividades realizadas na sequência didática: 

Tabela 2 – Datas e horas investidas na Sequência Didática 

Atividade Data Tempo aproximado gasto 

1-) Roda de conversa sobre o significado de paz e 

violência. 

11/10/2017 2h 

2-) “Cinema” com o filme “Escritores da Liberdade”, 

para suscitar um debate sobre a violência interpessoal na 

escola.  

13/10/2017 3h:30 

3-) Classificação oral do 5º ano – somos ou não 

violentos interpessoalmente 

18/10/2017 1h 

4-) Dinâmica da bola  20/10/2017 1h:30 

5-) Teatro sobre violência 25/10/2017 3h 

Fonte: A autora, 2018. 
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As rodas de conversa e as entrevistas não estruturadas foram escolhidas como técnicas 

de geração de dados, por permitirem maior liberdade e fluidez para que os alunos se 

expressassem.  

A roda de conversa pode ser considerada uma proposta metodológica para se 

estabelecer um ambiente propício para o diálogo. Já as entrevistas não estruturadas são 

aquelas em que é deixado ao entrevistado decidir-se pela forma de construir a resposta 

(LAVILLE; DIONE, 1999), pois são realizadas de forma fluida e com perguntas abertas. Ao 

longo do processo, ambas as técnicas se complementaram. Enquanto a primeira preparou o 

ambiente, a segunda proporcionou a leveza necessária para que os estudantes envolvidos na 

pesquisa pudessem se colocar sem receios. 

As rodas de conversa foram realizadas para iniciar a atividade 1, e também após todas 

as outras atividades propostas. A entrevista não estruturada foi realizada com todos os alunos 

após a atividade 2. 

 

5.4 Análise dos dados 

A análise dos dados gerados pela pesquisa foi feita aula a aula através dos registros 

tanto das minhas percepções, quanto das percepções dos alunos, que foram expressas em suas 

falas. Na análise dos dados, o principal objetivo foi descrever e interpretar relatos de situações 

cotidianas (SÜSSEKIND, 2012) que decorreram da realização das atividades. 

A redação dos dados da pesquisa buscou sistematizar as atividades e a experiência, 

para elucidar o percurso efetuado ao leitor. É importante destacar que a forma que foi 

escolhida para que as histórias e experiências fossem compartilhadas, buscou sintetizar, sem 

deixar de captar as nuances dos eventos. Também serão apresentados os pontos positivos e as 

limitações da proposta, articulando - a com os autores que embasaram a pesquisa.   

 

 

6-  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

Para embasar as reflexões e atividades produzidas nesta pesquisa, foi utilizado o 

anteriormente explicitado conceito de violência interpessoal, que é uma das classificações da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), para este fenômeno.  

Ao se dialogar o conceito com o comportamento que vinha sendo apresentado pelos 

alunos da turma de 5º ano em questão, foi possível constatar sua coerência contextual, o que 
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possibilitou o desenvolvimento de uma sequência didática cuja meta, na medida do possível, 

era atenuar os níveis de violência interpessoal neste grupo. A seguir serão detalhadas as 

atividades propostas e realizadas por meio de uma sequência didática. 

 

Sequência didática 

 

Atividade 1 – Roda de conversa sobre o significado de paz e violência. 

A primeira atividade proposta na sequência de didática foi uma roda de conversa sobre 

o significado de paz e violência. Os alunos resumiram em uma palavra ou expressão o 

significado destes conceitos para eles e registraram no quadro. Nesta atividade, foi possível 

perceber que para alguns sujeitos, o espaço escolar era um refúgio para situações de violência 

interpessoal que eram vivenciadas no ambiente familiar, nas ruas ou em outros ambientes 

educacionais. 

A seguir, estão os relatos orais dos alunos que se sentiram à vontade para falar sobre 

algumas situações em que vivenciaram paz e violência. Os relatos foram gravados e 

integralmente transcritos. Para preservar a identidade dos alunos, seus nomes serão 

representados ao longo do texto como A (de aluno) seguido sequencialmente de um número 

natural. 

A1: “Paz é quando você se sente tranquilo de saber que nada de grave vai acontecer, eu 

senti paz no meu aniversário do ano passado”; “violência eu vivi quando eu tava passando na 

rua e vi um homem e outro homem, mas depois quando eu tava no final da rua, ele tava 

batendo no outro homem com a madeira.” 

A2: “Paz para mim é quando eu vou num lugar, e quando eu quero ficar quieto eu fico. 

As vezes vem sempre alguém para ficar implicando comigo. Quando eu e minha família tá em 

casa conversando e não tem ninguém para interromper.”; “violência para mim é quando eu tô 

quieto em algum lugar, vem alguém ficar implicando comigo, aí fica me batendo, se eu falo 

com a tia e a tia não faz nada aí eu bato logo”. “Outro dia eu fui na praia de Piratininga, aí 

tava uma fila para entrar no ônibus, não sei se o cara furou fila, pegaram uma barra de ferro e 

bateram no cara com a cadeira e tudo, bateram no olho dele e ficou inchado.” 

A3: “Violência pra mim é briga, é quando eu fico querendo bater nas pessoa, as pessoa 

fica implicando comigo aí eu quero bater nas pessoas. Aí eu vou lá e falo que eu vou bater”. 

“Ah tia, eu não quero falar mais”. 



31 
 

 
 

A4: “Violência para mim é assalto, tiro e facada”. “Uma violência é que um dia eu tavo 

na rua, tavo atravessando a rua e aí eu fui atropelado”; “paz para mim é quando está tudo 

silêncio. É quando eu estou vendo televisão, aí eu abaixo todo o volume da televisão e fica 

tudo em silêncio”. 

A2: “Paz é uma coisa que você fica tranquilo, sem ninguém para te estressar. Eu senti 

paz quando eu disse que eu não ia brigar”. “Eu faço violência, quando eu boto pilha para as 

pessoas brigar.” 

A5: “Paz é quando eu estou comendo, quando estou dormindo ou em um momento de 

lazer. Quando eu estou brincando, com meus amigos e tomando banho de piscina”. “Sobre 

violência, não sou capaz de opinar, até porque no Brasil existe muita violência, até porque no 

jornal não tem um dia que não apareça violência, até porque jornal sem violência não é 

jornal”. “Violência pra mim é preconceito, racismo, várias coisas. E quando eu e X nos 

batemos aqui na sala de aula”. 

A6: “Violência pra mim, é exatamente, briga. Anteontem minha irmã começou a brigar 

e me bater do nada”; “paz é ficar sozinho em casa, como na segunda feira. Vivenciei paz 

ontem, quando fiquei sozinho em casa e aí quando eu vi também, minha irmã chegou, ainda 

bem que ela não brigou comigo. Ela sempre briga comigo por qualquer coisa”. 

A7: “Violência pra mim é agressão verbal, é um monte de coisa, quando uma pessoa 

bate na outra sem motivos, quando uma pessoa está com raiva e desconta na outra, quando 

descontam ignorância em você.” “Paz é quando eu estou em casa, paz é quando eu falo com 

todo mundo da escola, é quando eu não discuto com ninguém na escola, paz é quando eu 

tenho um amigo em quem eu posso confiar.” 

A8: “Violência para mim é tanto agredir verbalmente, quanto fisicamente. Você fazer 

uma coisa que a pessoa não gosta. Quase todos os dias tem uma briga perto de mim, é porque 

eu sempre solto muita piadinha e a pessoa leva para o lado mal.” “Paz pra mim é quando eu 

fico em silêncio e fico conversando com as pessoas que eu quero. Hoje de manhã quando 

estava muito silêncio na minha casa e eu fiquei conversando com os meus amigos.” 

A9: “Violência é quando tem briga, quando a pessoa xinga, quando a pessoa não 

obedece a professora, tipo eu e só.” “Paz é quando minha mãe, meu pai, minha irmã e meu 

irmão não estão em casa e fico só eu ouvindo louvor e limpando a casa”. 

 

Imagem 1 - Atividade 1 – Roda de conversa sobre o significado de paz e violência 
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Fonte: A autora, 2018. 

 

Após ouvir os relatos dos alunos, pude perceber o quanto a percepção de violência deles 

estava associada com o conceito de violência interpessoal. Em todos os relatos, eles 

trouxeram este tipo de violência para exemplificar a percepção que tinham a respeito do 

significado da palavra. 

Após a realização desta atividade, foi ratificada a relevância do recorte sobre violência 

que foi feito, pois ele dialogava diretamente com o contexto e a percepção dos alunos.  

 

 

Atividade 2 - “Cinema” com o filme “Escritores da Liberdade”, para suscitar um 

debate sobre a violência interpessoal na escola. 

 

Na segunda atividade, os alunos assistiram ao filme “Escritores da Liberdade”, que 

tratava, dentre outras questões, sobre como a violência interpessoal entre os alunos de uma 

escola norte americana influenciava nas vidas e aprendizagens deles. Após a exibição do 

filme, foi feita uma conversa em sala de aula, em que os alunos foram formalmente 

apresentados ao conceito de violência interpessoal. 

Neste momento ficou claro que, aqueles alunos vislumbravam a violência interpessoal 

de uma maneira muito particular. Como várias das relações que estabeleciam eram marcadas 

pela violência interpessoal, ela era familiar para muitos deles. 
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É possível estabelecer um diálogo entre a forma como a realidade era percebida pelos 

alunos com a teoria das representações sociais. É sabido que, ao se olhar um fenômeno, não é 

possível captá-lo em essência, o que se capta é uma percepção do fenômeno, que passa pelo 

filtro da subjetividade dos sujeitos. Indo ao encontro desta perspectiva, está a teoria das 

representações sociais, que segundo Jodelet (1989, p.36) “são uma forma de conhecimento 

socialmente elaborada e partilhada, tendo uma visão prática e concorrendo para a construção 

de uma realidade comum a um conjunto social.” 

Considerando aquela sala de aula como um micro conjunto social, ou ainda, 

considerando a camada social à qual a maioria dos estudantes pertencia, era possível 

compreender que a representação social da violência interpessoal estava incorporada à boa 

parte das relações interpessoais fora do espaço da escola, como algo “natural”. 

O filme foi interessante pois abriu um canal de diálogo para que os alunos refletissem a 

respeito da violência interpessoal. Após a exibição do filme, a conversa caminhou no sentido 

de: apesar da violência interpessoal estar presente no cotidiano, como cada estudante se sentia 

quando a cometia ou quando era atingido por ela. 

Muitos deles compartilharam que se identificaram com as histórias de vida dos 

personagens retratados. Disseram, também, que vários comportamentos que continham 

violência interpessoal retratados no filme, se assemelhavam a atitude de diversos colegas da 

turma. 

A identificação dos alunos do GR5C com os personagens do filme vai ao encontro da 

discussão proposta por Bauman (2003) sobre a identidade no contexto da modernidade 

líquida, em que a instabilidade e a falta de valores fixos acabam refletindo na construção das 

identidades dos sujeitos, tornando-as menos firmes, mais instáveis, com mais necessidade de 

afirmação. Os alunos retratados no filme se uniam em grupos para reafirmar quem eram e 

utilizavam a violência interpessoal com grupos rivais para exorcizarem seus medos e anseios. 

A mesma postura podia ser observada nos alunos do GR5C. Em muitas situações em que 

agiam com violência interpessoal, justificavam suas ações dizendo que caso não se 

defendessem atacando, seriam agredidos e perderiam o respeito dos outros colegas. 

Algumas das falas que apareceram na conversa explicitaram que muitas posturas que os 

alunos apresentavam diante dos colegas, eram reproduções de experiências vivenciadas em 

outros espaços. Muitas falas evidenciavam expressões depreciativas as quais os alunos eram 

expostos. Alguns tomavam essas expressões como verdade a respeito de si mesmos e as 
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reproduziam tanto em relação a si quanto em relação aos demais colegas da turma. A seguir, 

estão três das frases ditas ao longo da conversa, que evidenciam o supradito: 

A1: “Minha irmã sempre me manda calar a boca, porque eu falo demais e minha voz é 

irritante.” 

A18: “Eu fico gritano que vocês são demônios, porque é isso que minha mãe grita pra mim 

quando eu desobedeço ela. Fico triste, mais sou pior que um demônio mesmo” 

A10: “O filme fala que as pessoas ficam chateadas quando tratam elas mal. Não gosto quando 

me tratam mal, mas as vezes eu trato mal os outros.” 

 Após escutar atentamente os alunos, a fiz uma fala sintetizando as mensagens mais 

relevantes do filme além de pontuar o que foi trazido pelos alunos a partir das reflexões 

proporcionadas pelo filme. 

 

Imagem 2 - Atividade 2 - “Cinema” com o filme “Escritores da Liberdade”, para 

suscitar um debate sobre a violência interpessoal na escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: A autora, 2018. 

 

Atividade 3 - Classificação oral do 5º ano – somos ou não violentos 

interpessoalmente 

Após conhecerem o conceito de violência interpessoal, a terceira atividade prevista, 

pediu para que os alunos classificassem oralmente a turma do 5º ano como violenta 

interpessoalmente ou não violenta interpessoalmente. Além de classificar, era preciso 

justificar a classificação.  

Esta atividade aconteceu após um episódio de agressão física entre dois alunos da 

turma. Naquele dia, quando saí de sala para ir ao banheiro, houve um momento de confusão e 

discussão entre esses alunos. O motivo da discussão foram as carteiras por eles ocupadas. A 
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aluna sentou na carteira que estava sendo ocupada inicialmente pelo aluno. Após solicitar que 

a aluna saísse da carteira, pois queria voltar a se sentar nela, e não ter o seu pedido atendido, o 

aluno deu um soco no rosto da aluna. 

Quando a professora voltou para a sala, se deparou com a confusão, com a aluna com 

o olho inchado, muitos gritos e choro.  

Foi necessário chamar a atenção dos alunos, pedir o silêncio para que todos pudessem 

se acalmar e para que o ocorrido pudesse ser esclarecido. Na sequência, como planejado, a 

atividade três foi proposta; com base naquele episódio e no comportamento da turma de 

maneira geral, os alunos começaram a classificar o 5º ano como violento interpessoalmente 

ou não. 

Todos os alunos classificaram a turma como violenta interpessoalmente e a maioria 

das justificativas estavam associadas à falta de tato e respeito cotidiano com o qual se 

relacionavam. No 5º ano em questão, a violência interpessoal se manifestava principalmente 

através de agressões físicas e verbais. 

A classificação oral da turma em violenta interpessoalmente ou não, foi usada como 

uma provocação, como uma forma de evidenciar para os alunos o que já ocorria na turma: o 

exercício cotidiano da violência interpessoal; mas desta vez lançando luz sobre a situação que 

até então não era reconhecida pelo grupo. 

 

 Atividade 4 – Dinâmica da bola  

O objetivo da aula 4 era testar, se, após concluírem que eram um grupo 

interpessoalmente violento, os alunos conseguiriam demonstrar alguma mudança de 

comportamento. 

Cada criança recebeu uma bola e um palito de fósforo; a missão de cada um era 

manter a bola cheia por 1 minuto. Quem mantivesse a bola cheia ganharia bis como prêmio. A 

finalidade da atividade era observar se eles se manteriam com suas bolas cheias sem estourar 

as dos outros colegas e dividiriam o prêmio, ou se tentariam estourar as bolas uns dos outros 

para ver quem “venceria” e ganharia o prêmio sozinho. Ao final da atividade, todas as bolas 

foram estouradas e ninguém ganhou o prêmio.  

Estourar a bola, no contexto da dinâmica, era uma ação interpessoalmente violenta. Se 

os alunos, ao invés de tentarem estourar as bolas uns dos outros, tivessem conversado, 

poderiam ter criado a estratégia de ninguém estourar nenhuma bola. Ou ainda, se cada um 

assumisse o compromisso de proteger a sua bola, sem se preocupar com a bola alheia, 
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também teriam êxito no cumprimento da proposta e o prêmio poderia ser dividido entre todo o 

grupo. 

Apesar dos alunos reconhecerem que tinham um comportamento violento 

interpessoalmente, e que este comportamento era prejudicial para as relações entre o grupo, 

expostos a uma situação em que foram induzidos à assumirem uma postura violenta, o 

fizeram. Na sequência houve uma conversa sobre o ocorrido na dinâmica. 

É possível relacionar esta experiência à reflexão proposta por Minayo (2009) de que 

num contexto de violência, todos nós podemos ser agressores e vítimas. Ao estourar as bolas 

uns dos outros os alunos eram os agressores, no entanto ao terem suas bolas estouradas eram 

as vítimas.  

Perceber que estavam agindo de maneira violenta interpessoalmente naquele contexto, 

demandou um nível de entendimento e maturidade sobre o tema que o grupo não tinha e não 

conseguiu desenvolver durante o período em que as atividades eram propostas. Essa foi uma 

das limitações do trabalho. Talvez, para que este tipo de proposta tivesse sido utilizada, mas 

atividades devessem compor a sequência didática, o que infelizmente por questões pessoais 

que enfrentei, não foi possível. 

Imagem 3 - Atividade 4 – Dinâmica da bola 

 

          Fonte: A autora, 2018. 
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Imagem 4 - Atividade 4 – Dinâmica da bola 

Fonte: A autora. 

 

Atividade 5 - Teatro sobre violência  

A última atividade da sequência didática também tinha como foco a ação. Seria 

avaliado, com base na maneira como os alunos agiriam frente aos desafios propostos, o grau 

de assimilação do conceito de violência interpessoal e da importância de não sucumbir a ela. 

Nesta etapa, os alunos foram divididos em grupo; cada grupo recebeu uma imagem com uma 

situação de violência interpessoal entre alunos dentro da escola. Após olhar a imagem, eles 

precisavam: A-) Escrever uma cena para imagem, identificando os personagens e supondo um 

motivo para a briga. B-) Encenar a briga. C-) Avaliar a situação e propor uma solução para o 

motivo da briga, que não envolvesse violência interpessoal.  

Esta foi a atividade em que eles mais se envolveram e se dedicaram. Os três grupos, 

cumpriram as etapas previstas e ao final das etapas, pediram para relatarem “a moral” da 

história e o que aprenderam com ela. 

Neste momento, os alunos verbalizaram muitas reflexões que foram construídas, aos 

poucos e coletivamente, durante as aulas anteriores da sequência didática. Disseram, por 
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exemplo, que as brigas muitas vezes começavam porque não conseguiam expressar 

verbalmente que se sentiram magoados com as palavras ditas por outro colega. Por isso, a 

agressão física era a forma mais “fácil” de expressar os sentimentos e exorcizá-los.  

Também compartilharam que várias brigas aconteciam porque desejavam ser vistos 

como líderes de um determinado subgrupo da turma; ou para dar um “recado” para que outros 

colegas não “se metessem” com eles. Queriam ganhar o respeito pela imposição do medo. 

Este momento de desabafo foi muito importante, porque a partir dele, foram sendo criadas 

pontes para o diálogo, que foram “desarmando” a turma e fazendo com que os estudantes 

buscassem resolver os conflitos por meio da conversa, antes de partirem para a agressão 

física. 

 O amadurecimento da turma de 5º ano no que diz respeito ao entendimento do 

conceito de violência interpessoal foi gradual. Ao longo das aulas, a compreensão ia se 

ampliando, o que ocasionava reflexos positivos nas relações que o grupo estabelecia entre si e 

com os professores. 

 Com o passar do tempo as agressões físicas foram diminuindo até deixarem de 

existir, e as agressões verbais se atenuaram consideravelmente. Após esse movimento de 

sensibilização provocado pela sequência didática sobre violência interpessoal, os alunos 

passaram a se vigiar e corrigir quando percebiam que estavam abrindo mão do respeito. Por 

exemplo, quando um aluno chamava o outro por um apelido pejorativo, alguns colegas 

sinalizavam que o apelido não estava agradando e que as pessoas deveriam ser chamadas pelo 

nome; quando os ânimos se agitavam nas aulas de educação física e uma briga estava prestes 

a começar, antes de partirem para o “corpo a corpo”, alguns membros da turma sinalizavam 

que as agressões físicas eram violentas e pouco eficazes para resolver os conflitos, por isso, os 

alunos envolvidos no conflito deveriam se afastar para se acalmarem, e, depois de calmos, 

deveriam conversar para resolver o problema. 

Após a realização desta atividade, que encerrava a sequência didática sobre violência 

interpessoal com a turma, percebi o quanto aprendemos juntos sobre o tema. Um dos 

principais aprendizados foi que dada a densidade do assunto, ele não seria esgotado nas 

nossas aulas. A violência vivenciada dentro e fora da escola por esses alunos é reflexo de 

muitos fatores que são complexos, como “as recombinações familiares, o desemprego, 

problemas sociais, o tráfico de drogas, roubos, tiroteios, más-condições de moradia [...]” Neto 

(2005).  



39 
 

 
 

Apesar dos limites deste trabalho, considero que o objetivo principal foi atendido: o de 

“acender uma luz” sobre o tema na vida das crianças. Meu desejo é que novas reflexões 

tenham sido possibilitadas e que eles tenham seguido, entendendo que poderiam construir 

relações que não fossem marcadas pela violência interpessoal. 

 

Imagem 5 - Atividade 5 - Teatro sobre violência 

Fonte: A autora. 
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Imagem 6 - Atividade 5 - Teatro sobre violência 

Fonte: A autora. 
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7-  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A priori, este trabalho buscava investigar de que forma o desenvolvimento de estratégias 

didáticas poderia contribuir para a atenuação de problemas relacionados à convivência, 

expressos através da violência interpessoal em uma turma do 5º ano de uma escola municipal 

localizada na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Para que a questão fosse passível de 

investigação, foram traçados alguns objetivos, que incluíam a definição de violência 

interpessoal, termo central desta pesquisa, um diálogo da definição do termo com o contexto 

local de uma turma de 5º ano, e a construção de uma sequência didática com o objetivo de 

auxiliar na desconstrução de comportamentos violentos interpessoalmente.  

Após o desenvolvimento e a aplicação da sequência didática na turma em questão, é 

viável afirmar que os objetivos traçados foram cumpridos e que, apesar das dificuldades, 

houve uma contribuição para a desconstrução de comportamentos violentos interpessoalmente 

na turma; contribuição que foi observada através da mudança de atitude dos alunos do 5º ano 

ao longo do processo de aplicação da sequência didática e nos meses subsequentes a ela. 

É sabido que as atividades desenvolvidas através da sequência didática, não erradicariam 

os problemas relacionados à violência interpessoal que ocorriam na turma. Existiam fatores 

intervenientes, relacionados as influências e vivências que os alunos possuíam fora da escola, 

que reforçavam comportamentos violentos interpessoalmente. 

Entretanto, foram um pontapé inicial para que as relações fossem enxergadas de forma 

mais ampla, profunda e respeitosa. 

Este estudo pretendeu contribuir para o surgimento de novas discussões relacionadas à 

violência interpessoal na escola, trazendo, através da experiência prática uma luz sobre a 

questão. 
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9- APÊNDICE A - OBJETIVOS AFETIVOS E TÓPICOS DE ENTREVISTA 

Taxonomia de Objetivos Afetivos 

Categorias e definições Possibilidades de verbos 

1.0 Recepção ou Acolhimento 

1.1 Percepção; 

1.2 Disposição para receber; 

1.3 Atenção controlada ou seletiva. 

Ouvir, atender, selecionar, acolher. 

2.0 Resposta 

2.1 Aquiescência na resposta; 

2.2 Disposição para responder; 

2.3 Satisfação na resposta. 

Listar, completar, selecionar, desenvolver, 

responder, relatar. 

3.0 Valorização 

3.1 Aceitação de um valor; 

3.2 Preferência por um valor; 

3.3 Convicção. 

Aceitar, reconhecer, participar, agir. 

4.0 Organização  

4.1 Conceitualização de um valor; 

4.2 Organização de um sistema de 

valores. 

Julgar, relacionar, associar, conjecturar, 

pensar. 

5.0 Caracterização por um valor ou complexo 

de valores 

5.1 Direção generalizada; 

5.2 Caracterização. 

Desenvolver, demonstrar, revisar, 

modificar. 

 

Fonte: Adaptado pela autora de Bloom et al. (1972) 

 

Tópicos da entrevista não estruturada – Atividade 2. 

 

 Compreensão a respeito do filme; 

 Situações mais marcantes retratadas no filme a partir da ótica individual dos alunos da 

turma; 

 Situações do filme e suas relações com o cotidiano individual e coletivo dos alunos da 

turma; 

 Possibilidades de mudanças nas relações retratadas no filme; 

 Possibilidades de mudanças nas relações da turma. 
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10- ANEXO A - OBJETIVOS COGNITIVOS  

Taxonomia de Objetivos Cognitivos (FERRAZ; BELHOT 2010) 

 

Categoria Descrição 

1. Conhecimento  Definição: Habilidade de lembrar informações e conteúdos previamente 

abordados como fatos, datas, palavras, teorias, métodos, classificações, lugares, 

regras, critérios, procedimentos etc. A habilidade pode envolver lembrar uma 

significativa quantidade de informação ou fatos específicos. O objetivo principal 

desta categoria nível é trazer à consciência esses conhecimentos. 

 

Subcategorias: 1.1 Conhecimento específico: Conhecimento de terminologia; 

Conhecimento de tendências e sequências; 1.2 Conhecimento de formas e 

significados relacionados às especificidades do conteúdo: Conhecimento de 

convenção; Conhecimento de tendência e sequência; Conhecimento de 

classificação e categoria; Conhecimento de critério; Conhecimento de 

metodologia; e 1.3 Conhecimento universal e abstração relacionado a um 

determinado campo de conhecimento: Conhecimento de princípios e 

generalizações; Conhecimento de teorias e estruturas. 

 

Verbos: enumerar, definir, descrever, identificar, denominar, listar, nomear, 

combinar, realçar, apontar, relembrar, recordar, relacionar, reproduzir, 

solucionar, declarar, distinguir, rotular, memorizar, ordenar e reconhecer. 

 

2. Compreensão  Definição: Habilidade de compreender e dar significado ao conteúdo. Essa 

habilidade pode ser demonstrada por meio da tradução do conteúdo 

compreendido para uma nova forma (oral, escrita, diagramas etc.) ou contexto. 

Nessa categoria, encontra-se a capacidade de entender a informação ou fato, de 

captar seu significado e de utilizá-la em contextos diferentes. 

 

Subcategorias: 2.1 Translação; 2.2 Interpretação e 2.3 Extrapolação. 

 

Verbos: alterar, construir, converter, decodificar, defender, definir, descrever, 

distinguir, discriminar, estimar, explicar, generalizar, dar exemplos, ilustrar, 

inferir, reformular, prever, reescrever, resolver, resumir, classificar, discutir, 

identificar, interpretar, reconhecer, redefinir, selecionar, situar e traduzir. 
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3. Aplicação  Definição: Habilidade de usar informações, métodos e conteúdos aprendidos em 

novas situações concretas. Isso pode incluir aplicações de regras, métodos, 

modelos, conceitos, princípios, leis e teorias. 

 

Verbos: aplicar, alterar, programar, demonstrar, desenvolver, descobrir, 

dramatizar, empregar, ilustrar, interpretar, manipular, modificar, operacionalizar, 

organizar, prever, preparar, produzir, relatar, resolver, transferir, usar, construir, 

esboçar, escolher, escrever, operar e praticar. 

4. Análise  Definição: Habilidade de subdividir o conteúdo em partes menores com a 

finalidade de entender a estrutura final. Essa habilidade pode incluir a 

identificação das partes, análise de relacionamento entre as partes e 

reconhecimento dos princípios organizacionais envolvidos. Identificar partes e 

suas interrelações. Nesse ponto é necessário não apenas ter compreendido o 

conteúdo, mas também a estrutura do objeto de estudo.  

 

Subcategorias: Análise de elementos; Análise de relacionamentos; e Análise de 

princípios organizacionais. 

 

Verbos: analisar, reduzir, classificar, comparar, contrastar, determinar, deduzir, 

diagramar, distinguir, diferenciar, identificar, ilustrar, apontar, inferir, relacionar, 

selecionar, separar, subdividir, calcular, discriminar, examinar, experimentar, 

testar, esquematizar e questionar. 

5. Síntese  Definição: Habilidade de agregar e juntar partes com a finalidade de criar um 

novo todo. Essa habilidade envolve a produção de uma comunicação única (tema 

ou discurso), um plano de operações (propostas de pesquisas) ou um conjunto de 

relações abstratas (esquema para classificar informações). Combinar partes não 

organizadas para formar um “todo”. 

 

Subcategorias: 5.1 Produção de uma comunicação original; 5.2 Produção de um 

plano ou propostas de um conjunto de operações; e 5.3 Derivação de um 

conjunto de relacionamentos abstratos. 

 

Verbos: categorizar, combinar, compilar, compor, conceber, construir, criar, 

desenhar, elaborar, estabelecer, explicar, formular, generalizar, inventar, 

modificar, organizar, originar, planejar, propor, reorganizar, relacionar, revisar, 

reescrever, resumir, sistematizar, escrever, desenvolver, estruturar, montar e 

projetar. 

6. Avaliação Definição: Habilidade de julgar o valor do material (proposta, pesquisa, projeto) 

para um propósito específico. O julgamento é baseado em critérios bem 
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 definidos que podem ser externos (relevância) ou internos (organização) e 

podem ser fornecidos ou conjuntamente identificados. Julgar o valor do 

conhecimento. 

 

Subcategorias: 6.1 Avaliação em termos de evidências internas; e 6.2 

Julgamento em termos de critérios externos. 

 

Verbos: Avaliar, averiguar, escolher, comparar, concluir, contrastar, criticar, 

decidir, defender, discriminar, explicar, interpretar, justificar, relatar, resolver, 

resumir, apoiar, validar, escrever um review sobre, detectar, estimar, julgar e 

selecionar. 

 

Fonte: Bloom et al. (1956), Bloom (1986), Driscoll (2000) e Krathwohl (2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


