
VIOLÊNCIA NA ESCOLA 
A POSTURA DO PROFESSOR DIANTE DA VIOLÊNCIA NO AMBIENTE 

ESCOLAR. 



• A violência é uma realidade em todas as escolas 
brasileiras, professores, direção, funcionários, 
adolescentes e crianças convivem com essa realidade 
que aumenta a cada dia. 

• A violência se apresenta de várias formas, alunos X 
alunos e alunos X professores. 
 





Situações de violência no dia-a-dia nas 
escolas 









Mapa conceitual da violência 



INVERSÃO DE VALORES 



Acões realizadas no Colégio Dom João Braga 

• As acões são realizadas em parceria com a Coordenadoria de Educação – 
5ªCRE –  

• São parte dessas ações a Orientadora educacional, a Coordenação 
Pedagógica, Direção e Professores. 

• Na escola foram desenvolvidas duas modalidades de ações junto aos casos 
de violência que aconteciam na escola a CIPAVE e a REDUÇÃO DE 
CONFLITOS. 

• O Primeiro passo é conhecer os alunos envolvidos nesses casos de 
violência, pois conhecendo um pouco da realidade e da família de cada um, 
é possível traçar um perfil desse indivíduo e buscar o melhor caminho para 
ajudá-lo. 

• Essa função cabe à Orientadora Educacional que chama a família na escola 
e fica conhecendo um pouco do aluno e das pessoas com quem convive, 
bem como nas entrevistas com o próprio aluno. 



 Quando um aluno apresenta um comportamento 
violento dentro da sala de aula com um colega ou 
professor, o mesmo é encaminhado à Orientadora que faz 
uma intervenção dialogada com o mesmo, registrando em 
ata o ocorrido, isso se dá duas vezes no máximo, na 
terceira vez a família é chamada na escola, tendo que 
comparecer, caso contrário o conselho tutelar é notificado 
da ausência da família e terá que responder junto ao 
conselho ou à promotoria dependendo do caso. 



CIPAVE 
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar 

  Essa ação conta com a intervenção de mediadores, onde o 
aluno é encaminhado para o trabalho com os profissionais que 
representam as seguintes instâncias. 
• PROMOTORIA 
• UBS 
• BRIGADA MILITAR 
• BOMBEIROS 
• NACA 

 
• Os alunos quando encaminhados para esses profissionais é 

para uma intervenção, pois as ações são graves e eles 
precisam ter consciência da gravidade das mesmas. 



REDUÇÃO DE CONFLITOS ( 5ªCRE) 

  

 Essa ação foi desenvolvida pela 5ª Coordenadoria de 
Educação e envolve a Orientação,  representantes de 
professores e de alunos. 

 Essa ação consiste em diálogos registrados em atas, 
onde não pode ser dito ao aluno que ele cometeu um erro, 
mas o mesmo deve perceber que sua ação não é correta 
através das conversas com a equipe designada. 



RESULTADOS OBSERVADOS 

 Na escola  havia um grupo de alunos com uma postura muito 
violenta para com os colegas, professores, direção e funcionários, 
esses alunos foram encaminhados para “ REDUÇÃO DE 
CONFLITOS” 
 Um grupo significativo de alunos foram tirados da escola pelos 
pais devido a violência sofrida. 
 Muitos alunos que sofriam algum tipo de agressão passaram a 
ter o mesmo comportamento para serem aceitos pelo grupo e 
deixar de sofrer com a violência. 
 O que se percebeu é que para esses alunos, foi possível 
haver uma mudança de atitude e postura, um resgate. 
  



 Nos alunos mais agressivos não surtiu o efeito esperado, logo 
entraram no programa do CIPAVE, como forma de ajuda na 
mudança de atitudes. 

 Infelizmente esses alunos acabaram sair por da escola, pois 
as atitudes não mudaram chegando a um ponto em que a 
promotoria teve que intervir . 

 Ainda temos alunos com comportamentos agressivos e que o 
trabalho da orientadora dia-a-dia em parceria com a promotoria 
repercute resultados positivos, pois a família acaba participando e 
fazendo um pouco da sua parte. 

 



 O que percebemos nessas crianças mais violentas é que essa 
violência vem da sua realidade, da sua casa, do seu bairro, do 
seu dia-a-dia. 

 São muitos os motivos que levam a esse comportameto, 
atenção, maus tratos, distorção de caráter, famílias 
desestruturadas,  entre outros. Alguns conseguem se transformar 
, outros são perdidos para a marginalização, pois por incrível que 
pareça temos alunos onde seus ídolo, e heróis são o traficante e 
o bandido ( muitas vezes a própria família ou o vizinho da rua ou 
do bairro). 

 



LEGISLAÇÃO  


