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[...] 

Imagine todas as pessoas 

Vivendo para o hoje 

Imagine não existir países 

Não é difícil de fazer 

Nada pelo que matar ou morrer 

E nenhuma religião também 

 

Imagine todas as pessoas 

Vivendo a vida em paz 

 

Você pode dizer 

Que sou um sonhador 

Mas não sou o único 

Tenho a esperança de que um dia 

Você se juntará a nós 

E o mundo será como um só 

 

Imagine não existir posses 

Me pergunto se você consegue 

Sem necessidade de ganância ou fome 

Uma irmandade do Homem 

 

Imagine todas as pessoas 

Compartilhando todo o mundo 

 

Você pode dizer 

Que sou um sonhador 

Mas não sou o único 

Tenho a esperança de que um dia 

Você se juntará a nós 

E o mundo viverá como um só. 

 

Imagine (tradução) / John Lennon (1971) 



RESUMO 

SILVA, Vanessa Cristina Oliveira da. Narrativas de crianças sobre suas experiências 

com a violência no cotidiano escolar. 2016, p. 146. Dissertação de Mestrado em 

Educação do Programa de Pós-graduação em Educação – PPGEd/UFRN. 2016. 

 

 

Esta dissertação traz os resultados da pesquisa realizada com 14 crianças de 8 a 11 anos 

de idade, alunos de uma escola pública da cidade de Natal/RN, que em suas narrativas 

nos contam suas experiências com a violência no cotidiano escolar. Do ponto de vista 

teórico, o estudo se situa na perspectiva da pesquisa (auto)biográfica com crianças, e se 

assenta no pressuposto da legitimidade da palavra da criança como sujeito de 

direitos. Como metodologia da pesquisa utilizamos as rodas de conversas, em que as 

crianças eram convidadas a contar para um pequeno Alienígena como é o seu cotidiano 

na escola. Nos resultados da pesquisa as crianças narraram, espontaneamente, que o 

problema da violência afeta negativamente o cotidiano das escolas da infância. A partir 

de suas narrativas, identificamos três tipos de violência: a violência na escola, que inclui 

brigas e agressões entre alunos dentro da escola; a violência à escola, subdividida em 

violência interna, como os atos de depredação ao patrimônio, bagunça e desordem 

protagonizados pelas crianças contra a escola, e a violência externa à escola, que 

envolve os problemas socais do bairro onde a escola está localizada, tais como conflitos 

entre gangues rivais, tráfico de drogas, homicídios e tiroteios constantes que de alguma 

forma interferem no cotidiano escolar; e, finalmente, a violência da escola, praticada 

pela escola contra a criança, e que se manifesta nos modos como são tratadas por uma 

percepção adultocêntrica da escola, contra seus modos de ser e de ver o mundo, o que é 

considerado por elas como atos injustos face à impossibilidade de (re)agirem por medo 

de punição, mas que direcionam o modo como as crianças se percebem e vão 

construindo representações de si como aluno, dentro da instituição, e como pessoa na 

vida social. Constatamos que os atos de violência são narrados de maneira naturalizada 

e banalizada pelas crianças. Essa convivência, aceitação e reprodução da violência nos 

leva a pensar na existência de uma cultura da violência nas escolas da infância. Conclui-

se, portanto, que as narrativas das crianças sobre a violência no cotidiano escolar podem 

nos auxiliar a pensar significativas contribuições na busca da garantia de seus direitos 

de uma educação para a paz.  

 

Palavras-chave: Pesquisa (Auto)biográfica com crianças; narrativas; violência; escolas 

da infância.  

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

 

SILVA, Vanessa Cristina Oliveira da. Narrativas de los niños sobre sus experiencias 

con la violencia en la vida cotidiana de la escuela. 2016, p. 146. Maestro de Maestro del 

Programa de Educación de Posgrado de Educación de - PPGEd / UFRN. 2016 

 

Este trabajo aporta los resultados de la investigación llevada a cabo con 14 niños de 8 a 

11 años de edad, estudiantes de una escuela pública en la ciudad de Natal / RN, que en 

sus relatos nos hablan de sus experiencias con la violencia en la vida cotidiana de la 

escuela. Desde un punto de vista teórico, el estudio está en la perspectiva de la búsqueda 

biográfica (automático) con los niños, y se basa en la legitimidad palabra del niño de la 

asunción como sujeto de derechos. Como metodología de investigación usar las ruedas 

de conversación, en la que se pidió a los niños a contar un pequeño extranjero cómo es 

su vida de cada día en la escuela. En los resultados de búsqueda de los niños narran de 

forma espontánea que el problema de la violencia afecta negativamente a la vida 

cotidiana de las escuelas infantiles. A partir de sus relatos, se identificaron tres tipos de 

violencia: la violencia en la escuela, incluyendo peleas y agresiones entre los 

estudiantes dentro de la escuela; la violencia en la escuela, se subdivide en violencia 

interna como actos de vandalismo a la propiedad, la suciedad y el desorden perpetrado 

por niños de la escuela, y la violencia externa en la escuela, que implican socais 

problemas del barrio donde se encuentra la escuela, tales como conflictos entre bandas 

rivales, el tráfico de drogas, asesinatos y tiroteos constantes que de alguna manera 

interfieren con la rutina de la escuela; y, finalmente, la violencia escolar, practicada por 

la escuela contra los niños, y que se manifiesta en formas que son manejados por un 

adulto-percepción de la escuela, en contra de su forma de ser y de ver el mundo, que es 

considerado por ellos para actos injustos contra la imposibilidad de (re) actuar por temor 

al castigo, sino que dirigir la manera como los niños perciben a sí mismos y están 

construyendo representaciones de sí mismo como un estudiante, dentro de la institución, 

y como persona en la sociedad. Observamos que los actos de violencia se narran de 

manera naturalizada y trivializado por los niños. Esta convivencia, la aceptación y la 

reproducción de la violencia nos lleva a creer en la existencia de una cultura de la 

violencia en las escuelas infantiles. De ello se desprende, por tanto, que las narrativas de 

los niños acerca de la violencia en la vida escolar pueden ayudarnos a pensar 

contribuciones significativas en la búsqueda de la garantía de sus derechos a una 

educación para la paz. 

 

Palabras clave: Buscar (Auto)biográfica con los niños; narrativas; la violencia; Escuela 

infantiles. 
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Introdução 

 

 

 
Untitled (Yaser Safi, 2011)

1
 

 

 

 

 

 

A discussão sobre a violência possibilita o rompimento de um pacto 

privado e coloca o problema na esfera pública. Só assim, por meio de 

sua manifestação, a sociedade poderá combatê-la e propor mudanças, 

para que os direitos individuais – de homens, mulheres, adolescentes 

e crianças – sejam respeitados. (SOUSA, 2008, p.192). 

 

 

 

 

                                                           
1 Yaser Safi é um artista plástico que retrata em suas pinturas momentos trágicos e de violência 
humor, outras com dureza, o horror da violência que castiga o seu país. Ao longo de nossa 

disseração utilizaremos algumas de suas obras para para ilustrar a abertura dos capítulos.  
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Quem nunca presenciou uma cena de violência? Quem nunca viu brigas e 

agressões por motivos aparentemente fúteis? Quem nunca se indignou com a falta de 

respeito a fim de desmoralizar e negar a existência do outro enquanto outro? 

Infelizmente, a violência não é um fenômeno desconhecido por nenhum de nós. Ela está 

presente no nosso cotidiano, seja dentro de nós mesmos, dentro de casa, na rua, na 

escola, no bairro, na nossa sociedade. Basta assistirmos o noticiário na televisão ou ler 

um jornal, para encontrarmos relatos sobre a violência, quase sempre, como notícia 

principal.  

Ilustramos a abertura de cada item desta dissertação com a obra do artista 

plástico Yaser Safi, que retrata em suas telas cenas da violência cotidiana. Na imagem 

que abre a Introdução, o artista representa na tela um cenário de violência urbana na 

qual identificamos as vítimas no chão. No primeiro plano, a cena simboliza um ataque à 

mão armada, o provável agressor está de pé. No segundo plano, a cena representada é de 

um acidente, uma provável colisão entre um carro e uma moto. As cores escolhidas são 

importantes para a compreensão da cena. As do pano de fundo remetem a um cenário 

ensanguentado. A arma se sobressai na cor branca pintada no cós do provável agressor, 

que também se destaca em tons de azul. 

Quando falamos em violência, intuitivamente, nos lembramos da violência física 

entre pessoas, da violência urbana, de armas de fogo, homicídios entre tantas outras. 

Porém, é importante ressaltar que a violência não se restringe a atos explícitos. Apesar 

se admitir que a violência física é a face mais visível do problema, é necessário 

considerá-la em suas múltiplas formas, que ultrapassam as dimensões físicas e se 

estabelecem, também, no campo do simbólico. Outro fator que vem à memória quando 

se discute o problema da violência é que ela é geralmente vivenciada e provocada pelos 

adultos. Esses atos, embora causem medo e revolta, já não causam estranheza diante da 

frequência com a qual é praticada por esses agentes. Porém, o que fazer quando os atos 

de violência são narrados, vivenciados ou provocados por crianças? 

O que mais impressiona, e porque não dizer, o que mais assusta, atualmente, é 

perceber o envolvimento de adolescentes e crianças e cada vez mais jovens em atos de 

violência, seja como vítimas, seja como protagonistas desses atos. Arroyo (2007) afirma 

que a violência praticada por crianças causa ainda maior espanto.  Em 2015, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA) completou 25 anos de existência e, ao longo desses 

anos, trouxe inúmeras contribuições para se pensar estratégias de enfretamento à 

violência, porém, apesar de todos os esforços no âmbito legislativo, segundo o Relatório 
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da UNESCO (2015, p. 5), a “análise mostra que, mesmo com uma trajetória de 

excepcionais avanços, muitos meninos e meninas estão sendo deixados para trás”. De 

acordo com o Relatório, o maior problema nesses 25 anos de existência do ECA é que 

muitas crianças e adolescentes continuam a se envolver em atos de violência.  Ainda 

segundo o Relatório, os excelentes resultados obtidos nas mais diversas áreas 

(diminuição da mortalidade infantil, avanços em todos os indicadores da educação, a 

garantia do registro civil, combate à exploração do trabalho infantil, controle de 

transmissão do HIV de mães para bebês, e o estabelecimento das medidas 

socioeducativas através do ECA), ficaram ofuscados pelo número assustador e crescente 

da violência que envolve crianças e adolescentes. O dado mais alarmante desse relatório 

é o crescente número de homicídios na faixa etária infanto-juvenil: de 1990 a 2013, esse 

número passou de 5 mil para 10,5 mil casos ao ano. Isso significa que, a cada dia, 28 

crianças e adolescentes são assassinados no Brasil, ou seja, são vítimas da violência 

(UNESCO, 2015). 

Essa violência, que está cada vez mais próxima da realidade das crianças, 

também é observada e expressada no ambiente escolar. Inúmeros são os relatos, 

inclusive das próprias crianças, sobre brigas, agressões físicas, ameaças, xingamentos, 

falta de respeito para com o outro, dentro da escola. Tais ocorrências têm se tornando 

cada vez mais constante dentro dos muros da escola e têm se revelado também uma 

fonte de angústia social, pois os atos de violência entre crianças, na escola, têm sido 

observados cada vez mais prematuramente, o que tem causado transtornos no espaço 

educativo. Sobre a violência escolar, Charlot (2002, p. 433) constata que: 

Os jovens envolvidos nos atos de violência são cada vez mais jovens. 

Os alunos de 8 a 13 anos, às vezes, revelam-se violentos até frente aos 

adultos; professores da escola do maternal dizem que elas também se 

defrontam com fenômenos novos de violência em crianças de quatro 

anos. É a representação da infância como inocência que é atingida 

aqui, e os adultos se interrogam hoje sobre qual será o comportamento 

dessas crianças quando se tornarem adolescentes. Há igualmente aí 

uma fonte de angústia social face à violência escolar.  

Charlot chama atenção para a iniciação de crianças, cada vez mais novas, em 

situações de violência. Há aqui uma ruptura com a representação de criança como um 

ser inocente, que vive no universo do “faz de conta”, da imaginação, enquanto um ser 

amável e dócil. O fenômeno da violência nas escolas da infância parece romper com sua 

imagem canônica, com as regras e padrões socialmente aceitos, estabelecendo um novo 

paradigma social. 
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Bernard Charlot refere-se à dificuldade em definir violência escolar, 

não somente porque esta remete aos “fenômenos heterogêneos, 

difíceis de delimitar e de ordenar”, mas também porque desestrutura 

“as representações sociais que tem valor fundador: aquela da 

infância (inocência), a da escola (refúgio de paz) e da própria 

sociedade (pacificada no regime democrático)”. (CHARLOT, 1997 

p.01 apud ABRAMOVAY; RUA, 2002, p. 69, grifos das autoras). 

Essas dicotomias fazem repensar sobre: Quem são os alunos? Como a violência 

social tem afetado o cotidiano escolar? E como a sociedade tem se posicionado frente ao 

problema da violência? Arroyo (2007) afirma que cada aluno é alguém com sua história. 

Se reconhecermos que os alunos já não são os mesmos, devemos nos perguntar, então: 

Quem são? Como se sentem? Como experienciam suas vivências com a violência? 

Delory-Momberger (2008, p. 74) afirma que a escola “ao abrir-se para públicos 

heterogênicos, ela teve de deixar entrar, ao mesmo tempo, os problemas sociais e as 

desigualdades sociais e culturais que [os] mantinham do lado de fora”. Desse modo, 

compreender como as crianças vivenciam suas experiências com a violência pode 

auxiliar a compreender como a representação da criança como um ser inocente vem 

sendo desconstruída diante dos atos de violência iniciados e provocados por elas. 

Abramovay, Oliveira e Avancini (2002, p. 31) advertem o seguinte: “para entender o 

fenômeno de violência escolar, é preciso levar em conta fatores externos e internos à 

instituição de ensino”.  

Para Abramovay e Rua (2002), as situações de violência comprometem o que 

deveria caracterizar a identidade da escola, como um lugar de sociabilidade, de 

aprendizagem de valores éticos e de formação de espíritos críticos pautados no diálogo, 

reconhecimento da diversidade e do conhecimento acumulado.  

Revisitando nosso Diário de Campo, encontramos o registro dos primeiros dias 

de observação das crianças na pesquisa de campo em uma escola pública de ensino 

fundamental I. Sobre esta visita, discorremos:  

Chegamos à escola mais cedo e ficamos observando as brincadeiras 

das crianças na hora do intervalo. Chamou-nos atenção a brincadeira 

dos meninos maiores. Eles brincavam simulando brigas e 

reproduziam, repetidas vezes, a cena de uma pessoa sendo baleada. 

Enquanto isto, outras crianças se agrediam, e iam parar direto na 

diretoria. Além de reproduzirem e protagonizarem atos de violência 

física na escola contra os colegas, em suas conversas as crianças 

também relataram cenas de tiroteio, mortes, enumeraram e 

classificaram diferentes tipos de arma: calibre “12”, “25”, “38”, 

“sniper”. Esses modelos de armas eram citados por eles como se 

fossem modelos ou marcas de carrinhos de brinquedo. (DIÁRIO DE 

CAMPO DA PESQUISADORA, 2014). 
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Ficamos a nos questionar como crianças tão pequenas, em idade de 

escolarização, falavam com tamanha naturalidade de suas experiências com a violência. 

A ironia, o riso, a banalização da maldade estão enraizados em suas narrativas. As 

crianças parecem não se dar conta da dimensão e da gravidade do problema. As 

agressões e brigas na hora do intervalo, que por muitas vezes resultam em machucados 

e ferimentos, são considerados por elas como brincadeiras, denominadas de “brincar de 

briga”. Os “valentões” também são “bem vistos” na escola por algumas crianças. Eles 

estabelecem as regras, ameaçam os colegas, provocam bagunça na sala de aula, 

quebram a estrutura física da escola, como janelas, cadeiras, instalações do banheiro. 

Com isso, impõem medo e por isso são “respeitados” e até admirados por algumas 

crianças. 

Esse fato nos permite constatar que cada vez mais as crianças têm se 

aproximado, precocemente, da violência. A representação da infância como inocência 

fica assim ameaçada. Diante disso, passamos a nos indagar: De que modo as crianças, 

em idade de escolarização, narram suas experiências com a violência no cotidiano 

escolar? De que modo as crianças experienciam a violência? Elas reconhecem suas 

atitudes como atos de violência? Que tipos de violência podem ser identificados nas 

narrativas das crianças? Essas são questões inquietantes que orientaram nossa 

pesquisa.  

Para tanto, recorremos aos princípios epistemológicos da pesquisa 

(auto)biográfica em educação, buscando compreender com as crianças, as relações que 

elas estabelecem com a violência escolar e, por meio dessas relações, analisar quais os 

sentidos que elas atribuem às suas experiências com a violência. O estudo apoia-se na 

“defesa do reconhecimento da criança como ser capaz de lembrar, refletir e projetar-se 

em devir, reconhecimento no qual se sustenta a tese da legitimidade de sua palavra 

como fonte de investigação para a pesquisa (auto)biográfica em educação” 

(PASSEGGI, 2014, p. 135).   

Tomamos como objeto de estudo a percepção de crianças de 8 a 11 anos de 

idade sobre suas experiências com a violência no cotidiano escolar. 

O objetivo geral da pesquisa é analisar e compreender o que as crianças têm a 

nos dizer sobre suas experiências com a violência no cotidiano escolar.  

Quantos aos objetivos específicos, buscamos nas narrativas das crianças 

participantes da pesquisa: 
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 Analisar o que elas nos dizem sobre o modo como experienciam situações de 

violência no cotidiano escolar; 

 Identificar, segundo as narrativas das crianças, os diferentes tipos de violência 

presentes no cotidiano escolar; 

 Depreender suas estratégias de enfrentamento à violência. 

Esta dissertação está organizada em quatro capítulos. No primeiro capítulo, 

abordamos a violência no cotidiano escolar e seus pressupostos teóricos. Antes de 

iniciarmos a discussão no campo conceitual sobre a violência e seus condicionantes, 

abrimos o capítulo fazendo uma discussão sobre a transição do sujeito epistêmico ao 

sujeito biográfico, de modo a repensar o nosso percurso formativo enquanto 

pesquisadora. Nesse tópico, evidenciamos nossas implicações e aproximação com o 

objeto de estudo: a percepção da criança e a violência escolar. No tópico seguinte, nos 

detemos no estudo conceitual sobre a violência de um modo geral, e em seguida, no 

problema da violência escolar. Logo após estabelecemos uma discussão teórica sobre as 

duas grandes ramificações da violência escolar: a violência explícita e a violência 

simbólica. Neste capítulo fazemos também uma síntese sobre a relação entre criança e a 

violência, discutindo o conceito de moral e as relações que se estabelecem na escola a 

partir dos estudos de Piaget, Vygotsky e Wallon. Por fim, trazemos a legislação e os 

documentos vigentes sobre a infância e a violência no cotidiano escolar. 

No segundo capítulo, nos detemos a abordagem da pesquisa (auto)biográfica em 

educação, na psicologia narrativa e na pesquisa realizada com as crianças. 

 No terceiro capítulo, apresentamos o percurso metodológico da pesquisa, 

evidenciando a abordagem etnográfica na pesquisa com criança; o cenário da pesquisa; 

a constituição das fontes da pesquisa nas rodas de conversas; o protocolo utilizado na 

coleta dessas fontes; os participantes da pesquisa; os cuidados éticos na pesquisa com 

crianças. Por fim, apontamos os critérios utilizados para a análise dos dados, 

considerando, a partir das discussões de Charlot (2002), três grandes eixos: a violência 

na escola, a violência à escola e a violência da escola. 

 O quarto capítulo está destinado à análise dos dados. A partir das narrativas das 

crianças, discorremos sobre os modos como elas percebem e vivenciam suas 

experiências com a violência escolar. Iniciamos com a discussão sobre a violência na 

escola, envolvendo brigas, agressões e ameaças entre alunos, dentro da escola. Em 

seguida, discutimos a violência à escola, subdividindo em dois subitens: a violência 
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interna à escola, focalizando os atos de depredação ao patrimônio, bagunça e desordem 

protagonizado pelas crianças contra a escola; e a violência externa à escola, que envolve 

os problemas socais do bairro onde a mesma está localizada, conflitos entre gangues 

rivais, tráfico de drogas, homicídios e tiroteios que chegam a interferir no cotidiano 

escolar e que foram identificados pelas crianças durante a pesquisa de campo. 

Abordamos, a seguir, a violência da escola, praticada pela escola contra a criança. Esse 

tipo de violência, que se manifesta sutilmente, direciona, no entanto, o modo como as 

crianças se percebem e vão construindo representações de si como aluno, dentro da 

instituição, face aos modos como são tratadas por uma percepção adultocêntrica da 

escola, da criança, de seus modos de ser e de ver o mundo, o que é considerado por elas 

como atos injustos face à impossibilidade de (re)agirem por medo de punição. Por fim, 

trazemos uma reflexão sobre as estratégias de enfrentamento à violência, identificada 

nas narrativas das crianças, a fim de refletir sobre possibilidades de uma educação para 

paz.  

Concluímos esta dissertação com a perspectiva de que as narrativas das crianças 

sobre a violência escolar podem nos auxiliar a pensar significativas contribuições na 

busca da garantia de seus direitos de uma educação para a paz. 
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CAPÍTULO 01 – A violência no cotidiano escolar e seus pressupostos teóricos 

 

 
Um Motim Infantil (Yaser Safi, 2011) 

 

 

Violência 

Violência gera violência.  

Com os amigos que tenho não preciso inimigos.  

Aí fora ninguém fala comigo.  

Será que tudo está podre, será que todos estão vazios?  

Não existe razão, nem existem motivos. 

 

(Titãs, 1987) 
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“Com os amigos que tenho não preciso de inimigos”, é com essa afirmação que 

iniciamos este capítulo. O refrão da música evidencia a naturalidade e a banalidade com 

que os atos de violência são protagonizados por seus agentes, já que se pode esperar que 

atitudes violentas devem ser utilizadas contra os inimigos e não contra os amigos. “Não 

existe razão, nem existem motivos”, e é assim que muitos dos que sofrem com os atos 

de violência, seja ela explícita ou simbólica, ficam a se perguntar: Quais as razões? 

Quais os motivos?  A violência parece enraizada no nosso meio social e se apresenta em 

suas mais variadas formas.  

Yaser Safi retrata essa banalização da violência através de sua obra denominada 

“Um Motim Infantil”. Na imagem, utilizada na abertura deste capítulo, é possível 

perceber crianças em situações de violência: enquanto uma aparece caída no chão, a 

outra criança aparece ostentando uma arma de fogo apontada para cima. São os 

elementos da cultura da violência (motim, arma de fogo), presentes no cotidiano das 

crianças. Deveriam ser amigos, mas são inimigos, deveriam viver a infância, mas 

respiram a violência; deveriam estar brincando com brinquedos; mas estão fazendo um 

motim com armas de fogo; deveriam propagar a paz e a inocência, mas estão 

enaltecendo a guerra.  

A partir desta reflexão, iniciamos o estudo teórico sobre o conceito de violência 

e como ela se apresenta no cotidiano das escolas da infância. Começamos com uma 

retrospectiva do nosso percurso formativo evidenciando nossa aproximação com o 

objeto de estudo: pesquisa (auto)biográfica com crianças e violência escolar. 

 

1.1 Do sujeito epistêmico ao sujeito biográfico: Repensando o percurso formativo  

 

Essa potencialidade formadora de fazer experiências, refletir sobre 

elas para aprender sobre nós mesmos e o mundo, torna inseparável o 

sujeito e o objeto de conhecimento. Ou seja, é preciso se expor, sem 

medo de padecer sob o impacto da experiência para poder dela tirar 

lições para a vida e aprender com ela sobre nós mesmos. (PASSEGGI, 

2016, p. 76) 

 

Iniciamos esta dissertação com uma reflexão sobre a travessia do sujeito 

epistêmico ao sujeito biográfico. Passeggi (2016) define sujeito epistêmico como o 

sujeito do conhecimento, capaz de conhecer, de refletir, de sistematizar; e o sujeito 

biográfico, como o sujeito do autoconhecimento, capaz de conhecer-se, de refletir sobre 
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sua própria natureza, o que o faz humano, em que e porque se diferencia de outros seres 

ou a eles se assemelha, para daí depreender teorias. Ao rememorar nosso encontro com 

o objeto de estudo, objetivamos “anular as fronteiras entre o que sabemos e o que 

somos, entre o sujeito biográfico e o sujeito epistêmico. A aprendizagem é 

autobiográfica ou não é aprendizado. O conhecimento é autoconhecimento ou não é 

conhecimento do qual possamos dispor” (ibid, p. 76).  

Iniciamos esse percurso formativo com nossa chegada à Universidade. 

Ingressamos no curso de pedagogia em 2009, e no segundo semestre começamos a 

cursar a disciplina de psicologia educacional. Neste período, nossos olhos ganharam um 

brilho especial com o caráter reflexivo da disciplina.  

No início das aulas, a professora da disciplina nos levou a refletir sobre nossa 

trajetória de vida: “De onde venho? Onde estou? Onde quero chegar?”. Solicitou-nos a 

escrita de um portfólio que unisse os conhecimentos estudados em sala de aula com 

nossa própria autobiografia. Que tarefa difícil! Pensar sobre quem somos! Mas como 

assim? Seria possível falar sobre nós mesmos no meio acadêmico? Seria ciência? 

Somos fruto de uma educação tradicional que nos negou a capacidade de refletir. 

Reproduzir era a nossa melhor habilidade.  

Esse foi um dos trabalhos mais difíceis ao longo do curso: pensar sobre si! Sobre 

essa dificuldade de iniciar a escrita reflexiva. Passeggi (2016), utilizando-se do 

entendimento de Ricoeur (1994) concebe a tríplice mimese na narrativa: prefiguração, 

configuração e refiguração. Na prefiguração, ou momento iniciático, como denominou 

Passeggi, os sujeitos questionam a validade de escreverem sobre a própria experiência. 

A metáfora que algumas professoras utilizaram para se referir a escrita de seu memorial 

de formação, como enfatiza Passeggi (2016), foi a do “bicho-papão”, que provém da 

própria representação de si como pessoa intimidada diante do desafio biográfico. E foi 

assim que nos sentimos diante do desafio de elaborar o portfólio (auto)biográfico. Neste 

momento, algumas perguntas se fizeram necessárias: Que fatos marcaram a minha vida? 

O que me inquieta na prática docente? O que me dá satisfação? 

Superada essa fase de questionamentos e angústias sobre a validade da escrita 

autobiográfica, iniciamos o segundo passo da narrativa. Na configuração, ou momento 

maiêutico, os sujeitos começam a “se apropriar de sua capacidade de reflexão, 
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recorrendo ao seu capital biográfico
2
, e interrogam-se sobre saberes tácitos, razões, 

consequências e formas alternativas de conceber a experiência docente e suas práticas” 

(PASSEGGI, 2016, p. 79). Para a autora, esse momento de reflexão é considerado como 

o parto das ideias.  O narrador constrói um enredo para dar uma forma ao que lhe parece 

informe, sentido ao que pode parecer insignificante. Nessa construção do enredo, busca-

se compreender o que aconteceu (experiência) e o que lhes aconteceu. Nesse processo, 

razão e emoção andam juntas. Podemos afirmar que essa foi a fase mais extraordinária 

de todo o processo de elaboração do portfólio, o exercício de reflexividade nos fez 

pensar sobre os diferentes processos que nos constituíram enquanto sujeito.  

O terceiro momento, a refiguração, compreende a fase de conclusão da escrita. 

Nesse ponto, o sujeito da experiência é obrigado a manter certo distanciamento do 

universo criado pelo texto. “Para esse processo de interpretação da interpretação, dada 

pela escrita, chamei de momento hermenêutico, o que faz pensar na experiência como 

‘saída do perigo’ e das aprendizagens feitas no encontro com ele” (PASSEGGI, 2016, p. 

81). A partir desse processo de tríplice mimese narrativa foi possível repensar e 

reinterpretar o nosso percurso formativo. 

Na primeira aula, a professora nos pediu para que elaborássemos um desenho 

representando o que estávamos sentindo diante do novo desafio de cursar a disciplina e 

da proposta de construir um portfólio ao final dos estudos. Em nosso desenho, 

representamos um novo e longo caminho, não dava para ver o fim, mas nossos olhos 

olhavam firmes para o horizonte contemplando as múltiplas possibilidades que se 

abriam diante de nós mesmos. A bolsa nas costas representava que esse caminho só era 

possível através dos estudos, da educação. A sombra da menina refletia o seu eu, refletia 

a necessidade de pensar sobre si mesmo. E a solidão no caminho representava a 

individualidade de cada um, a subjetividade, a experiência. Refletir sobre essas coisas 

foi um marco na minha trajetória de formação. 

 

Figura 3: Desenho elaborado na disciplina de psicologia educacional em 2009 

 

                                                           
2
 A noção de capital biográfico aqui é entendida como resultante da experiência que nos constitui 

humana e historicamente, ao qual recorremos como referência para refletir, agir ou reagir. (PASSEGGI, 

2016) 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Revisitando o portfólio produzido ao fim da disciplina, encontramos nossa narrativa 

sobre a elaboração do desenho: 

 

Eu tentei relatar no desenho todas as incertezas que enchiam minha 

alma neste momento. Desenhei uma menina que me representava 

caminhando por uma longa estrada. Ela não consegue ver o final dela, 

é um percurso solitário que só ela deve traçar, pois trata-se da 

aquisição e da construção do seu próprio conhecimento de maneira 

ímpar e singular. Perguntas como: o que me espera ao final desta 

estrada? Será que obterei sucesso percorrendo este caminho? Ou, onde 

eu irei chegar? São constantes em minha trajetória, por isso resolvi 

elaborar este desenho para retratar todas as minhas dúvidas, anseios e 

questionamentos. (SILVA, s/p, 2009) 

 

Guardamos até hoje este desenho. Fazemos nossas as palavras de Manoel de Barros 

(2000, s/p) ao afirmar “[...] que a importância de uma coisa não se mede com fita 

métrica nem com balanças nem barômetros etc. Que a importância de uma coisa há que 

ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós”. E essa experiência 

produziu um profundo encantamento! E assim se deu o nosso encontro com a 

autobiografia. 

Sobre os estudos da pesquisa (auto)biográfica em educação, Passeggi (2016, p. 70) 

afirma que: 

O movimento biográfico internacional, que se consolidou a partir dos 

anos 2000, mais particularmente no Brasil
3
, tem avançado no sentido 

de conceber a especificidade epistemológica das narrativas de si como 

prática de formação geradora de uma outra forma de produzir 

                                                           
3
 A produção científica resultante das seis edições do Congresso Internacional de Pesquisa 

(Auto)Biográfica (livros, revistas, anais, mídia) é significativa dessa mudança em Educação. 
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conhecimento em Educação, adotando, para tanto, um posicionamento 

crítico que, sem desconsiderar as aprendizagens disciplinares, centra-

se no sujeito da formação e não apenas na formação em si mesma, 

abstraída de quem se forma.  

 

Em 2010 tivemos a oportunidade de nos candidatar a uma vaga na bolsa de 

iniciação científica (IC) que estava sendo ofertada pelo Grupo Interdisciplinar de 

Pesquisa, Formação, (Auto)Biografia, Representação e Subjetividade (GRIFARS). E 

quão grande foi nossa surpresa, o grupo estava iniciando os estudos sobre o projeto de 

pesquisa Narrativas infantis. O que contam as crianças sobre as escolas da infância. 

(MCTI/CNPq/MEC/CAPES Nº 07/2011). Era um despertar para um novo campo de 

estudos. Ficamos duplamente encantadas com a possibilidade de unir os estudos da 

psicologia narrativa, com os estudos da infância. Era o encontro com a pesquisa 

realizada com crianças.  

E a violência? Como cruzou o nosso caminho? Vamos saber agora! 

Quando ingressamos no GRIFARS, na condição de Bolsista de Iniciação 

Científica – PROPESQ (IC), tínhamos o intuito de contribuir com as pesquisas do 

projeto internacional “Narrativas infantis. O que contam as crianças sobre a escola da 

infância”. 
 
O objetivo do projeto consistia em “investigar as significações construídas 

narrativamente por crianças de 04 a 10 anos de idade acerca das escolas da infância (na 

Pré-escola e nos anos iniciais do Ensino Fundamental) em instituições educacionais” 

(Projeto de pesquisa, 2011).
4
 Esta pesquisa integrava um projeto internacional 

desenvolvido na Universidade de Nantes, na França, e contava com a participação de 

pesquisadoras de seis universidades do Brasil. 

A pesquisa ancorava-se nos princípios da pesquisa (auto)biográfica em 

Educação, com foco na psicologia narrativa, dando visibilidade à pesquisa com as 

crianças. 

A proposta [do projeto] visa olhar a infância de modo a levar em conta 

a alteridade da criança, legitimando-a como ser capaz de refletir ao 

narrar suas vivências e por essa via trazer informações sobre as 

escolas da infância e sobre a criança-sujeito. Nesse sentido a 

reflexividade na infância, sobre a qual se baseia o projeto, permeia as 

nossas reflexões e vai ao encontro das investigações realizadas nos 

últimos anos por pesquisadores preocupados em conferir a criança o 

estatuto de sujeito de direito. (PASSEGGI; et al, 2014, p. 86). 

                                                           
4
 O Projeto de Pesquisa “Narrativas infantis. O que contam as crianças sobre a escola da infância” foi 

financiado pelo Edital de Ciências Humanas (MCTI/CNPq/MEC/CAPES Nº 07/2011). 
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Para Passeggi (2016) a pesquisa com crianças privilegia as metodologias 

interativas e dialógicas, que focalizam os significados que as crianças atribuem aos fatos 

e aos acontecimentos que marcam a sua vida.  Essa forma de pesquisa qualitativa se 

desdobra em processos reflexivos e de ressignificação das experiências, tanto para a 

criança que narra, quanto para quem a escuta. Para a autora: 

O que importa é que ao narrar sua experiência, a criança, o jovem, o 

adulto dotam-se da possibilidade de se desdobrar como espectador e 

como personagem do espetáculo narrado; como objeto de reflexão e 

como ser reflexivo. Essa relação dialógica e dialética entre ser e a 

representação de si confere ao humano um modo próprio de 

existência: como sujeito biográfico que religa o sujeito epistêmico e o 

sujeito empírico, no mundo da vida e do texto. O sujeito biográfico se 

constitui, pois pela narrativa e na narrativa, na ação de pesquisar, de 

refletir e de narrar: como ator, autor e agente social [grifos da 

autora]. (PASSEGGI, 2016, p.82) 

 
A escola escolhida pela equipe de pesquisadores para a aplicação do projeto foi a 

Escola de Aplicação da Universidade: Núcleo de Educação da Infância (NEI 

Cap/UFRN), porém, cogitou-se também a possibilidade de aplicação do projeto, em 

caráter de experiência piloto, em uma escola da periferia de Natal/RN, com o objetivo 

de investigar e comparar os diferentes modos e percepções das crianças sobre a escola, 

sobre a cultura escolar e sobre a cultura de infância na escola pública e na escola de 

aplicação da universidade.  

Derbarbieux e Baya (2012) consideram que o estudo comparativo, considerando 

as variáveis sociais de cada escola, permite estudos de proteção contra a violência e 

possibilita maior eficácia. Estes autores consideram que “se é verdade o que diz 

Passeron, sobre a sociologia ser apenas uma questão de diferença, uma avaliação 

comparativa seria, então, a própria base da sociologia” (Ibid p.16). 

Desse modo, na condição de bolsista de Iniciação Científica/IC,  identificamos 

uma Escola Pública Municipal do Ensino Fundamental I, localizada na periferia da 

cidade de Natal/RN. A escolha desta escola se deu em virtude da vulnerabilidade 

existente em torno do seu contexto social: está localizada em uma região da periferia, 

possui altos índices de homicídios, recebe forte influência do tráfico de drogas e possui 

diversos problemas sociais.  

Convidamos para participar da pesquisa seis crianças, com idades entre 8 e 10 

anos. Foram realizadas duas rodas de conversas, com três participantes em cada roda. 

Para essas rodas de conversas, seguimos o protocolo proposto no projeto de pesquisa 
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que, em síntese, se desenvolve com a presença de um alienígena que veio de um planeta 

bem distante onde não tem escolas e que gostaria de ouvir das crianças como é uma 

escola.  

Ao iniciar as rodas de conversa com as crianças nos deparamos com as 

narrativas sobre a violência na escola. Foi um encontro inesperado, intrigante e 

problematizador. Por que as crianças fizeram questão de contar sobre suas experiências 

com a violência escolar para o Alien? Percebemos que elas falavam sobre a violência de 

maneira espontânea, natural e repetidamente. Elas queriam falar sobre a violência. Elas 

precisavam narrar suas experiências com a violência. Tudo o que precisávamos fazer 

naquele momento era sentar e ouvi-las. E foi isso que fizemos. 

A seguir, resgatamos alguns trechos da nossa primeira roda de conversa: 

- Como é o seu dia na escola? (PESQUISADORA, 2011) 

- Eu estudo. Eu gosto de estudar, de escrever... Aí tem o recreio e fica 

todo mundo batendo nas pessoas, ficam chamando palavrões... (BIA, 

10 anos, 2011) 

 

Nesta narrativa é importante observar que Bia inicia seu relato falando sobre 

suas atividades na escola, mas logo começa a descrever cenas de desordem e bagunça 

entre os alunos. E na sequência, ela completa: 

- O que você faz na escola? (PESQUISADORA, 2011) 

- Eu sento...  A professora diz: bom dia. Faço a tarefa, faço o dever de 

casa, aí toca para ir para casa. Aí é o maior barulho, Fica todo mundo 

brigando e batendo nos colegas. Brigando de pagô. (BIA, 10 anos, 

2011) 

 

Paulo (2011) também demonstrou preocupação com as cenas de brigas e 

agressões na escola, porém expressou isso através de uma dualidade de sentimentos: A 

realidade que gostaria de ter na escola e a realidade que se tem na escola.  

- Você tem amigos na escola? (PESQUISADORA, 2011) 

- Eu tenho um bocado. Eles são legais e me chamam para brincar. Eles 

são bons, nunca batem em ninguém, só faz brincar mesmo. (PAULO, 

11 anos, 2011) 

- O que você menos gosta na escola? (PESQUISADORA, 2011) 

- A violência. Tem muita violência. Os meninos batem de verdade 

fingindo que é brincadeira e outras vezes batem brigando mesmo. 

Teve uma vez que o menino bateu no meu nariz que ficou sangrando. 

(PAULO, 11 anos, 2011) 

 

No relato de Paulo (2011) a violência se tornou brincadeira, as crianças brincam 

de brigar e nessa “brincadeira” machucam, agridem e espancam.  
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João (2011) arrisca até um conselho para não se envolver em atos de violência 

na escola: 

- O que você faria se fosse o professor? (PESQUISADORA, 2011) 

- Se eu fosse professor... Eu ensinaria a todos a ler, a escrever, a 

multiplicar, a dividir. Ensinaria também a eles a se comportarem, por 

exemplo, você chega na casa de um amigo seu. Você fica lá perto 

deles [dos amigos], de uma hora para outra ele fica machucando você. 

Você não gosta. Você faz aquela atitude: se eu não gosto, não vou ter 

aquela atitude de briga, como também eu vou sair de perto dele para 

evitar briga. (JOÃO, 8 anos, 2011) 

 

Bia (2011) também nos relatou cenas de violência, não físicas, mas 

discriminatórias, como o bullying
5
 sofrido por sua irmã por ser deficiente auditiva. 

- Você tem amigos na escola? (PESQUISADORA, 2011) 

 - Não tenho. As pessoas são legais, mas eu não sou amiga delas. 

(BIA, 10 anos, 2011) 

- Mas então, se as pessoas são legais, por que você não gosta delas? 

(PESQUISADORA, 2011) 

[Bia fica calada, de cabeça baixa. Neste momento, Paulo intervém na 

conversa...] 

- É porque as pessoas ficam chamando a irmã dela de “mudinha”, aí 

ela não gosta. (PAULO, 11 anos, 2011) 

- Você quer conversar sobre isso, Bia? (PESQUISADORA, 2011) 

- Sim, as pessoas a chamam de mudinha e eu não gosto. Eu falo para 

elas que a minha mãe não deixa chamar ela assim. Ela não gosta. Por 

isso eu não gosto das pessoas. (BIA, 10 anos, 2011) 

 

Além das narrativas infantis sobre a violência protagonizada dentro da escola 

também ouvimos relatos de crianças sobre a violência fora da escola, a violência 

vivenciada no bairro, a violência simbólica ou até mesmo sobre violência doméstica. 

A partir da experiência como bolsista de iniciação científica na pesquisa citada, e 

dos resultados aos quais se chegou e aqui postos, foi que decidimos nos dedicar e 

aprofundar os nossos estudos sobre a violência na escola, submetendo a seleção do 

Mestrado em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, no ano 

de 2014, propondo continuar os estudos sobre a temática, em nível de mestrado, 

investigando a percepção de crianças de 8 a 11 anos de idade sobre suas experiências 

com a violência em uma escola da rede pública de Natal.  

                                                           
5
 “Bullying é um termo inglês utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica, intencionais 

e repetidos praticados por um individuo (Bully ou “valentão”) ou grupo de indivíduos com objetivo de 

intimidar ou agredir outro indivíduo (ou grupo de indivíduos) incapaz(es) de se defender”. (WIKIPEDIA, 

2014). 
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O Mestrado trouxe a oportunidade de unir todos os elementos “encontrados” 

durante nossa formação: a educação; a psicologia narrativa, a autobiografia, a pesquisa 

com crianças e a violência escolar.  

Para concluir nossa reflexão sobre a trajetória acadêmica que percorremos até 

aqui, destacamos o nosso retorno à disciplina de psicologia educacional. Sim, onde tudo 

começou! Onde iniciamos as nossas inquietações. Retornamos a disciplina na condição 

de Docente Assistida, cumprindo uma exigência da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) como condição para todos os alunos que são 

bolsistas do programa. A disciplina sofreu uma alteração na sua estrutura e atualmente 

se chama Fundamentos Psicológicos da Educação II. A escolha da disciplina se deu por 

subsidiar, no âmbito dos estudos psicológicos sobre a formação e constituição dos 

sujeitos, - como aprendemos e como nos relacionamos com o outro e com o mundo – os 

estudos da nossa pesquisa de mestrado, que envolve as crianças, a psicologia narrativa, 

os estudos da autobiografia e a violência escolar. 

No primeiro dia da docência assistida, nos retornou à memória todas as nossas 

experiências de formação vivenciadas durante nossa trajetória acadêmica. Era 

exatamente a mesma universidade, o mesmo curso, o mesmo semestre, a mesma 

disciplina cursada em 2009, a mesma sala, os mesmo conceitos teóricos. Mas eram 

outras experiências. Que mistura de sentimentos e emoções. Revisitar o passado, agora 

numa experiência nova e um tempo presente (2015), que denotava novas significações, 

seja enquanto aluna, seja enquanto docente. Neste momento, ressignificamos nossa 

experiência. Ao mesmo tempo em que parecíamos retornar ao local de origem, também 

tínhamos a sensação de progressão, de construção, de crescimento. Pareciam ciclos que 

se cruzavam em todo tempo agregando novos valores às experiências vividas e 

permitindo a vivência de novas experiências.  

Representamos nossa trajetória em um espiral por entender que ele representa 

bem essa dimensão da trajetória vivida. A cada volta que damos no ciclo, passamos por 

ele trazendo experiências anteriores, porém acrescentando novas experiências, e 

possibilitando a abertura para novas etapas/ciclos crescentes.  

 

Figura 4: Espiral representando a trajetória de formação  
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Fonte: Elaborado pela autora  

A construção deste espiral se fundamenta nas explicações de Passeggi (2011) ao 

afirmar que a cada nova versão da história a experiência é ressignificada. Ou seja, a 

cada volta no espiral acontece uma nova reinterpretação da vida e dos fatos que lhe 

acontecem. “E essa é uma razão estimulante para a pesquisa educacional, pois nos 

conduz a buscar as relações entre viver e narrar, ação e reflexão, narrativa, linguagem, 

reflexividade autobiográfica e consciência histórica” (p. 2).  Nesse direcionamento, 

Passeggi (2011, p. 153) lembra que:  

Para Gadamer (1997, p. 44-55), na tradição alemã, a “formação” 

(Bildung) consiste numa elevação do ser singular, que se depreende de 

si para alcançar a consciência histórica, habilitando-o a manter-se 

mais aberto à pluralidade de pontos de vistas e a interpretações mais 

culturalmente marcadas, ou mais cientificamente fundamentadas. 

Consideramos a importância da reflexividade autobiográfica, que tem como 

objeto de estudo as experiências vividas ao longo da vida, para compreender nossos 

percursos formativos e as experiências que nos constituíram enquanto sujeitos e 

enquanto pesquisadoras. Admitimos, com Passeggi (2014, p. 141), que “as ações de 

lembrar, refletrir sobre a experiência e projetar-se em devir, subjacentes à noção de 

reflexividade autobiográfica se realizam na liguagem, na ação de narrar a experiência 

vivida”. 

GRADUAÇÃO EM 

PEDAGOGIA 

DISCIPLINA PSICOLOGIA EDUCACIONAL 

(Encontro com a autobiografia) 

Bolsista de Iniciação Científica – IC 

Encontro com o objeto de estudo – 

Violência escolar 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

Pesquisa com criança; narrativas 

autobiográficas e a violência 

escolar 

Docência Assistida em Fundamentos 

Psicológicos da Educação II – 

Ressignificação da experiência 
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Depois que delimitamos a violência nas escolas da infância como tema de 

pesquisa para nossos estudos, iniciamos uma investigação na literatura existente para 

compreender como esse tema vem sendo discutido na atualidade.  

Em nossos estudos encontramos inúmeras pesquisas que enfatizam a violência 

juvenil, delimitando a idade entre 10 e 21 anos, aproximadamente. A grande maioria das 

pesquisas enfatizam os atos de violência dos adolescentes e jovens em idade escolar. 

Farrington (2012, p. 25) nem chega a considerar a violência na infância. Em suas 

pesquisas ele utiliza o termo agressividade infantil: “Essa faixa etária (entre 10 e 21 

anos) foi determinada de modo a excluir a agressividade infantil (abaixo de 10 anos) e a 

violência adulta (acima de 21 anos)”. O enfoque da violência juvenil é dado a alguns 

delitos considerados crime em nossa sociedade, como por exemplo: ataques, roubos, 

formação de gangues, tráfico de drogas, homicídios e estupros protagonizados dentro da 

escola. Esses crimes ganham maior visibilidade, pois causam espanto e repúdio por 

parte dos adultos. A violência juvenil ainda ocupa grande parte da centralidade das 

pesquisas que enfatizam a violência escolar. 

Para verificar a originalidade da nossa pesquisa com crianças sobre suas 

experiências com a violência no cotidiano escolar, e para compor o Estado da Arte da 

dissertação, iniciamos uma busca no Banco de Teses da Capes, pelo endereço eletrônico 

http://bancodeteses.capes.gov.br/, no dia 08 de setembro de 2014, com a combinação de 

alguns descritores e refinando a busca para a área da Educação. A pesquisa selecionou 

Teses e Dissertações publicadas entre o período de 2010 até 2014. Na primeira busca, 

optou-se por uma pesquisa de caráter quantitativo, no descritor “narrativas” 

visualizamos 2.150 registros, envolvendo diferentes tipos de narrativas (narrativas de 

professores, de negros, de índios...), quando refinamos a busca para “narrativas infantis” 

o número de registros diminuiu para 26 registros.  

Partimos então para buscar dissertações e teses sobre a “violência escolar”. 

Neste descritor localizamos 221 trabalhos publicados, dos quais 80 situavam-se na área 

da Educação. Com os descritores “violência, escola, infância” apareceram 30 registros, 

entre eles podemos destacar: violência sexual, violência doméstica, brincadeiras 

violentas, vulnerabilidade social, atuação da gestão escolar frente à violência, violência 

na família, justiça na escola, políticas públicas sobre a violência, inclusão social, 

representação da violência na escola, bullying, violência física, entre outros. 

Restringindo as buscas para área de conhecimento da educação, apareceram apenas 5 

registros.  

http://bancodeteses.capes.gov.br/
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Refinando mais um pouco a busca, para “narrativas, violência, escola” 

apareceram 11 registros. Entre eles, apareceram diferentes categorias, como: violência 

familiar, discurso de professores sobre a violência, violência contra a mulher, a opinião 

dos professores sobre o bullying na escola e resiliência na prática docente. Partimos 

então para a busca “narrativas, criança, violência”, nessa pesquisa localizamos 7 

trabalhos, porém, apenas 1 enfatiza a área de conhecimento da educação, e discorre 

sobre narrativas silenciadas de crianças com necessidades especiais.  

Quadro 1: Pesquisa realizada no Banco de Teses da Capes 

Banco de Teses da CAPES – Período de 2010 até 2014 

Descritor(es) Registros 

Narrativas Geral: 2.150 registros 

Área de conhecimento Educação: 388 registros 

Narrativas infantis Geral: 26 registros  

Área de conhecimento Educação: 10 registros 

Violência escolar Geral: 221 registros  

Área de conhecimento Educação: 80 registros 

Violência, escola, infância Geral: 30 registros  

Área de conhecimento Educação: 5 registros 

Narrativas, violência, escola Geral: 11 registros 

Área de conhecimento Educação: 2 registros 

Narrativas, criança, violência Geral: 7 registros 

Área de conhecimento Educação: 1 registro 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

A partir desse levantamento é possível concluir que existe um número 

considerável de pesquisas que buscam compreender o fenômeno da violência e suas 

múltiplas facetas. Porém, também é possível afirmar que estas pesquisas se baseiam nas 

experiências de professores, gestores, profissionais da escola e até dos familiares, ou 

então focalizam a violência provocada por jovens na perspectiva do crime e da 

transgressão da Lei. Ainda são novas as pesquisas que procuram centralizar as 

narrativas das crianças sobre suas experiências com a violência escolar, considerando 

as suas narrativas como fonte de pesquisa e compreendendo a criança como um sujeito 

de direito e de inteireza de pensamento.  

Desse modo entendemos a necessidade de ouvir as crianças e buscar 

compreender com elas os efeitos que a violência produz em suas relações escolares ou 

em suas vidas fora dos muros da escola. Derbarbieux e Baya (2012) consideram que a 

violência causa uma angústia social e que, portanto, o problema da violência nas 

escolas é de todos nós.  
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1.2 Conceituando a violência 

 

Vera Candau (1999) nos lembra que o problema da violência não é um tema 

atual. Basta fazermos uma rápida busca na literatura para encontrarmos inúmeros 

exemplares de textos e autores que abordam este tema. Pino (2007, p. 763) afirma que: 

Matéria diária dos noticiários nacionais, a violência tornou- se uma 

preocupação constante da população no Brasil. Não se trata de um 

fenômeno novo ou exclusivo do país, como revela a história nacional 

e internacional, rica em eventos violentos. O que é novo são as formas 

inusitadas e destemidas com que ela se apresenta hoje no Brasil.  

Nesta citação o autor nos chama atenção para a presença da violência nos 

diferentes tempos da história nacional e internacional. Para Candau (1999), a própria 

história do descobrimento do Brasil já é uma forma de violência quando a colonização 

foi marcada pelo autoritarismo dos Europeus que praticaram barbáries com os povos 

indígenas: o genocídio dos nativos, a exploração e o abuso de poder dos senhores de 

engenhos sobre os escravos, a violência e os castigos físicos, a violência simbólica, a 

negação do outro enquanto outro. Podemos afirmar, portanto, que a violência atravessa 

e entrelaça a história do nosso país. 

O fenômeno da violência é tão antigo quanto a própria história da humanidade e 

vem, ao longo dos anos, se desenvolvendo e apresentando suas múltiplas formas. 

Faleiros (2007) nos afirma que a violência é um processo social relacional, complexo e 

diverso. É relacional, pois deve ser entendido na estruturação da própria sociedade e das 

relações interpessoais, institucionais e familiares.  

Para este autor, a sociedade se estrutura nas relações de acumulação econômica e 

de poder, nas contradições entre grupos e entre classes dominantes e dominados bem 

como por poderes estabelecidos através de gênero, etnias, poderes simbólicos, culturais, 

institucionais, profissionais e afetivos. Considera também que as manifestações da 

violência se dão em um processo diversificado, pois envolvem os diferentes grupos e 

segmentos, e atingem tanto o corpo como a psique das pessoas.  

Os estudos na área da sociologia da violência afirmam que o conceito de 

violência deve ser percebido como produto das relações humanas que se estabelece 

através de suas interações sociais.  

O ser humano é construtor de si mesmo, em todos os seus sentidos, 

inclusive da sua violência, mediante suas relações com os demais 

seres humanos, por meio do campo da cultura, da política, da 



35 
 

 

economia, da educação etc. Como tal, o indivíduo não existe por si 

mesmo, mas pela convivência social, pelas diferentes dimensões do 

desdobramento da vida coletiva. A violência tem suas raízes nessas 

relações de convivência e não na natureza do indivíduo. A violência é 

uma relação humana; ela não existiria se a vida humana fosse algo 

individual. (SILVA, 2010, p. 7) 

 
Nesse sentido a violência é constituinte da própria condição do ser humano, 

enquanto produto das relações sociais, tomando variadas formas de acordo com a 

realidade em que estão inseridos.  

Na busca pela teorização do conceito da violência encontramos dificuldades para 

definir um único ententendimento, claro e objetivo, para delimitar o tema. O Núcleo de 

Estudos da Violência da Universidades de São Paulo (CEPID-FAPESP
6
, 2003), nos 

chama a atenção para duas questões: 

 

 É possivel alcançar um conceito que contemple todas as expressões 

(manifestações) empíricas da violência? 

 É possivel alcançar um conceito objetivo de violência? Um conceito que 

preencha os requisitos da neutralidade científica: precisão, universalidade, 

neutralidade? Um conceito que aceite comparação entre fenômenos tão 

diversos? 

 

Uma das maiores dificuldades de se definir o que se entende por violência é o 

fato dela ser um “fenomêno suficientemente complexo para resistir às análises 

superficiais que por vezes são feitas dele. Ele envolve questões sociais, econômicas e 

políticas nacionais mal resolvidas ou ainda não resolvidas” (PINO, 2007, p. 764). Nesse 

sentido, Abramovay et al (2006, p. 54) concorda que “além da multiplicidade de formas 

assumidas pela violência, existem, diferenças entre períodos históricos e culturais no 

que tange à compreensão sobre o tema. O que significa dizer que a violência é um 

conceito relativo, histórico e mutável”.  

Apesar de não existir um consenso claro e objetivo em torno do conceito de 

violência, existem alguns entendimentos que nos ajudam a delimitar o tema. Entre eles 

podemos destacar: a noção de coerção ou força e o dano que se produz a um indivíduo 

ou a um grupo social; a violação de direitos humanos, e os sentidos que os vitimados 

                                                           
6
 Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão – CEPID;  

Fundação de amparo à pesquisa no Estado de São Paulo - FAPESP 
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atribuem a violência. É, portanto, necessário privilegiar no conceito de violência tanto 

princípios civilizatórios sobre direitos quanto o percebido, o sentido, o assumido como 

sofrimento, dor ou dano (ABRAMOVAY, et al, 2006). 

Para iniciarmos essa discussão se faz necessário estabelecer uma diferenciação 

entre o sentido e significado da palavra violência. Pino (2007) admite que toda palavra é 

por natureza polissêmica, susceptível de múltiplos sentidos, e que algumas palavras em 

particular adquirem um sentido tal que lhes confere um potencial evocativo capaz de 

provocar intensas reações nas pessoas. “Este parece ser o caso da palavra violência e 

dos adjetivos correspondentes, cujo poder evocativo faz com que a força do seu sentido 

seja maior que a do seu significado” (PINO, 2007, p. 765, grifos do autor).  

Para Pino (2007, p. 765), o sentido da palavra violência se “alimenta da 

experiência coletiva da humanidade, extremamente rica em fatos violentos, em que o 

imaginário de certos indivíduos encontra farto material para alimentar seus devaneios 

destrutivos”. Já o significado perpassa pelo entendimento estabelecido no dicionário. 

Utilizando como referência o Dicionário da Língua Portuguesa Buarque de Holanda 

(1975), Pino destaca três significados para o termo. O primeiro deles define a violência 

como a qualidade de violento, expressão redundante que confere ao termo “violento” 

um estatuto ontológico indefinido, espécie de entidade mitológica que ajuda a alimentar 

o imaginário coletivo e individual. Outros significados que explicitam essa qualidade 

são o ímpeto, exercício da força bruta, tumulto, irascibilidade e intensidade. Nessas 

atribuições, Pino destaca a ideia de excesso, em seu aspecto quantitativo, que tanto pode 

representar um grau de intensidade desnecessária da ação à violação dos limites 

estabelecidos pelas leis, os valores ou as tradições sociais. Por último, o significado 

apontado pelo dicionário para a palavra violência é o que é contra o direito e a justiça, 

entendendo estes dois termos mais como valores sociais e culturais do que como 

instituições sociais, já que, enquanto tais, o direito e a justiça podem tornar-se instâncias 

da própria violência, a chamada “violência institucional”, da qual a história humana 

fornece inúmeros e dramáticos exemplos (PINO, 2007). 

O significado da palavra violência deriva no latim da palavra “violentia” que 

significa veemência (força impetuosa que se manifesta nos sentimentos ou na sua 

expressão; ardor, intensidade); e impetuosidade (ato, dito ou gesto impetuoso), de 

“violentus”, (o que age pela força), provavelmente relacionada à “violare”, (violação, 

brutalidade, desonrar, ultrajar). 
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Moreira (2012) fez um trabalho comparativo em seu artigo sobre a designação 

da violência em dicionários de língua. Para a autora, a partir do estudo dos significados 

nos dicionários que foram por ela selecionados é possível compreender que “a prática 

da violência se dá em um fazer, uma ação centrada em indivíduos que usam de força 

(física ou no exercício de algum poder: abuso, opressão) para causar algum dano a 

outros ou a si mesmo” (p.44).  

Na busca de um conceito que ampliasse o entendimento da violência em suas 

variadas formas, explícitas e simbólicas, encontramos em Michaud (1989, p.10-11) uma 

teorização que abrange esses diferentes aspectos. Para ele: 

 
Há violência quando, em uma situação de interação, um ou vários 

atores agem de maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, 

causando danos a uma ou mais pessoas em graus variáveis, seja em 

sua integridade física, em suas posses ou em suas participações 

simbólicas e culturais. 

 

Nesta definição, o autor engloba diversos condicionantes, os danos físicos, 

simbólicos e culturais. Essa visão evita o reducionismo de se pensar a violência apenas 

enquanto uso da força física. Dessa forma, o objeto em evidência na violência tanto 

pode ser a violação dos diretos materiais quanto culturais e simbólicos, tornando a 

violência um tipo de relação social. Para Candau (1999) sempre que o indivíduo destrói 

o outro, seja no campo físico ou simbólico, ele entra na lógica da violência. 

Apesar de trazer uma definição sobre a violência, Michaud (1989) enfatiza que 

mais importante que definir um conceito é levar em conta seus condicionantes. Para ele 

os condicionantes dependem dos critérios de referência para cada sociedade.  

É preciso estar pronto para admitir que não há discurso nem saber 

universal sobre violência: cada sociedade está às voltas com sua 

própria violência segundo seus próprios critérios e trata seus próprios 

problemas com maior ou menor êxito. As grandes questões filosóficas 

e as grandes respostas se substituíram e se substituem, cada vez mais, 

pelas ações através das quais as sociedades se administram. 

(MICHAUD, 1989, p. 14). 

O termo violência, como já discutirmos, é amplo em seu significado, e em 

nossas práticas cotidianas passamos a classificar todo e qualquer ato agressivo como 

violência e logo tendemos a homogenizar e a classificar todos os atos agressivos como 

violência. Porém, é necessário fazermos uma distinção sobre os termos agressividade, 

agressão e violência. 



38 
 

 

Norbert Elias (1994) nos lembra que nas civilizações antigas a agressividade, 

como sinônimo de força e poder, era um ato necessário à sobrevivência humana. Tais 

atitudes eram enaltecidas e aplaudidas por todos como uma dádiva e representava 

superioridade acima dos mais fracos fisicamente. No processo civilizatório do mundo 

ocidental, esses atos de agressividade foram sendo repudiados na busca de se construir 

uma sociedade para a paz, em que controlar as emoções tornou-se um fator crucial para 

o indivíduo se manter nela como cidadão. 

Em seus estudos, Charlot (2002) inicia uma diferenciação sobre a agressividade, 

a agressão e a violência. Para o autor, 

A agressividade é uma disposição biopsíquica reacional: a frustração 

leva a angústia e a agressividade. A agressão é um ato que implica 

uma brutalidade física ou verbal e 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 a força. (CHARLOT, 2002, p. 435). 

Segundo Charlot (2002), é uma ilusão acreditar que as formas de agressividade 

serão extintas do convívio social, já que o autor considera que algumas demonstrações 

de agressividade são necessárias em várias formas de concorrências, como por exemplo, 

nas competições dos esportes e nas artes. O que preocupa os dirigentes, legisladores, 

estudiosos e pesquisadores da área “é a violência com vontade de destruir, de aviltar, de 

atormentar” (Ibid p. 436). A agressividade é, portanto, uma linguagem de conquista e de 

sobrevivência dos indivíduos à natureza e a outros seres humanos (ABRAMOVAY, et 

al, 2006). Nesse sentido, Freud (1980, p. 141) completa que a “inclinação para a 

agressão constitui, no homem, uma disposição instintiva original e auto-subsistente, e 

que ela é o maior impedimento à civilização”. 

O psicanalista e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Jurandir 

Freire Costa (1991) também faz uma diferenciação entre agressividade e violência. Para 

ele a violência é o emprego desejado de agressividade com fins destrutivos. Agressões 

físicas, brigas, conflitos podem ser expressões de agressividade humana, mas não 

necessariamente expressões de violência. Para ele, a violência ocorre quando há desejo 

de destruição, seja fisicamente, ou seja, na negação do outro enquanto outro. Fica claro 

nesta abordagem que a violência se manifesta com uma intencionalidade de negação e 

destruição do outro. Na violência, a ação é traduzida como violenta pelo agente, vítima 

ou observador.  
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Vieira (2008), utilizando-se do entendimento da professora de filosofia da 

Universidade de São Paulo, Marilena Chauí, afirma que há uma contraposição entre 

violência, ética e poder, pois: 

Para Marilena Chauí (1999), há uma contraposição entre violência, 

ética e poder, porque trata seres racionais, dotados de linguagem e de 

liberdade, como se fossem coisas. Para a autora, violência é um ato de 

brutalidade, abuso físico/psíquico contra alguém caracterizando 

relações intersubjetivas e sociais definidas pela opressão e 

intimidação, pelo medo e pelo terror. (VIEIRA, 2008, s/p). 

O entendimento de Chauí nos chama a atenção para a noção de coisificação dos 

sujeitos. A violência se opõe à ética na medida em que há o desrespeito, a negação do 

outro, a violação dos seus direitos humanos. Nesta perspectiva, é importante perceber 

que a violência engloba fatores físicos, psíquicos e os morais.  

No cenário nacional, a partir dos anos 80, percebe-se uma nova configuração da 

violência do ponto de vista teórico e prático. O fenômeno ganha maior visibilidade, 

passa a possuir variados sinônimos, e se apresenta de múltiplas e variadas formas.   

Atrelado a isso, vemos o envolvimento de jovens cada vez mais jovens em situações de 

violência. Nessa nova forma de apresentação e expansão do fenômeno, encontramos um 

novo conceito: a cultura da violência. Essa cultura se apresenta como uma forma de 

sociabilidade, uma forma do indivíduo se relacionar com o outro e com o mundo. 

Nesse sentindo, Rocha (1999, p. 86) afirma que: 

Tomando o exemplo de Freire Costa (1993), a “cultura da violência”, 

na nova feição assumida no Brasil, é aquela que, “no vácuo da lei”, 

“segue regras próprias”, tornando a violência um padrão de referência 

familiar, corriqueiro, cotidiano: “A violência torna-se um item 

obrigatório na visão de mundo que nos é transmitida”. Cria a 

convicção tácita de que o crime e a brutalidade são inevitáveis [...]. A 

imoralidade da cultura da violência consiste justamente na 

disseminação de sistemas morais particularizados e irredutíveis a 

ideais comuns, condição prévia para que qualquer atitude criminosa 

possa ser justificada e legítima. [...] Em segundo lugar, a cultura da 

violência, valorizando a utilização da força, constrói uma nova 

hierarquia moral. O universo social simplifica-se monstruosamente 

entre fortes e fracos. [grifos da autora]. 

Um ponto que merece destaque na cultura da violência, entre outros fatores, é a 

naturalização e banalização da maldade. Risos, ironias e a naturalidade com que as 

pessoas, especialmente as crianças lidam com o problema nos faz refletir sobre a perda 

da noção das consequências da violência. A convivência diária com o problema faz com 

que os comportamentos violentos sejam relativizados, configurando assim, uma nova 
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maneira de lidar com a violência.  “Apesar de a violência chocar, muitas vezes, aqueles 

que a experimentam são cúmplices da sua banalização pelo fato de que ao sofrerem 

tanto e tantas vezes, passam a conviver com o horror, sem questionar a trama e sem 

hierarquizar o vivido e o testemunhado” (ABRAMOVAY; CASTRO, 2006, p. 13). 

Segundo Abramovay e Castro (2006) a banalização da violência se materializa 

de distintas formas, como por exemplo: através da indiferença e saturação de 

informações, notícias; a não consideração de alguns fatos como violentos, por se 

hierarquizar certas violências, em relação a outras, como menos terríveis; desconsidera-

se o que se entende como menos violento e, em seu formato mais crítico, nega-se a 

produção de violências, ou de sujeitos da violência em relação a si e a outros, porque 

não se conhece outra forma de ser.  

Ainda sobre a banalização da violência, Outeiral (2006, p. 38), utilizando-se do 

entendimento de Hanna Arendt, nos afirma que segundo a filósofa alemã “a violência 

age de tal forma no ser humano que não deixa registro simbólico, não sustenta a 

memória. Fica um registro quase sensorial, uma angústia difusa”. Neste sentido, o autor 

afirma que “algo semelhante ocorre com jovens brasileiros que vivem só violência e 

barbárie. Viver é não viver, não existir e não pensar” (OUTEIRAL, 2006, p. 38). As 

pessoas apenas reproduzem a violência sem compreender suas causas e consequências.  

Outra questão que se faz importante ressaltar é a relação entre a violência social 

e a violência escolar. Para Candau (1999), existe uma relação, porém, ela não pode ser 

analisada de maneira mecanicista e simplista. Sociedades violentas podem gerar escolas 

que apresentam problemas com a violência, porém a escola, em sua autonomia 

educacional, não é reprodutora da violência social. Nessa perspectiva, a autora chama a 

atenção para duas possibilidades: a escola pode estar localizada em um bairro violento e 

não necessariamente ter problemas com a violência dentro da escola; do mesmo modo 

que duas escolas vizinhas, localizadas num bairro violento, podem ter comportamentos 

diferentes, uma pode ter problemas com a violência, e a outra não.  

A violência deve ser entendida, também, através de sua relação com as questões 

macrossociais, como a exclusão e as desigualdades econômicas e sociais. 

Compreendemos que a violência não está relacionada com a pobreza, a violência está 

relacionada com a desigualdade social.  

Algumas pesquisas apontam para o fato de que há maior violência nos 

lugares onde a desigualdade entre as pessoas (medida em termos de 

qualidade de vida) é grande. Tal fenômeno é até fácil de ser 
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compreendido: a dignidade de uma pessoa será cruelmente ferida se 

vir que nada possui num lugar onde outros desfrutam do mais alto 

luxo. E tal situação é frequente no Brasil. Portanto, a violência não 

pode ser vista como qualidade pessoal, mas como questão social 

diretamente relacionada à justiça. (BRASIL, 1997, p. 32). 

 

Para Farrigton (2002, p. 40), “morar num bairro ruim e sofrer privações 

socioeconômicas, [...] podem, de algum modo, causar impulsividade e fracasso na 

escola, que, de alguma maneira, podem levar a um alto potencial de violência”. Ainda 

segundo Farrigton (2002), existem outros fatores de risco que aumentam a tendência das 

pessoas a manifestarem atos de violência. Segundo ele, os fatores psicológicos 

(hiperatividade, impulsividade, controle comportamental deficiente e problemas de 

atenção); os fatores familiares (supervisão parental deficiente, pais agressivos, e 

conflitos entre os pais); os fatores relativos a colegas, condição socioeconômica e 

vizinhança (o fato de ter amigos delinquentes é um prenúncio de violência); e os fatores 

circunstanciais, também devem ser levados em consideração na análise do problema.  

Essa discussão nos remete ao diagrama de Urie Bronfenbrenner (1974). Nele o 

autor utiliza-se de suas explicações sobre a teoria ecológica do desenvolvimento, para 

representar as múltiplas dimensões em que a criança está imergida. De acordo com 

Pedro (2007), a teoria de Bronfenbrenner envolve o estudo científico da acomodação 

progressiva e mútua entre o ser humano (enquanto ser ativo e em desenvolvimento) e as 

propriedades mutantes dos ambientes em que este se move, e dos contextos mais 

amplos em que estes ambientes estão inseridos (relação bidirecional, alicerçada na 

reciprocidade).  

 

Figura 5: Teoria ecológica do desenvolvimento humano 

 
Fonte: Google 



42 
 

 

 

Ele representa, na esfera do cronossistema, as dimensões que envolvem a criança 

e suas relações com o meio social. A primeira dimensão em destaque, e, portanto, que 

engloba todas as outras, é a estrutura política e social, chamada pelo autor de 

macrossistema. As estruturas sociais em que a criança está inserida influenciam sua 

constituição enquanto sujeito. Nessa dimensão, estão envolvidos os fatores políticos, 

sociais e culturais.  A segunda dimensão, chamada de exossistema, envolve a 

comunidade institucional, ou seja, a escola. Na escola, a criança está submetida às 

regras e a padrões definidos pela cultura escolar que estabelecem o modo como as 

crianças devem agir e proceder dentro da instituição. A comunidade imediata, definida 

como mesossistema, refere-se à intersecção entre a comunidade institucional e o núcleo 

familiar e defini-se por representar os fatores interpessoais da criança. Ele pode ser 

representado através da relação que as crianças mantêm com os seus pares: os amigos. 

O núcleo familiar, caracterizado na dimensão do microssistema, envolve as relações 

estabelecidas entre a criança e seus familiares, que também a constituem enquanto 

sujeito social. No círculo central, encontramos evidenciada a criança, em sua 

singularidade, a partir de seus fatores intrapessoais. 

O que mais nos atrai neste diagrama é a dinâmica em que ele se estabelece. As 

setas dispostas no gráfico nos orientam que da mesma maneira como os fatores externos 

interferem na constituição da criança enquanto sujeito, a criança, como um indivíduo 

singular-plural, também tem a capacidade de interagir em todas as dimensões do núcleo 

social.   

A partir deste entendimento é possível compreender as múltiplas interações 

sociais que se estabelecem entre a criança e o ambiente em que vive, buscando, de 

diferentes formas sua adaptação ao meio, e ao mesmo tempo, interagindo sobre ele. 

Nesse sentido, é inevitável a interação da criança com as mais diversas formas de 

desigualdades sociais presentes em nossa realidade. Dentre as quais resaltamos a 

violência, enraizada em todas as dimensões das esferas sociais. 

Concluímos essa discussão retomando o que afirmarmos no início deste 

capítulo: 

Se a natureza e as dimensões reais do fenômeno da violência ainda 

não estão suficientemente esclarecidas, são bem conhecidas já as 

transformações que ele vem produzindo nos hábitos e práticas sociais 

das pessoas e nas virtudes que as fundamentam. O vírus da violência 

penetra nos poros do tecido social, ameaçando a saúde moral das 

instituições nacionais. (PINO, 2007, p. 764). 
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Desse modo, a fim de investigar as transformações sofridas nas práticas sociais 

das instituições, especificamente nas escolas da infância, discorremos agora sobre a 

violência escolar e suas diferentes modalidades em que se apresenta. 

 

1.3 Conceituando a violência no cotidiano escolar 

Segundo Charlot (2002, p. 432) “os professores e a opinião pública pensam a 

violência como um fenômeno novo que teria surgido nos anos 80 e se desenvolvido nos 

anos 90”. Porém, a presença da violência no espaço escolar não é um fenômeno atual. 

Historicamente, ainda de acordo com Charlot, “[...] no século XIX, houve, em certas 

escolas de 2º Grau, algumas explosões violentas, sancionadas com prisão”. Nos anos 50 

ou 60, as relações entre os alunos no espaço escolar também apresentaram situações 

conflituosas e grosseiras nas escolas de ensino profissional (CHARLOT, 2002).  

Abromovay, Avancini e Oliveira (2002) afirmam que os estudos sobre a violência na 

escola, no âmbito internacional, especificamente, nos Estados Unidos, datam da década 

de 1950. Segundo as autoras, 

O fenômeno da violência no cenário escolar é mais antigo do que se 

pensa. Prova disso é o fato de ele ser tema de estudo nos Estados 

Unidos desde a década de 1950. Porém, com o passar do tempo, ele 

foi ganhando traços mais graves e transformando-se em um problema 

social realmente preocupante. Hoje, relaciona-se com a disseminação 

do uso de drogas, o movimento de formação de gangues – 

eventualmente ligadas ao narcotráfico – e com a facilidade de portar 

armas, inclusive as de fogo. Tudo isso tendo como pano de fundo o 

fato de que as escolas perderam o vínculo com a comunidade e 

acabaram incorporadas à violência cotidiana do espaço urbano. (Ibid, 

p. 31). 

 

No Brasil, segundo Abromovay, Avancini e Oliveira (2002), os estudos sobre a 

violência na escola datam da década de 1970. 

Os primeiros estudos brasileiros datam da década de 1970, quando 

pedagogos e pesquisadores procuravam explicações para o 

crescimento das taxas de violência e crime. Na década de 1980, 

enfatizavam-se ações contra o patrimônio, como depredações e as 

pichações. Já na maior parte da década de 1990, o foco passa a ser as 

agressões interpessoais, principalmente entre alunos. (Ibid, p. 30). 

As autoras ainda destacam que nos últimos anos do século XX e início do século 

XXI, os pesquisadores e estudiosos do tema voltam suas atenções para a violência 

dentro e fora da escola, sendo necessário considerar que a origem do fenômeno não se 
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dá apenas do lado de fora da instituição, ainda que continue a se considerar os 

problemas de exclusão e vulnerabilidade social.  

Ao longo dos anos, o foco dos estudos sobre a violência escolar tem assumido 

diferentes olhares. Antes a violência era entendida como uma “simples questão 

disciplinar. Depois passou a ser analisada como delinquência juvenil. Hoje é percebida 

de maneira bem mais ampla, sob perspectivas que expressam fenômenos como a 

globalização e a exclusão social” (ABROMOVAY; AVANCINI; OLIVEIRA, 2002, p. 

30).  

Seguindo esse entendimento, Charlot (2002) nos chama a atenção para a 

importância de delimitar e de diferenciar as variadas formas que se apresenta a 

violência no cotidiano escolar. Para ele, “se a violência na escola não é um fenômeno 

radicalmente novo, ele assume formas, que estas sim, são novas” (Ibid, p. 432). Os 

relatos de desrespeito, indisciplina, agressões, até as formas mais graves como, por 

exemplo: espancamento e agressões com armas de fogo representam as múltiplas 

formas em que a violência se apresenta na escola. Essas cenas cotidianas nos “dão a 

impressão de que não há mais limite algum, que, daqui por diante, tudo pode acontecer 

na escola – o que contribui para produzir o que se chamaria de uma angústia social face 

à violência na escola” (CHARLOT, 2002, p. 433). 

Essa angústia social parece ser vivenciada diariamente em nossas instituições de 

ensino, e em nosso entendimento, parece encontrar um agravante na dicotomia entre 

alunos agressores e alunos vitimizados. Debardieux e Blaya (2002), organizadores do 

livro Violência nas Escolas e Políticas Públicas, descrevem uma cena de agressão na 

escola em que um aluno de doze anos de idade foi emboscado e atacado com chutes na 

cabeça no pátio da escola durante o intervalo. O resultado da agressão foi um crânio 

esmagado e uma lesão cerebral irreversível. Ao concluir a descrição da cena, os autores 

afirmam: “[...] o olhar daquela criança nos volta a memória como um choque [...]. 

Lembramo-nos também do que Korzjack tinha a dizer: nunca se esqueça de quão rápido 

bate o coração de uma criança quando ela sente medo” (DEBARDIEUX; BLAYA, 

p.17). Lamentavelmente, estes relatos de violência na escola tem se tornado, cada vez 

mais, um problema estrutural e cada vez menos, acidental.  

O conceito de violência escolar é amplo, abrangente e difícil de ser delimitado. 

Com base no entendimento de Charlot, as autoras Abromovay, Avancini e Oliveira 

(2002, p. 30), afirmam que “não existe consenso em torno do seu significado”. Para 

elas, é necessário considerar diversos fatores, como por exemplo: o estabelecimento 
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que foi palco/local da violência; quem fala sobre as experiências com a violência 

(professores, diretores, alunos, etc.); a idade dos envolvidos, além das relações de 

gênero (se foi provocado por homens ou por mulheres). 

Stelko-Pereira e Williams (2010, p. 45) afirmam que: 

Definir violência escolar é uma tarefa difícil, pois o que geralmente se 

entende por violência depende de aspectos culturais, históricos e 

individuais. Apesar dessa dificuldade, é possível e necessária a 

sistematização do que se considera pertencente ou não ao fenômeno 

da violência escolar. Somente com parâmetros bem estabelecidos é 

que se podem desenvolver pesquisas de forma a comparar dados de 

diferentes escolas, regiões e épocas. [...] Ao se utilizar do termo 

violência escolar é importante indicar o local de ocorrência das 

situações de violência, quais são os envolvidos, se estes são autores, 

vítimas e/ou testemunhas de violência, a tipologia das ações de 

violência e se os episódios violentos possuem alguma especificidade.  

 

Esses autores consideram a violência escolar como um conceito que envolve 

múltiplos fatores. Para eles é necessário compreender que o conceito de violência 

escolar incorpora tanto a violência explícita como a violência simbólica. Nesta direção 

é necessário delimitar o local onde ocorreu a violência (escola, trajeto até a escola, 

locais de passeios e festa, e outros); quem são as pessoas envolvidas (alunos, 

funcionários da escola, pais de alunos, outros); os papéis dos envolvidos (autor, vítima, 

testemunhas, ou se são combinações de papéis); as tipologias dos atos violentos (física, 

psicológica, sexual, negligência, contra o patrimônio); e a gravidade e/ou frequência 

dos atos (caráter delituoso e menos frequente, como o tráfico de drogas, porte de armas, 

agressões físicas com ferimentos graves, e caráter não delituoso e menos frequente, 

como as incivilidades, provocação e transgressão). Além disso, os autores destacam o 

surgimento de categorias novas e específicas atreladas ao conceito de violência escolar: 

o bullying e o cyberbullying. 

Para facilitar o entendimento, Stelko-Pereira e Williams (2010), elaboraram uma 

ilustração a fim de elucidar melhor o entendimento sobre o conceito de violência 

escolar. 

Figura 6: Esquema sobre o conceito de violência escolar 
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Fonte: Stelko-Pereira e Williams (2010) 

 

Quando pensamos em violência escolar quase sempre nos remetermos a atos de 

violência explícita, essa condicionante pode estar associada ao fato desta violência 

ganhar maior visibilidade devido às marcas, transtornos e consequências que acarretam 

no interior da instituição de ensino. Podemos considerar como violência explícita vários 

tipos de atos subversivos provocados dentro da escola, para Abramovay (2002, p. 46) a 

“violência física é a face mais visível do fenômeno. As crianças batem e se agridem 

mutuamente e justificam os seus atos como meio de defesa, excluindo a possibilidade 

do diálogo e da passividade”.  

Segundo Abramovay e Castro (2006, p. 171),  

 

A escola tem sido palco de ocorrência de diversos tipos de violências, 

dentre os quais se destacam as brigas com agressões físicas. Embora 

este tipo de violência não seja o mais frequente nas escolas, ele ganha 

maior visibilidade no discurso dos vários atores escolares, o que se 

explica pelo grau de violência e agressividade envolvido nas disputas, 

pelos instrumentos e mecanismos utilizados para atacar o adversário e 

pelo fato dos alunos se destacarem ora como vítima ora como 

agressor.  

 

Para Charlot (2002), a escola escreve-se na ordem da linguagem e da troca 

simbólica e não da força física. Para ele a agressividade e o conflito entre alunos 
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deveriam ser resolvidos mediante o uso da palavra e não pela violência, a ausência do 

diálogo acarreta, quase que inevitavelmente, no uso da força. Além da violência física, 

podemos considerar como forma de violência explícita a agressão verbal, que pode ser 

entendida como xingamentos, discussão entre alunos e seus pares; as ameaças, que 

disseminam o medo e a intimidação; a discriminação; a violência com armas de fogo; os 

furtos protagonizados pelos próprios alunos dentro do espaço escolar; a depredação ao 

patrimônio público; e a violência fora dos muros, caracterizada pelas invasões, gangues 

e tráfico (ABRAMOVAY; CASTRO, 2006). Essas são algumas formas que a violência 

explícita se apresenta na escola. 

Sobre a violência simbólica, Bourdieu e Passeron (2009, p. 4), afirmam que “as 

relações simbólicas são simultaneamente autônomas e dependentes das relações de 

força, portanto toda a ação pedagógica deverá ser considerada como uma violência 

simbólica porque há imposição por um poder arbitrário de um arbítrio cultural”. Para 

eles, as relações de força encontram-se sempre dissimuladas sob as formas de relações 

simbólicas. 

Abramovay e Castro (2006) destacam que para Pierre Bourdieu o conceito de 

violência simbólica ressalta a recorrência a símbolos, e neste caso destacamos o uso da 

linguagem, para fazer seus vitimados, utilizando o espaço da escola como local de 

reprodução de violências. Para ele, os sistemas simbólicos se estruturam por relações de 

poder. Segundo essas autoras,  

[...] as violências simbólicas operam por símbolos de poder 

legitimados, que dão força sem que necessariamente se tenha que 

empregar a força para conseguir a dominação – no caso da escola, o 

poder da autoridade, do conhecimento – e fazem parte de um projeto 

de classe: É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de 

comunicação e de conhecimento que os “sistemas simbólicos” 

cumprem a sua função política de instrumentos de imposição ou de 

legitimação de dominação que contribuem para assegurar a dominação 

de uma classe sobre outra (violência simbólica), dando o reforço da 

sua própria força às relações de força que fundamentam, e 

contribuindo, assim, segundo a expressão de Weber, para a 

“domesticação dos dominados”. (ABRAMOVAY; CASTRO, 2006, p. 

16). 

As autoras ainda discutem a dificuldade que os indivíduos encontram para se 

posicionarem contra a arbitrariedade da violência simbólica já que ela se sustenta na 

ignorância dos sentidos de se reconhecer como violência. Para elas, “a destruição deste 

poder de imposição simbólico radicado no desconhecimento supõe a tomada de 

consciência do arbitrário, quer dizer, a revelação da verdade objetiva e o aniquilamento 
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da crença” (Ibid p. 16). Nesse sentido, os alunos, enquanto seres dominados pela 

arbitrariedade da cultura escolar precisariam tomar consciência dessa arbitrariedade 

para só então fazer uma reflexão crítica sobre ela, e, portanto, deixar de ser dominado. 

Para Stoer (2008, p. 15),  

A ação pedagógica reproduz o arbitrário cultural das classes 

dominantes ou dominadas. A ação pedagógica (institucionalizada) da 

escola reproduz a cultura dominante e, através desta, a estrutura de 

relações de força dentro de uma formação social, possuindo o sistema 

educativo dominante o monopólio da violência simbólica legítima. 

Todas as ações pedagógicas praticadas por diferentes classes ou 

grupos sociais apoiam objetiva e indiretamente a ação pedagógica 

dominante, porque esta última define a estrutura e o funcionamento do 

mercado econômico e simbólico.  

Essas reflexões reiteram os debates sobre a arbitrariedade no plano institucional, 

no caso específico desta pesquisa: a escola, e as violências que silenciam os que lhe são 

“assujeitados” sem necessariamente recorrer a mecanismos de opressão explícita, mas 

principalmente pela negação da palavra ao outro e domínio da palavra pela autoridade 

(BOURDIEU, 1989 apud ZALUAR; LEAL, 2001).  

Sobre essa violência simbólica nas escolas da infância podemos compreender 

que ela é socialmente construída e internalizada nas crianças, os adultos reafirmam as 

relações de poder projetando nas crianças suas perspectivas adultocêntricas. De acordo 

com Charlot (2002), da mesma forma que a escola sofre com os atos de violência 

protagonizados pelos alunos dentro da escola, ela também promove situações de 

violência. Para ele “esta distinção é necessária: se a escola é largamente (mas não 

totalmente) impotente face a violência na escola, ela se dispõe (ainda) de margens da 

ação face a violência à escola e da escola” (CHARLOT, 2002, p. 435). Portanto, é 

necessário compreender que do mesmo modo que a escola sofre com a violência, ela 

também produz violência.  

 

1.4 Políticas Públicas de proteção à infância contra a violência 

 

Não é de hoje que o problema da violência tem suscitado preocupações no 

cenário global. Para compreendermos os esforços no âmbito das políticas públicas de 

proteção à infância, e principalmente, no combate à violência, recorremos ao texto que 

foi um marco na defesa dos direitos humanos: a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948). Essa declaração estabelece, pela primeira vez, a proteção universal 
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dos direitos humanos, destacando o princípio da igualdade dos direitos a todos os seres 

humanos. 

Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do 

Homem conduziram a atos de barbárie que revoltam a consciência da 

Humanidade e que o advento de um mundo em que os seres humanos 

sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi 

proclamado como a mais alta inspiração do Homem. 

(DECLARAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, 1948). 

Podemos destacar, de maneira pioneira, o reconhecimento da igualdade dos 

direitos de todos. O artigo 7° afirma que todos os indivíduos são iguais perante a lei e, 

sem distinção, tem direito a proteção. A Declaração ainda destaca a liberdade de 

expressão que é concedida ao homem como direito primordial de sua existência. 

Segundo o artigo 19° todos os indivíduos tem o direito à liberdade de opinião. Outro 

marco pioneiro é o reconhecimento da maternidade e da infância como categorias 

sociais que merecem cuidados. De acordo com o artigo 27º “a maternidade e a infância 

têm direito a ajuda e a assistência especiais”. A infância começa a ganhar visibilidade, 

mesmo que de maneira tímida já que essa é a única vez que o termo é citado no 

documento. 

Na esfera nacional, em 1988, a Constituição Federal vem ratificar os direitos e 

deveres individuais e coletivos e as garantias fundamentais das pessoas. O artigo 5º da 

Constituição ressalta que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros [...] a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” (BRASIL, 1988). A Constituição 

Federal considera a criança como um ser pleno de direitos e para isso estabelece uma 

série de prioridades que devem ser asseguradas a fim de preservar e de garantir o 

desenvolvimento pleno das crianças. 

No âmbito da Educação, o artigo 205º da Constituição afirma que a educação, 

direito de todos e dever do estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nesse artigo, podemos 

destacar a preocupação em desenvolver o indivíduo em sua forma integral, crítica e 

reflexiva, de tal modo, buscamos compreender que os atos de violência provocados 

dentro da escola violam o princípio de formação cidadã e consequentemente interfere no 

desenvolvimento pleno do sujeito. Essa preocupação com a qualidade da educação 

também exclui a possibilidade de conviver com a violência escolar já que ela viola os 
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princípios éticos de formação dos sujeitos. A constituição assegura a infância o direito a 

dignidade, ao respeito, a liberdade, e enfatiza ainda a necessidade de se garantir sua 

proteção diante de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão.  

É dever da família, da sociedade e do estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  

(BRASIL, 1988). 

Em consonância com esse entendimento, a Convenção da ONU sobre os 

Direitos da Criança (1989) assegura a criança como um sujeito de direitos. Ao longo do 

documento, a criança é considerada como um ser capaz de decidir e tomar decisões 

sobre assuntos pertinentes a ela. O artigo 12º assegura o direito da criança “exprimir 

livremente a sua opinião sobre as questões que lhe respeitem, sendo devidamente 

tomadas em consideração as opiniões da criança, de acordo com a sua idade e 

maturidade” (ONU, 1989). Imbuído deste mesmo entendimento, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (1990, p. 10), vem assegurar, no âmbito nacional, os direitos das 

crianças.  Segundo ele, “este ordenamento legal adota a chamada Doutrina da Proteção 

Integral, concepção que é a base da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, 

1989”. Sobre a violência, o ECA em seu artigo 5º, afirma que “nenhuma criança ou 

adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 

omissão, aos seus direitos fundamentais”. (BRASIL, 1990). 

No âmbito educacional a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

9.394/1996) rege, no capítulo destinado à Educação Básica, artigo 22º, que “a educação 

básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, 1996). Tendo em vista que a violência 

viola os direitos à cidadania, o artigo 25, discorre sobre a importância de se trabalhar 

formas de prevenção da violência, em seu parágrafo 09 afirma que “os conteúdos 

relativos aos direitos humanos e a prevenção de todas as formas de violência contra a 

criança e o adolescente serão incluídos, como temas transversais, nos currículos 

escolares” (Ibid, 1996). Esse documento discorre sobre a urgência de se considerar a 

educação sob ótica da ética e da igualdade para todos.  
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O Plano Nacional da Educação (PNE - 2014/2024) discute a questão do 

enfrentamento a violência escolar como uma forma de aumentar o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Segundo dados do PNE, a violência 

protagonizada dentro das escolas é uma das grandes responsáveis pela perda do 

interesse nos estudos, abandono e evasão da escola. Nesse sentido, estabeleceu-se como 

estratégia de enfrentamento à violência escolar a necessidade de garantir políticas 

públicas de combate à violência na escola e construção de cultura de paz na comunidade 

escolar, conforme explicita o trecho a seguir: 

Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo 

desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores 

para detecção dos sinais de suas causas, como a violência doméstica e 

sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas para 

promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar 

dotado de segurança para a comunidade. (BRASIL, 2014, p. 65). 

Segundo as Diretrizes Curriculares Gerais para a Educação Básica (2013, p. 16) 

“o desafio posto pela contemporaneidade à educação é o de garantir, 

contextualizadamente, o direito humano universal e social inalienável à educação”. 

Partindo dessa premissa o documento estabelece proteção às crianças como um dos 

princípios básicos na constituição de seus direitos. 

Nessa expressão legal, as crianças são inseridas no mundo dos direitos 

humanos e são definidos não apenas o direito fundamental da criança 

à provisão (saúde, alimentação, lazer, educação lato senso) e à 

proteção (contra a violência, discriminação, negligência e outros), 

como também seus direitos fundamentais de participação na vida 

social e cultural, de ser respeitada e de ter liberdade para expressar-se 

individualmente. (BRASIL, 2013, p. 88). 

 

Nessa perspectiva de combate à violência, o documento “prevê também a defesa 

da paz; a autodeterminação dos povos; a prevalência dos direitos humanos; o repúdio ao 

preconceito, à violência e ao terrorismo” (Ibid., 2013, p.17). A partir deste enfoque é 

possível perceber que a legislação vigente tem trabalhado em busca de garantir uma 

educação não violenta, que se estabelece em vias de uma educação para paz. Neste 

ponto, se faz importante destacarmos que não estamos defendendo a erradicação da 

violência, pois isso seria de certa forma uma utopia da nossa parte, mas sim uma 

educação em que aprenda a conviver com a violência de modo a rejeitá-la e a negá-la 

como uma prática comum ou aceitável. 

Apesar de todos os esforços no âmbito legislativo para se garantir uma política 

de paz nas escolas e de proteção à infância, não são raras as narrativas sobre a violência 
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que se estabelece dentro do espaço escolar. O Ensino Fundamental de Nove Anos 

(2007), documento que norteia as diretrizes para o Ensino Fundamental, nos chama a 

atenção para a reflexão sobre algumas questões que inquietam os que atuam na área: 

“alguns pensadores denunciam o desaparecimento da infância. Perguntam ‘de que 

infância nós falamos?’, uma vez que a violência contra as crianças e entre elas se tornou 

constante” (BRASIL, 2007, p 15). Pensamos em estratégias e em legislações que visam 

à proteção da infância, mas o que fazer quando as próprias crianças promovem os atos 

de violência? O documento nos orienta que “ao discutir infância, creche e escola, é 

importante tratar de temas como: direitos humanos; a violência praticada contra/por 

crianças e jovens e seu impacto nas atitudes dos adultos” (Ibid., p. 17).  

Nessa perspectiva, Arroyo (2007), em seu artigo Quando a violência infanto-

juvenil indaga a pedagogia, discute a importância de pensarmos como os gestores e 

profissionais da educação estão lidando com o problema da violência escolar. Para 

tanto, o autor nos remete a uma profunda reflexão: 

Um ponto para a pesquisa e para o debate, [...], poderá ser se o 

pensamento educacional entrou e como entrou, se deverá entrar e 

como nesse debate público, se foi ou não chamado a participar, se se 

isolou em sua preocupação com a violência nas escolas. Se vem 

fugindo desse debate como um tema incômodo e escorregadio, se a 

violência infanto-juvenil incomoda, apenas, porque ameaça a paz nas 

escolas, se as soluções encontradas são extirpar todo sinal de violência 

interna, expulsando os alunos tidos como violentos, jogando-os 

indefesos nas violências das cidades. Se os projetos se limitam a 

recuperar a paz nas escolas... Se a infância apenas interessa à 

pedagogia na qualidade de alunos. (ARROYO, 2007, p. 791). 

Nessa reflexão o autor enfatiza a necessidade de se promover efetivamente uma 

educação que proporcione o desenvolvimento integral da criança, e não apenas suas 

qualidades enquanto alunos. Arroyo critica a postura de rotular e expulsar alunos 

“violentos” apenas com o fim de se estabelecer a paz nas escolas. O problema da 

violência escolar é muito mais amplo. É necessário pensar políticas que efetivamente 

promovam o desenvolvimento de uma consciência crítica, pautada no diálogo, no 

respeito, nos princípios éticos e de não violência, dessa forma então, alcançaremos uma 

educação para a paz.  

 

1.5 A criança e a violência no cotidiano escolar: Contribuições da Psicologia da 

Educação 
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Os estudos no campo da Psicologia da Educação nos ajudam a compreender os 

processos de desenvolvimento das crianças, bem como suas relações com o meio social.  

Trazemos agora algumas das contribuições dos estudos das abordagens piagetiana, 

vygotskiana e walloniana para a pesquisa com as crianças sobre suas experiências com a 

violência no cotidiano escolar.  

Jean Piaget (1896-1980) formulou em seus estudos uma psicologia genética, a 

partir de uma perspectiva construtivista e interacionista, com o objetivo de explicar a 

gênese do pensamento e conhecimento no homem. Sua teoria defende a ideia de que as 

relações com o meio social fazem parte dos processos de desenvolvimento das crianças. 

Para Piaget, o desenvolvimento intelectual da criança deve ser entendido através de 

processos intelectuais que se estruturam em atos de organização e adaptação ao meio, 

para isso, os processos referentes ao desenvolvimento biológico são úteis para pesquisar 

o desenvolvimento intelectual da criança. As atividades intelectuais e biológicas são 

partes do processo global através do qual o organismo adapta-se ao meio e organiza as 

experiências (WADSWORTH, 1997). 

Para Piaget e Inhelder (1998, p. 8),  

A psicologia da criança estuda o crescimento mental ou, o que vem a 

dar no mesmo, o desenvolvimento das condutas, (isto é, dos 

comportamentos, incluindo a consciência, até a fase da adolescência, 

que marca a inserção do indivíduo na sociedade adulta). O 

desenvolvimento mental não pode se dissociar do crescimento físico, 

[...] engloba todo o crescimento, orgânico e mental, até a chegada do 

estado de equilíbrio relativo, que constitui o nível adulto.  

Para Piaget, o desenvolvimento mental dos seres humanos orienta-se 

essencialmente para o equilíbrio. Em seus pressupostos fundamentais, ele estabeleceu 

os conceitos de assimilação (processo cognitivo onde um novo conceito é 

internalizado); acomodação (mudança na forma ou na estrutura de um ou mais 

esquemas ou criação de um novo esquema mental); e a equilibração (passagem de um 

estado de desequilíbrio – conflito cognitivo - para um estado de equilíbrio).  

Segundo Davis et al (2012), uma das grandes contribuições da teoria piagetiana 

é a da autorregulação. Para Piaget, a construção do conhecimento é “automotivada”, ou 

seja, a inteligência é uma adaptação do indivíduo aos desafios colocados pelo meio 

físico e social. Para De La Taille (1996), diante da impossibilidade de resolver um 

problema, o sujeito deve ser capaz de modificar seus pontos de vista, remanejar ou criar 
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ideias, elaborar hipóteses e testá-las, de modo a buscar superar o conflito gerado pela 

incapacidade de resolver o problema.  

Para Piaget, a escola deveria ter por finalidade, entre outras coisas, contribuir 

para formação de um pensamento autônomo do ponto de vista intelectual e moral. Para 

ele, a autonomia é indissociável do desenvolvimento moral e intelectual. É importante 

observar que esse processo de desenvolvimento moral implica a conscientização das 

regras sociais. Sobre esse assunto, Piaget faz a distinção entre a heteronomia e a 

autonomia. Na heteronomia, a consciência da regra depende do outro, existe uma 

relação de medo ou coerção; já na autonomia, as regras são compreendidas com base no 

sentimento de justiça (respeito pelo que parece justo). 

Para Kamii (2002), que é piagetiana, as crianças constroem o conhecimento 

criando e coordenando relações. De acordo com Piaget, as crianças adquirem valores 

morais não por internalizá-los ou absorvê-los de fora, mas por construí-los 

interiormente, mediante a interação com o meio. Uma pessoa heterônoma acredita sem 

questionamentos em tudo que lhe dizem, contrariamente a isso, no processo de 

construção da autonomia, as crianças são encorajadas a pensar ativa, crítica e 

autonomamente. 

Esse entendimento será retomado na análise dos dados, pois é indissociável a 

relação entre autonomia e os atos de violência na escola, tendo em vista que estes são 

transgressões às regras sociais.  

Vygotsky (1896-1934) estabelece seus estudos na Psicologia Sociohistórica. Em 

sua teoria ele postula um importante conceito para se compreender a construção do 

conhecimento entre o sujeito e o meio social: a mediação. “É por meio da mediação que 

se explica e se compreende como o homem, membro de uma espécie humana, só se 

torna humano nas relações sociais que mantém com seus semelhantes e com sua 

cultura” (DAVIS et al, 2012, p. 67). 

A mediação é o processo de intervenção de um elemento intermediário em uma 

relação. Para Vygotsky, os instrumentos e os signos representam uma estrutura de 

mediadores das funções psicológicas superiores entre o homem e o mundo real. 

(OLIVEIRA, 2010). Nessa relação de mediação, a linguagem desponta como o sistema 

de representação da realidade, que ocupa posição central na teoria vygotskyiana. A 

linguagem tanto expressa o pensamento como organiza esse pensamento. Segundo Pino 

(2005, p. 59), 
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Se por cultura for entendido o conjunto das produções humanas, as 

quais, por definição, são portadoras de significação, ou seja, daquilo 

que o homem sabe e pode dizer a respeito delas, então o nascimento 

cultural da criança (ou seja, de cada indivíduo humano em particular) 

é a porta de acesso dela ao universo das significações humanas, cuja 

apropriação é condição da sua constituição como ser cultural. O 

acesso ao universo da significação implica, necessariamente, a 

apropriação dos meios de acesso a esse universo, ou seja, dos sistemas 

semióticos criados pelos homens ao longo de sua história, 

principalmente a linguagem, sob as suas várias formas, ou seja, dos 

sistemas semióticos criados.  

Para Oliveira (2009) é importante perceber que a cultura não é pensada por 

Vygotsky como algo pronto, estático, ao qual o indivíduo se submete, mas como uma 

espécie de “palco de negociações”, em que seus membros estão num constante 

movimento de recriação e reinterpretação de informações, conceitos e significados. 

“Nesse sentido, a vida social é um processo dinâmico, no qual cada sujeito é ativo e em 

que acontece a interação entre o mundo cultural e o mundo subjetivo de cada um” (Ibid, 

2009, p. 39). 

Pino (2005, p. 66), ilustra essa relação dialética: 

Figura 7: Mediação do Outro na interação criança-cultura 

CRIANÇA 

Mediação semiótica do Outro 

CULTURA 

Fonte: Pino, 2005. 

Nessa relação, na medida em que as ações da criança vão recebendo a 

significação que o outro lhe dá, ela vai internalizando a cultura que a constitui como um 

ser cultural, ou seja, como ser humano (PINO, 2005). Ele destaca ainda que para 

entendermos a dinâmica deste processo de desenvolvimento cultural, é necessário 

compreender alguns elementos básicos, aos quais ele pontua que o desenvolvimento 

humano passa, necessariamente, pelo outro, portanto, a história de cada uma das 

funções psíquicas é uma história social. Nesse processo, a criança não desempenha um 

papel passivo pois é a iniciativa dela que constitui a razão e a origem da ação do outro. 

Por fim, Pino afirma que as funções psicológicas superiores constitutivas da pessoa se 

formam antes de tudo nas relações sociais. 

Para Vygotsky, as escolas devem interagir com os seus alunos a fim de 

proporcionar-lhes atividades colaborativas que envolvam, entre outros eventos, a 
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interação entre pares, o diálogo e a mediação, no sentido de incentivar seus alunos a 

compreender o sentido do que estão estudando, “apontando e criando, constantemente, 

oportunidades para ouvir os demais, a respeitar as opiniões dos outros, a argumentar, a 

reconhecer “erros” e a enfrentar conflitos de ideias, sem transformá-las em conflitos 

entre pessoas” (THARP et al., 2000 apud DAVIS et al., 2012, p. 71). Foi essa interação 

que nos propomos a investigar na pesquisa de campo buscando compreender de que 

modo as crianças narram suas experiências escolares em situações envolvendo atos de 

violência e quais são suas atitudes diante do problema. 

Neste estudo, buscamos compreender a criança como um sujeito sócio-histórico, 

que por intermédio da mediação com o outro, interage com o meio social em que vive, 

(no nosso caso específico em uma comunidade com altos índices de violência).  

 A teoria psicogenética de Henri Wallon (1879-1962) procurou compreender o 

psiquismo humano em sua formação e transformação. Wallon concebe o ser humano 

como um todo que é decorrente de uma integração entre os quatro campos funcionais. 

Ele compreende o ser humano como sendo um ser “geneticamente social”, pois sua 

estrutura orgânica depende da intervenção da cultura e do outro para poder se 

desenvolver. Em sua explicação Wallon diz que: 

Jamais pude dissociar o biológico do social, não porque os creia 

redutíveis entre si, mas porque, no homem, eles me parecem tão 

estreitamente complementares, desde o nascimento, que a vida 

psíquica só pode ser encarada tendo em vista suas relações recíprocas.  

(WALLON, apud WEREBE E NABEL-BRULFERT, 1986, p. 8). 

 

Wallon estabelece a existência de quatro campos funcionais: movimento, 

afetividade, inteligência e a pessoa. Nessa perspectiva, ele afirma “os domínios 

funcionais entre os quais se dividirão o estudo das etapas que a criança percorre serão, 

portanto, os da afetividade, do ato motor, do conhecimento e da pessoa” (WALLON, 

1998, p. 135). Em sua teoria, o eixo principal do desenvolvimento é a interação, por 

meio da qual ele destaca a integração organismo-meio e a integração dos conjuntos 

funcionais (cognitiva-afetiva-motora).  

É contra a natureza tratar a criança fragmentariamente. Em cada idade, 

ela constitui um conjunto indissociável e original. Na sucessão de suas 

idades, ela é um único e mesmo ser em curso de metamorfoses. Feita 

de contrastes e de conflitos, a sua unidade será por isso ainda mais 

susceptível de desenvolvimento e de novidade (WALLON, 2007, p. 

1998). 
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Ao compreender o desenvolvimento da criança em sua completude, Wallon 

desaprova a visão adultocêntrica da escola sobre a criança que parte de um pressuposto 

universal e a-histórico, desconsiderando o contexto e a singularidade da criança.  

A teoria walloniana, ao valorizar as emoções e sentimentos, com suporte no ato 

motor, oferece indicadores visíveis para que possamos compreender as relações que as 

crianças estabelecem com o problema da violência na escola. Podemos nos perguntar: 

quais são os interesses ou os desinteresses dos alunos? Situações conflituosas de 

violência na escola envolvem, necessariamente, a emoção, nesse sentido Wallon chama 

a atenção para se pensar em situações que ajudem as crianças a controlar os sentimentos 

e emoções a fim de solucionar conflitos, entre eles a violência na escola. 
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CAPÍTULO 02 – Pesquisa (Auto)biográfica com crianças: o reconhecimento da 

sua palavra como fonte de pesquisa 

 

 
Untitled (Yaser Safi, 2011) 

 

 

 

" - São as minha memórias, Dona Benta. 

- Que memórias, Emília? 

- As memórias que o Visconde começou e eu estou concluindo. Neste momento estou contando o 

que se passou comigo em Hollywood, com a Shirley Temple, o anjinho e o sabugo. É um ensaio 

duma fita para a Paramount. 

- Emília! exclamou Dona Benta. Você quer nos tapear. Em memórias a gente só conta a 

verdade, o que houve, o que se passou. Você nunca esteve em Hollywood, nem conhece a 

Shirley. Como então se põe a inventar tudo isso? 

- Minhas memórias, explicou Emília, são diferentes de todas as outras. Eu conto o que houve e 

o que deveria haver[...]"  

(Monteiro Lobato, 1950, p.129) 
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“Minhas memórias... Eu conto o que houve e o que deveria haver [...]”. É assim 

que iniciamos esse segundo capítulo, reconhecendo a disposição narrativa das crianças e 

legitimando sua fala como fonte de pesquisa. A pesquisa (auto)biográfica e a psicologia 

narrativa apresentam como entendimento comum a necessidade de considerar o homem 

como um sujeito-ator-autor da sua história. Para Passeggi e Rocha (2012, p. 4), 

A pesquisa (auto)biográfica em Educação e a narrativa em psicologia, 

partilham um princípio comum: adotam as narrativas na primeira 

pessoa como matéria fundamental para investigar a complexidade dos 

modos como os indivíduos – crianças adolescentes, jovens, adultos – 

percebem sua condição humana em diferentes momentos da vida, 

como eles se inscrevem em diferentes categorias sociais e geracionais  

e constituem sua historicidade, em diferentes situações, enquanto 

sujeito singular e universal. 

A imagem que escolhemos para abrir esse capítulo, também elaborado pelo 

Yaser Safi, nos remete a uma conversa horizontalizada entre adultos e crianças, na 

pintura todos parecem conversar de maneira respeitosa e harmoniosa. Nesta seção, 

delinearemos nosso princípio ético de pesquisar com as crianças e não sobre as crianças, 

considerando suas experiências escolares, sua capacidade reflexiva e sua atuação 

enquanto um sujeito autor e ator de sua história.  

 

2.1 A pesquisa qualitativa  

 

A pesquisa qualitativa, marcadamente presente no campo das Ciências Humanas 

e Sociais, parte de questionamentos que revelam qualidades como foco investigativo; 

estabelecem instrumentos e procedimentos que se opõem a rigidez de controle 

positivista; e buscam respostas e interpretações não generalistas e objetivas, porém 

confiáveis. Freire (2012) enfatiza que a percepção qualitativa interpretativista provocou 

uma ruptura no antagonismo positivista entre a objetividade e a subjetividade. Essa 

nova metodologia de pesquisa se contrapõe aos métodos engessados e objetivos que 

negavam o valor da pesquisa empírica, desconsiderando a experiência humana como 

objeto de estudo.  

Godoy (1995, p. 59) traz algumas notas históricas sobre o surgimento dos 

estudos qualitativos. 

O que hoje denominamos de estudos qualitativos começaram a 

aparecer no cenário da investigação social a partir da segunda metade 

do século XIX. O estudo sociológico de Frédéric Le Play (1806-1882) 

Les ouvriers européens, publicado em 1855, sobre as famílias das 
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classes trabalhadoras da Europa, pode ser citado como uma das 

primeiras pesquisas a usar a observação direta da realidade. A partir 

dos dados coletados em inúmeras viagens que realizou pela Europa, 

Le Play desenvolveu uma série de monografias de famílias “típicas" 

da classe trabalhadora, identificadas entre pessoas que exerciam 

determinadas ocupações. Do ponto de vista metodológico, ele inovou 

ao desenvolver um estudo comparativo dessas monografias.  

 

Nos Estados Unidos, a utilização da abordagem qualitativa também pode ser 

encontrada nos trabalhos realizados pelo Departamento de Sociologia da Universidade 

de Chicago durante o período de 1915 a 1940. Um dos grandes trabalhos produzidos 

pela Escola de Chicago, desenvolvido por William I. Thomas e Florian Znaniecki, 

publicado em 1927, ocupava-se dos problemas sociais e instituições da época. Com o 

aumento dos imigrantes no país, o que parecia agravar os problemas de cunho social, a 

sociologia empírica voltou-se às questões relacionadas ao estudo dos imigrantes, dos 

negros e demais grupos étnicos que viviam no país. A ênfase dos estudos voltava-se 

para os aspectos da vida urbana. (GODOY, 1995; COULON, 1995). 

Godoy (1995) destaca algumas características básicas da pesquisa qualitativa, 

entre elas podemos destacar:  

 O ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como 

instrumento fundamental;  

 A pesquisa qualitativa é descritiva;  

 Os significados que as pessoas dão às coisas e à sua vida são a 

preocupação essencial do investigador; 

 Pesquisadores utilizam o enfoque indutivo na análise de seus dados; 

Com o enfoque nessas características, Godoy aponta para a existência de três 

diferentes possibilidades de uso da abordagem qualitativa: A pesquisa documental, o 

estudo de caso e a etnografia. Na realização desta pesquisa de campo optamos pela 

utilização da etnografia como eixo orientador para nossa inserção no campo de 

investigação. 

A pesquisa etnográfica, oriunda da antropologia, envolve um conjunto particular 

de procedimentos metodológicos interpretativos. Neves (1996) explicita que o 

paradigma etnográfico assume um caráter marcado pela visão do todo, pela preocupação 

com o significado, e pelo diagnóstico ou pela explicação dos fenômenos. Segundo ele, o 

que mais importa nesses estudos não é a forma que se estabelece os fatos, mas sim o seu 

sentido. 



61 
 

 

2.2 A pesquisa (auto)biográfica em Educação 

 

Como parte da abordagem qualitativa, a pesquisa (auto)biográfica desponta a 

partir de um movimento científico e cultural que trouxe a necessidade de considerar o 

humano como um ser ator e autor de sua história. Passeggi (2011a) destaca que esses 

estudos emergem nos anos de 1980, devido ao enfraquecimento das grandes teorias 

vigentes, entre elas, o estruturalismo, o marxismo e o behaviorismo, que não conseguem 

abranger a dimensão temporal da experiência e do sujeito. A autora nos lembra ainda 

que essa ruptura se estabelece na tentativa de se encontrar o elo entre o sujeito e objeto, 

entre o indivíduo e a sociedade, entre o determinismo e a emancipação, entre o 

inconsciente e a consciência.  

Na pesquisa (auto)biográfica a linguagem possui um papel central na construção 

da realidade e nas relações que se estabelecem na prática social. Neste cenário, os 

estudos na área focalizam as noções de representação, a reflexividade, a busca na 

construção dos sentidos, as crenças e valores, “criando um novo campo com a abertura 

para o estudo do cotidiano, como lócus da ação social, o saber do senso comum e a 

diversidade cultural para se acercar da historicidade do sujeito e suas aprendizagens” 

(PASSSEGGI, 2011a, p. 09).  

Passeggi (2010) esclarece que a palavra autobiografia evidencia as três 

dimensões do humano: auto (o eu); bio (a vida); grafia (a escrita). Para Gusdorf (1991, 

p. 10) “autos é a identidade, o eu consciente dele mesmo e princípio de uma existência 

autônoma; bios afirma a continuidade vital dessa entidade, seu desenvolvimento 

histórico; e grafia introduz o meio técnico próprio às escritas do eu”. Desse modo, 

portanto, “a pesquisa (auto)biográfica procura apreender e compreender a configuração 

singular de fatos, de situações, de relacionamentos, de significações, de interpretações 

que cada um dá a sua própria existência e que funda o sentimento que tem de si próprio 

como ser singular” (PASSEGGI, 2010, p. 526).  

Josso (2010) afirma que o entusiasmo pela perspectiva biográfica parte da ideia 

de reabilitação progressiva do sujeito e do ator. Essa reabilitação seria o retorno aos 

estudos do homem em sua completude e complexidade, já que essa dimensão foi 

rompida devido a “hegemonia do modelo de casualidade determinista das concepções 

funcionalistas, marxista e estruturalistas do indivíduo que predominava até o final dos 

anos 1970” (Ibid., p. 28). Para a autora, a reabilitação do sujeito e do ator tornou-se 
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teórica e cientificamente admissível com o sucesso da Teoria dos Sistemas, proposta por 

Bertalanffy (1972), que reintroduziu o conceito de autopoiese. Segundo Josso (2010, 

p.28) o termo origina-se “do grego (autós, próprio e poiése, fazer, produzir), autopoiese 

significa “produzir a si mesmo” e se refere aos sistemas cujos processos produzem seus 

componentes e padrões e cujas interações e transformações regeneram o próprio sistema 

que produz”.  

Segundo Passeggi (2010, p. 116), “a pesquisa (auto)biográfica tem por interesse 

garantir condições ideais para que o indivíduo retorne a si mesmo, através da ação de 

reversibilidade sobre o pensamento, por meio da linguagem, transformando 

representações anteriores de si e do mundo de vida”. Para ela, essa ação regressiva e 

progressiva é o que permite falar de “si mesmo” como um “eu refletido”, reinventado 

pela ação de linguagem. Evidenciando, dessa forma, a autopoiese, ou seja, mediante o 

uso de instrumentos semióticos, o eu toma consciência de si e ressignifica a vida para 

nascer de novo.  

Passeggi (2011a), destaca que as histórias de vida e o biográfico (escrita de si) 

emergem dentro dos estudos da autobiografia como fontes de investigação privilegiada 

para se compreender o homem em sua inteireza de pensamento. Ferrarotti (2010) afirma 

ficar impressionado com o caráter sintético da narrativa autobiográfica. Nessa 

abordagem, cada individuo deve ser compreendido como uma síntese da sociedade em 

que vive, ou seja, o ser universal singular. Para ele “todo o comportamento ou ato 

individual nos parece, até nas formas mais únicas, a síntese vertical de uma história 

social”. (FERRAROTTI, 2010, p. 44). Para ele, uma narrativa biográfica não é uma 

espécie de relatório de acontecimentos, mas uma ação social pela qual o individuo 

retotaliza a sua vida e a sua interação social.  

Sobre as especificidades do método biográfico, Ferrarotti (2010) destaca dois 

aspectos inovadores que essa abordagem trouxe para o os estudos na área das Ciências 

Humanas e Sociais. O primeiro ponto consiste em atribuir um valor de conhecimento a 

subjetividade do método biográfico. A sociologia clássica baseava seus estudos em 

pesquisas quantitativas que objetivavam alcançar a neutralidade das ciências através da 

objetividade e a sua intencionalidade, desse modo, seria sem valor compreender a 

necessidade de uma hermenêutica social no campo psicológico individual. A 

compreensão da subjetividade como valor científico contraria a sociologia clássica torna 

o método biográfico uma ciência para além de toda a metodologia quantitativa e 

experimental, estabelecendo, portanto seu domínio no campo da abordagem qualitativa. 
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O segundo ponto discutido por Ferrarotti (2010), é que o método biográfico se situa 

para além de toda a metodologia quantitativa e experimental. Para ele, essa nova 

abordagem permitia a inclusão do “subjetivo, qualitativo, alheio a todo o esquema 

hipótese-verificação” (Ibid, p.2010, p. 37). Esse novo direcionamento proposto pela 

pesquisa (auto)biográfica em educação tem como princípios epistemológicos,  “garantir 

a centralidade dos indivíduos em seus processos de gênese e de devir no meio do espaço 

social e mostrar como eles dão forma a suas experiências, como fazem para significar as 

situações e os acontecimentos de sua existência” (DELORY-MOMBERGER, 2002, p.  

524).  

Passeggi (2011a) estabelece três grandes princípios que guiam as investigações 

no campo da pesquisa (auto)biográfica. O primeiro diz respeito à construção da 

realidade mediante a linguagem pelo sujeito e/ou pelo grupo. Nesse ponto a autora 

chama a atenção para o entendimento de que a interpretação da realidade parte das 

representações construídas na interação humana. Assim, Passeggi (2011a, p. 16), 

utilizando do entendimento de Wiilliam Tomas (1932), afirma que “não nos cabe julgar 

se uma situação é verdadeira ou não: Se os homens definem uma situação como real, ela 

é real em suas consequências”. O segundo princípio que guia as investigações focaliza 

a linguagem como elemento mediador da construção da historicidade do sujeito, 

mediante o trabalho de uma hermenêutica prática, no esforço da interpretação da 

experiência vivida. Neste ponto, destacamos a importância da reflexividade 

autobiográfica, que desponta como uma disposição humana para refletir sobre as 

experiências vividas. E o terceiro princípio defende que a pesquisa (auto)biográfica 

antes de ser uma episteme, é um posicionamento político, como discorre os autores 

Pineau e Le Grand (1993) pois coloca no centro de suas inquietações a pessoa humana e 

sua capacidade de reflexão sobre si mesma. 

Não busca, obstinadamente, a “verdade objetiva”. O primeiro 

princípio interdiz essa pretensão. A “realidade” passa, 

obrigatoriamente, pela mediação de sistemas simbólicos, constitutivos 

do imaginário social, que é, por sua vez, subjetivado pelos indivíduos. 

O que procura é a versão provisória do ser, suas experiências do 

mundo e seu horizonte de expectativas. (PASSEGGI, 2011a, p. 16). 

Em síntese, podemos compreender que a pesquisa (auto)biográfica tem por 

objetivo geral  “explorar o entrelaçamento entre linguagem, pensamento e práxis social” 

(PASSEGGI, 2010, p. 111). Nesse sentido, a autora completa que: 
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As pesquisas são guiadas pelo desejo de considerar o que a pessoa 

pensa sobre ela e sobre o mundo, como ela dá sentido às suas ações e 

toma consciência de sua historicidade. O respeito ao sujeito como 

agente e paciente das interações sociais permite afirmar que essa 

postura em pesquisa alinha-se a uma mirada biopolítica do humano e 

exige, do pesquisador e do formador, a mesma postura ética. (Ibid, 

p.113). 

Por fim, sintetizamos o nosso entendimento, ilustrando na figura abaixo, o modo 

organizativo em que se inscreve a pesquisa (auto)biográfica. Em uma dimensão maior, 

encontra-se a pesquisa qualitativa que se estabelece no campo das Ciências Humanas e 

Sociais. A pesquisa (auto)biográfica se estabelece como uma modalidade dentro da 

abordagem qualitativa, que tem como método de pesquisa as narrativas, que em nossos 

estudos são produzidas através de rodas de conversas.  

Figura 9: Esquema para situar a pesquisa (auto)biográfica 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

A partir dessas explicações iremos agora discorrer sobre a utilização das 

narrativas na pesquisa (auto)biográfica e sobre suas implicações na pesquisa com 

crianças. 

 

2.3 Psicologia narrativa  

Na pesquisa (auto)biográfica, as narrativas são fontes e instrumentos primordiais 

para a construção dos dados. Como já discutimos anteriormente, o aumento do interesse 

nos estudos da narrativa e seu contexto social surge da emergência de encontrar outro 

caminho para superar o paradigma pós-positivista e um melhor refinamento da 

metodologia interpretativista.  

Brockmeier e Harré (2003) acreditam que a solução para o problema do 

entendimento do comportamento humano parece estar mais próximo através dos 

estudos da narrativa do que até mesmo de abordagens com modelos rígidos. Segundo 

eles, o interesse pela narrativa nas Ciências Humanas desponta na década de 1980, 

quando as formas de estórias, tanto oral como escritas, constituíram um parâmetro 

fundamental na tentativa de explicar a natureza da condição humana. 

Pesquisa qualitativa Pesquisa (auto)biográfica Narrativas - 

Rodas de conversas 
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Em pouco mais de uma década, a narrativa tornou-se o objeto de 

interesse de um grande número de novas investigações. Muitas delas 

estão de acordo com a visão segundo a qual não se trata apenas de um 

novo objeto de investigação, como as estórias que as crianças contam, 

discussões em festas e jantares em diferentes ambientes sociais, 

relatos de doença e de viagens ao exterior, autobiografias, as retóricas 

da ciência. “Trata-se, antes, de uma nova abordagem teórica, de um 

novo gênero de filosofia da ciência”. (BROCKMEIER; HARRÉ, 

2003, p. 525). 

Segundo Passeggi (2014, p.734) a pesquisa (auto)biográfica utiliza as “narrativas 

em primeira pessoa como fontes de pesquisa privilegiadas para se compreender como os 

indivíduos percebem sua condição humana em diferentes momentos da vida e em 

diferentes situações”.  

Jerome Bruner é um dos autores mais importantes para a compreensão das 

narrativas, e consequentemente, para o surgimento da investigação narrativa. Ele baseia-

se nos pressupostos da psicologia cultural, principalmente na necessidade de uma 

abordagem histórica interpretativa. Para ele, “nossa disposição para organizar a 

experiência em forma narrativa não serve somente para conservar e elaborar uma 

tradição, mas para interpretar e ‘melhorar’ o que passou, promovendo uma nova forma 

de contar”  (RABELO, 2011, p. 173). 

Rabelo (2011) discute que a narrativa não é uma construção livre, ela conta os 

significados que a pessoa constrói para “si mesmo”. Para Bruner (1990), a autobiografia 

não é um registro, mas uma narração do que se pensa que se fez, em que circunstâncias, 

de que formas, por que razões. É um relato feito no presente por um narrador, sobre o 

processo de construção de um protagonista que tem o seu nome e existiu num passado, 

desembocando a história no presente, onde o protagonista se une com o um narrador. 

Brockmeier e Harré (2003), conceituam que em seu sentido mais geral, a 

narrativa é o nome dado para um conjunto de estruturas linguísticas e psicológicas 

transmitidas cultural e historicamente, seja através de combinações de técnicas sócio-

comunicativas e habilidades linguísticas, ou seja por características pessoais como 

curiosidade, paixão, entre outras coisas. Galvão (2005, p. 330) afirma que o ato de 

narrar constitui um “processo ontológico porque nós somos, pelo menos parcialmente, 

construídos pelas histórias que contamos aos outros e a nós mesmos acerca das 

experiências que vamos tendo”. 

A necessidade de ordenar os fatos em uma sequência singular requer do narrador 

um exercício mental para a construção de uma temporalidade de acontecimento dos 

fatos. Parra esse momento, pré-narrativa, que acontece no campo das ideias, Delory-
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Momberger (2008, p. 36) denomina de fato biográfico. Para ela, o fato biográfico “é 

esse viés de figuração narrativa que acompanha o percebido de nossas vidas, esse 

espaço-tempo interir, segundo o qual nos situamos sem conhecer exatamente o 

momento e o lugar onde ocupamos na figura de conjunto que lhe atribuímos”. O fato 

biográfico é, portanto, uma representação mental que se materializa através da narrativa, 

a tal ponto de confundir-se com ela. É através da linguagem que o fato biográfico se 

concretiza, evidenciando o modo como os sujeitos compreendem os espaços e as 

temporalidades de seus contextos histórico-culturais. Delory-Momberger (2008) 

conceitua, ainda, que nesse processo, a biografização é entendida como o ato de narrar 

sua própria experiência para si ou para o outro. Nessa caso, o narrador realiza ações 

mentais, comportamentais e verbais pelas quais dá sentido a suas experiências, 

organizando-as na temporalidade de sua existência.  

Bruner (1997) define três características essenciais da narrativa. A primeira 

afirma que a narrativa é composta por uma sequência singular de eventos, estados 

mentais, ocorrências envolvendo seres humanos como personagens ou atores. Para o 

autor, esses fatores são constituintes da narrativa, mas não tem vida ou significado 

próprio, pois “seu significado é dado pelo lugar que ocupam na configuração geral da 

sequência” (Ibid, p. 46). A segunda característica da narrativa é que ela pode ser “real” 

ou “imaginária”, porém isso não desmerece sua validade ou seu poder de história. “A 

sequência de suas sentenças, e não a verdade ou falsidade de qualquer dessas sentenças, 

é o que determina sua configuração geral ou enredo” (BRUNER, 1997, p. 47). A 

terceira característica compreende as ligações que se estabelecem na narrativa entre o 

excepcional e o comum. Nesse ponto, as narrativas se afastam do padrão cultural 

canônico, ou seja, do previsível e/ou usual. 

Outro entendimento descrito por Bruner (1997) é que a narrativa tem a função de 

esquematização da experiência (e a memória que temos dela), de modo que o que não se 

torna estruturado na narrativa sofre perda na memória. Logo, ao narrar, fazemos o 

resgate da nossa memória procurando dar sentido as experiências vividas. Nesse ponto, 

Passeggi (2011, p. 147) afirma que “a pessoa, ao narrar sua própria história, procura dar 

sentido as suas experiências e nesse percurso, constrói outra representação de si: 

reinventa-se”.  

Segundo Passeggi (2011, p. 148) o termo experiência deriva do latim 

experientia, e remete a ‘prova, ensaio, tentativa’, isso requer por parte do sujeito a 

capacidade de entendimento, julgamento, avaliação do que acontece. A autora completa 
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o seu entendimento se valendo das explicações de Larrosa (2002) que lembra a 

associação subjacente entre experiência e perigo, à medida que expereri (provar) 

contém a raiz - per – de “perigo”, e ex significa “saída de”. Nesse sentido, ex-perire 

(experiência) significaria ter provado do perigo, ter sobrevivido aos seus riscos e ter 

aprendido algo no encontro com eles. Para ele, “a experiência é o que nos passa, o que 

nos acontece, o que nos toca” (LARROSA, 2002, p. 21). 

Sobre esse tema Delory-Momberger (2008, p. 56) enfatiza que é a narrativa que 

as pessoas fazem de si que dá forma ao vivido e à experiência. Dessa forma, a narração 

não é apenas o instrumento da formação, a narração é o lugar no qual o indivíduo toma 

forma, no qual ele elabora e experimenta a história de sua vida. Para ela, a narrativa não 

é o meio, mas o lugar: a história de vida acontece na narrativa. 

É a narrativa que confere papéis aos personagens de nossas vidas, que 

define posições e valores entre eles; é a narrativa que constrói, entre 

circunstâncias, os acontecimentos, as ações, as relações de causa, de 

meio, de finalidade; que polariza as linhas de nossos enredos entre um 

começo e um fim e os leva para sua conclusão; que transforma a 

relação de sucessão dos acontecimentos em encadeamentos 

finalizados; que compõe uma totalidade significante, na qual cada 

evento encontra seu lugar, segundo sua contribuição na realização da 

história contada. É a narrativa que faz de nós o próprio personagem de 

nossa vida; é ela que dá uma história a nossa vida: não fazemos a 

narrativa de nossa vida porque temos uma história; temos uma 

história porque fazemos a narrativa de nossa vida. (DELORY-

MOMBERGER, 2008, p.37, grifos da autora). 

Nesse sentido, podemos afirmar que a narrativa (auto)biográfica instala uma 

hermenêutica da história de vida, isto é, um sistema de interpretação e de construção 

que situa, une e faz significar os acontecimentos da vida como elementos organizadores 

no interior de um todo.  

Em nossos estudos e em nossa pesquisa de campo, procuramos reconhecer e 

legitimar as narrativas infantis como fonte de pesquisa para os estudos realizados com 

as crianças, compreendendo que a capacidade de narrar é inerente ao ser humano desde 

a sua mais tenra idade. Através das narrativas das crianças é possível compreender os 

sentidos que as crianças dão as suas experiências. Passeggi, (2014) afirma que admitir 

que as crianças são capazes de refletir sobre suas próprias experiências e legitimar sua 

reflexão como fonte de pesquisa representam duas grandes rupturas no campo dos 

estudos científicos: "a primeira, a representação tradicional da criança, definida como 

um ser incompleto, que lhe falta, um “vir a ser” e que portanto sem experiências e cujo 

testemunhos não são dignos de fé. A segunda resulta da primeira, e diz respeito a 
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validade de sua palavra, como fonte de pesquisa educacional de um lado, a criança sem 

experiência e do outro, a validade de suas experiências” (Ibid, p.137). 

Passeggi (2014, p. 135) afirma que “as narrativas das crianças nos permitem 

perceber que a reflexão está na base do processo de constituição da criança enquanto 

sujeito da experiência”. Nesse sentido, a autora considera que a reflexividade 

autobiográfica se mostra como a disposição humana para a reflexão sobre as 

experiências vividas desde a mais tenra infância.  

[...] pela reflexividade autobiográfica a criança dota-se da 

possibilidade de se desdobrar como espectador e como personagem do 

espetáculo narrado; como pensador e como objeto pensado; enfim, 

como objeto de reflexão e como ser reflexivo. Essa relação dialógica 

entre o ser e a representação de si revela a disposição à reflexividade 

autobiográfica e confere ao humano um modo próprio de existência. 

Essa disposição humana à reflexividade é aqui entendida como 

probabilidade de o indivíduo (criança, jovem, adulto) voltar-se sobre 

si mesmo para tentar explicitar o que sente ou até mesmo perceber que 

fracassa nessa difícil tarefa de (re)elaboração da experiência vivida, 

mediante instrumentos semióticos disponíveis (em suas mais diversas 

grafias). (PASSEGGI; FURLANETTO; DE CONTI; CHAVES; 

GOMES; GABRIEL; ROCHA, 2014, p. 89). 

Essa noção de reflexividade autobiográfica nos parece extremamente necessária 

no momento de ouvir as crianças sobre suas experiências com a violência no cotidiano 

escolar. Essa dinâmica narrativa permite a criança se tornar autor, ator ou agente de suas 

histórias.  Para Bruner (1997, p. 96) “a reflexividade humana é entendida como nossa 

capacidade de nos debruçarmos sobre o passado e alterarmos o presente sob a luz ou, 

em contrapartida de alterarmos o passado a luz do presente. Nem o passado nem o 

presente permanecem fixos diante da reflexividade”. E nesse sentido, Bruner reitera que 

por meio da narrativa “nós construímos, reconstruímos e de alguma forma reinventamos 

o ontem e o amanhã. Mesmo quando criamos os mundos possíveis da ficção, não 

desertamos do familiar, mas o subjuntivizamos naquilo que poderia ter sido ou no que 

poderia ser” (BRUNER, 2014, p. 103). 

Falar de violência não é uma tarefa fácil, nem para os adultos, nem para as 

crianças, porém através das narrativas elas refletem e criam novas possibilidades de 

pensar suas experiências. “Falar de si mesmo é como fabricar uma história sobre quem 

somos, o que aconteceu e por que fazemos o que estamos fazendo” (BRUNER, 2014,  

p. 74). 

Passeggi (2014) após um longo trabalho de pesquisa com crianças, conclui que 

as narrativas das crianças são frases curtas, com um mínimo de palavras, mas com uma 



69 
 

 

extensão máxima de vida. E nessa direção ela conclui que o homem “vive cada instante 

de sua vida como o momento de uma história: história de um instante, história de uma 

hora, história de um dia, história de uma vida” (Ibid, p. 525). As narrativas das crianças 

nos ajudam a refletir sobre os vínculos entre memória, reflexão e busca de alternativas 

que sinalizam a capacidade da criança se projetar no futuro.  

Finalizamos essa discussão com o pensamento de Bruner (1997) ao afirmar que 

falar de narrativa é coisa séria! E por considerar o processo de reflexão crítica como 

uma atitude essencial para a formação humana, é que temos nos dedicado a refletir 

sobre a importância de considerar as narrativas e a reflexão autobiográfica para pensar a 

criança como um sujeito. 

 

 

2.4 Pesquisa com crianças  

 

Iniciamos este tópico com uma reflexão proposta por Henri Wallon (1998, p. 

27): “a criança só sabe viver a sua infância. Conhecê-la pertence ao adulto. Mas o que 

vai prevalecer nesse conhecimento: o ponto de vista do adulto ou o da criança?”. Essa 

reflexão nos faz pensar qual a postura queremos considerar enquanto pesquisadores da 

infância. 

 Por longo tempo as crianças foram pensadas a partir de uma lógica 

adultocêntrica. Podemos destacar que durante grande parte da Idade Média, as crianças 

foram consideradas como seres biológicos, sem estatuto social nem autonomia. A 

ausência do sentimento da infância na Idade Média é evidenciada nos estudos de Ariès 

(1981, p. 10),  

As pessoas se divertiam com a criança pequena como um 

animalzinho, um macaquinho impudico. Se ela morresse então, alguns 

podiam a ficar desolados, mas a regra geral era não fazer muito caso, 

pois outra criança logo a substituiria. A criança não chegava a sair de 

uma espécie de anonimato.  

 

Segundo Ariès (1981), nesse período a passagem da criança pela família e pela 

sociedade era muito breve e muito insignificante para que tivesse tempo ou razão de 

forçar a memória e tocar a sensibilidade. Na sociedade tradicional, a duração da infância 

era reduzida a seu período mais frágil, assim que a criança adquiria habilidades físicas 

já era inserida no mundo do adulto. De criancinhas pequenas se transformavam em 

homens jovens, pulando as demais etapas da infância e da juventude. A consciência 
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social da existência da infância começou a surgir com o Renascimento, através das artes 

com as meninas de Velazquez e como resultado de um “processo complexo de produção 

de representações sobre as crianças, de estruturação dos seus quotidianos e modos de 

vida e, especialmente, de constituição de organizações sociais para as crianças” 

(SARMENTO, 2003, p. 03).  

A ideia de infância é uma ideia moderna e se estabeleceu como categoria social 

a partir dos anos 1990, imbricada em um contexto social de muitas transformações: 

libertação da mulher, respeito às diferenças, reconhecimento das diversidades culturais, 

éticas e de gênero. Os estudos no campo da sociologia da infância inauguram uma nova 

lógica para se pensar, tomando a criança como objeto de investigação sociológica por 

direito próprio, fazendo acrescer o conhecimento, não apenas sobre infância, mas 

também sobre a sociedade que a acolhe. (SARMENTO, 2005).  

Os trabalhos realizados no campo da Sociologia da Infância compreendem uma 

(r)evolução, que vem permitindo considerar a passagem da representação da criança 

como um “vir-a-ser-humano”, que a tornava invisível, enquanto sujeito de direito 

(PASSEGGI, et al., 2014). Essa mudança de pensamento sobre a concepção de criança 

nos faz retornar ao questionamento de Wallon sobre que ponto de vista queremos que 

prevaleça nos nossos estudos: o ponto de vista do adulto ou o da criança? Os esforços 

no campo dos estudos da infância visam considerar e legitimar o discurso da criança 

como fonte de pesquisa, reconhecendo-a como um sujeito de direito, por considerar que 

muito do que sabemos sobre as crianças parte de um discurso adultocêntrico.  Para 

Delgado e Müller (2008, p. 142), “não são poucas as nossas incertezas quando 

escrevemos sobre crianças e infâncias, uma vez que sabemos pouco sobre elas, sobre 

seus agrupamentos e culturas”. Sobre isso, os autores completam, 

para Benjamin (1984, p. 142) a sociedade aproxima as crianças aos 

inúteis, inadaptados e marginalizados. Para esse pensador, as crianças 

estão mais próximas do artista, do colecionador e do mago e não do 

pedagogo, que as trata como um adulto em miniatura. Pensamos que 

muito do que afirmamos sobre as crianças são argumentos construídos 

por adultos e que o enfretamento de nosso etnocentrismo com relação 

aos grupos infantis é um desafio relevante para as pesquisas atuais. 

(DELGADO; MULLER, 2008, p. 142). 

Os estudos da sociologia da infância consideram as crianças como atores sociais. 

Cruz (2008, p. 13) afirma que “buscar formas de ouvir as crianças, explorando as suas 

múltiplas linguagens, tem como pressupostos a crença de que elas têm o que dizer e o 
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desejo de conhecer o ponto de vista delas”. Conforme Matisse (1993) é importante que 

o pesquisador se coloque no ponto de vista da criança e veja o mundo com os olhos da 

criança, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. E nesse sentido, Quinteiro 

(2002) complementa que isso vai exigir do pesquisador descentrar seu olhar de adulto 

para poder entender, pelas falas das crianças, os mundos sociais e culturais da infância.  

Entender que as crianças não são apenas reprodutoras, mas sim construtoras de 

cultura, estimula o desejo de conhecer o universo infantil e os modos como elas 

estabelecem suas relações no meio em que vivem. Porém, gostaríamos de enfatizar que 

pesquisar com crianças não é uma tarefa fácil, envolve dificuldades que precisam ser 

transpostas pelo pesquisador para não violar os direitos das crianças. Delgado e Müller 

(2008, p. 354) delimita três cuidados essenciais que o pesquisador precisa ter para 

realizar pesquisa com crianças: superar a lógica adultocêntrica; a entrada no campo; e a 

ética. 

A lógica adultocêntrica implica na tendência de interpretar e julgar as crianças 

através do pensamento do adulto. É preciso considerar a criança em sua inteireza de 

pensamento, tentar compreender com elas e não sobre elas, os modos como negociam e 

interagem com o grupo. A entrada no campo implica numa aproximação inicial com os 

participantes da pesquisa, antes mesmo de iniciar a coleta de dados. Essa aproximação 

permite o pesquisador ser parte da realidade em que a criança está imersa, deixar de ser 

observador e passar a ser participante do meio, inclusive interagindo com ele, 

permitindo o estabelecimento de uma relação de confiança entre o pesquisador e a 

criança. Por último, é necessária uma atitude ética na medida em que, se tratando de 

pesquisas com crianças “é inegável que existe uma força adulta baseada no tamanho 

físico, nas relações de poder e nas decisões arbitrárias” (DELGADO; MULLER, 2008, 

p. 355).  

Sobre essas questões éticas Cruz (2008 p. 39) enfatiza alguns cuidados básicos: 

Antes de iniciar a pesquisa é preciso deixar muito claro seu objetivo e 

o papel dos pesquisados, obtendo o consentimento dos demais adultos 

e instituições envolvidas sobre o tema da pesquisa para permitir que as 

possíveis dificuldades sejam identificadas e superadas antes da 

realização da investigação; É preciso cuidado com informações 

recolhidas para não expor as crianças e torná-las vulneráveis após 

ouvi-las; Os pesquisadores devem evitar a colocação de questões que 

podem provocar reações de estresse e sofrimento nas crianças com as 

quais eles não se sentem preparadas para lidar; os pesquisadores 

devem ter conhecimento da cultura local para evitar provocar 

inadvertidamente constrangimentos adicionais sobre as crianças. 
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Podemos admitir que um dos maiores pressupostos necessários para se pesquisar 

com as crianças é o respeito. Considerar sua capacidade de pensamento e sua narrativa 

como fonte de pesquisa implica em uma postura horizontal, e não vertical, dessa forma 

o pesquisador evita os riscos de praticar a violência simbólica (BOURDIEU,1997) 

sobre a criança. Para Silva, Barbosa e Kramer (2008, p. 95), “mais do que dar voz trata-

se então, de escutar as vozes e observar as interações e situações, sem abdicar do olhar 

do pesquisador, mas sem cair na tentação de trazer os sujeitos apenas a partir desse 

olhar”. 

Tomando como pressuposto que as crianças são sujeitos de direitos e que, 

portanto, devem ter sua opinião levada em consideração, é que iniciamos a nossa 

entrada na escola lócus da pesquisa. Sobre este assunto discorreremos no capítulo a 

seguir. 
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CAPÍTULO 03 - Percurso metodológico 

 

 

 
Camp (Yaser Safi, 2015) 

 

 

 

 

Brincadeira de Roda 

 

Como se fora Brincadeira de Roda 

 Memória... 

Jogo do trabalho 

Na dança das mãos 

Macias... 

 O suor dos corpos na canção da vida 

 História.... 

O suor da vida 

No calor de irmãos 

Magia... [...] 

Tudo principia na própria pessoa  

Beleza... 

Vai como a criança 

Que não teme o tempo 

Mistério... [...] 

 

(Elis Regina) 
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“Como se fora brincadeira de roda...”. Foi assim que pensamos a metodologia da 

pesquisa. Iniciamos esse capítulo com a imagem do artista Yaser Safi e com um trecho 

da música de Elis Regina. Na imagem, aparecem três crianças que parecem brincar 

livremente em cima de um objeto circular. O movimento feito com os pés lembram as 

brincadeiras de roda das crianças.  Já na música “brincadeira de roda”, encontramos no 

jogo das palavras a representação de toda a dinâmica envolvida no ato de brincar. As 

crianças evocam todos esses elementos no jogo: resgatam a memória, dão leveza aos 

momentos, ressignificam suas histórias e acima de tudo, dão asas à sua imaginação, 

com toda criatividade e magia. Além disso, a música ressalta a beleza dos estudos da 

autobiografia: tudo principia na própria pessoa. E sobre as crianças, a cantora é enfática: 

mistério! E é esse mistério que desejamos investigar através das brincadeiras de rodas.  

Lembramos do que afirma Larossa (2010, p.184), para ele a infância 

desestabiliza “a segurança de nossos saberes, questiona o poder de nossa prática e abre 

um vazio em que se abisma o edifício bem construído de nossas instituições de 

acolhimento”. E foi tentando compreender os mistérios da infância que iniciamos a 

pesquisa com as crianças e não sobre elas. Reconhecer que a criança é um ser ativo e 

reflexivo e se propor a pesquisar com ela permite ao pesquisador habitar no universo 

das incertezas da infância e tentar compreender com elas os seus enigmas. 

Delgado e Müller (2008) afirmam que apesar do século XXI reproduzir o 

discurso de que a criança é sujeito de direitos e cidadã, muitas desigualdades, de todas 

as ordens sociais, ainda as afetam. Nesse sentido, fazer pesquisa com crianças a fim de 

tentar compreender essas desigualdades, com o foco na violência sentida e 

protagonizada pelas crianças não é uma tarefa fácil, pois assumimos um risco de lidar 

com situações conflituosas, traumáticas e constrangedoras. Uma questão primordial a 

ser considerada é que precisamos criar um espaço confortável e lúdico de modo que as 

crianças se sintam seguras para narrar sobre suas experiências de forma livre e 

espontânea, procurando reduzir os impactos do que Bourdieu (1997) chama de violência 

simbólica. 

A metodologia da pesquisa desenvolvida, além de seu compromisso ético, 

buscou criar um espaço de entretenimento com a intenção de construir um ambiente 

favorável às narrativas infantis. A seguir, discutiremos sobre os caminhos desta 

pesquisa.  
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3.1 A abordagem etnográfica da pesquisa com crianças 

 

Os estudos na sociologia da infância afirmam que para fazer pesquisa com 

crianças e não sobre as crianças é necessário compreender o universo em que estão 

inseridas, levando em consideração o seu modo de pensar e de viver, evitando julgá-las 

pela visão adultocêntrica. Corsaro (2005, p. 443) nos alerta que “fazer pesquisa 

etnográfica com crianças envolve certo número de desafios uma vez que os adultos são 

percebidos como poderosos e controladores de suas vidas”. A aproximação com as 

crianças antes da constituição dos dados permite ao pesquisador fazer parte do cotidiano 

das crianças e ajuda a reduzir o estranhamento do outro enquanto um desconhecido que 

entra no espaço propriamente da criança, a escola.  

Os estudos etnográficos na área de pesquisa com crianças defendem que a 

participação do pesquisador no universo infantil deve ser efetiva. Para alguns 

estudiosos, essa inserção deve se dar de forma plena, ou seja, a aceitação é completa. 

Crianças e pesquisadores conseguem transitar nos dois mundos de modo a permitir um 

diálogo desejável para a pesquisa (CORSARO, 2005).  

Um conceito importante a se considerar na etnografia é a cultura. Para Geertz 

(apud DELGADO; MULLER, 2008, p. 143) “a cultura é essencial para compreender a 

etnografia e a apreensão de significados”. Nesse sentido, o conceito de cultura está 

relacionado ao conjunto de formas e comportamentos adquiridos nas sociedades 

humanas e não à ideia de ser algo inato, da natureza do homem. Logo, a inserção no 

campo da pesquisa permite o estudo da cultura local e do comportamento da sociedade. 

(DELGADO; MULLER, 2008). 

A cultura da infância estabelece suas relações com as transformações que 

ocorrem na família, na escola, na sociedade, nas tecnologias, e são essas relações que 

vão constituindo a criança enquanto pessoa. Nessa perspectiva, os estudos da sociologia 

da infância apontam para a necessidade de se investigar as crianças em sua autonomia, 

através da apropriação dos seus discursos, considerando sua cultura e suas relações com 

a sociedade.  

Nestes estudos, procuramos desenvolver uma pesquisa etnográfica, de modo a 

tentar se inserir e fazer parte da realidade das crianças, levando em consideração sua 

relação com a escola, com a violência, com os amigos, com as pessoas do bairro em que 

vivem. O primeiro contato com a escola em que realizamos a pesquisa ocorreu no mês 
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de março de 2014, porém a concretização das primeiras rodas de conversas só foi 

possível em setembro de 2014. Esse período de inserção no campo foi essencial para 

nos aproximarmos da dinâmica da escola e, particularmente das crianças. Para Delgado 

e Müller (2008, p. 144) “quando trabalhamos com pesquisa etnográfica, estamos 

fazendo uma apreensão dos significados de um grupo, mais especificamente de um 

grupo de crianças, e isso nos convida a trabalhar com uma ciência irregular e plural”. 

Logo, para poder compreender a dinâmica do universo infantil em toda sua pluralidade 

é relevante reconhecer as crianças como seres ativos. Assim, para estes autores, 

Precisamos conviver com as incertezas nos estudos das crianças, agora 

não são mais compreendidas como sujeitos passivos na apreensão dos 

programas culturais de governo de seus comportamentos. Elas são 

capazes de burlar algumas regras e normas dos adultos e criam entre 

elas verdadeiros sistemas culturais de apreensão dos significados do 

mundo que ainda necessitamos estudar e compreender.  (DELGADO; 

MÜLLER, 2008, p. 144).  

Partindo do entendimento de que as crianças são atores sociais, como defendem 

os sociólogos da infância, iniciamos nossa entrada no campo da pesquisa. Para Corsaro 

(2005, p. 446) “a etnografia é o método que os antropólogos mais empregam para 

estudar as culturas exóticas. Ela exige que os pesquisadores entrem e sejam aceitos na 

vida daqueles que estudam e dela participem”. E foi com essa intenção, a de participar 

da vida das crianças que iniciamos nosso contato com a escola.  

Escolhemos uma escola de ensino fundamental (anos iniciais) da rede pública de 

ensino, localizada em uma região periférica da cidade do Natal/RN, com altos índices 

de violência no bairro e por ter sido o local de estágio de uma das bolsistas do 

GRIFARS, que foi colaboradora da pesquisa. Era um campo de pesquisa desconhecido 

e novo que se despontava diante dos nossos olhos. Apesar de nossas incertezas e 

angústias, a aproximação com a escola foi bem amigável e receptiva. A coordenação 

pedagógica nos acolheu de maneira muito calorosa e se disponibilizou a contribuir e 

auxiliar em todas as etapas da pesquisa. Fizemos uma reunião com a equipe de 

professores e eles permitiram a realização da constituição dos dados no interior da 

instituição.  

Com a autorização da escola, documentada através do termo de anuência 

(documento obrigatório requerido pelo comitê de ética na pesquisa com crianças), para 

realizarmos a pesquisa, precisávamos então nos aproximar dos participantes. Corsaro 

(2003, p. 1) enfatiza que a entrada no terreno é crucial na etnografia, uma vez que um 
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dos seus objetivos principais, enquanto método interpretativo, é o estabelecimento do 

estatuto de membro e a adoção de uma perspectiva ou ponto de vista “dos de dentro”. 

Para ingressar no mundo das crianças é preciso ser uma delas. Para Corsaro 

(2005, p. 446) “a etnografia envolve ‘tornar-se nativo’. Estou convicto de que as 

crianças têm suas próprias culturas e sempre quis participar delas e documentá-las. Para 

tanto, precisava entrar na vida cotidiana das crianças – ser uma delas tanto quanto 

podia”. E foi isso que tentamos ser, a cada intervalo ficávamos ali no pátio observando, 

conversando, brincando com as crianças. Nossa intenção não era invadir o seu espaço, 

mas fazer parte dele, ir se familiarizando aos poucos com suas dinâmicas interativas.  

Eu estava sentada em um banco de madeira no pátio da escola quando 

iniciou o intervalo das crianças. Até então eu não havia percebido que 

aquele banco era o local usado pelas crianças para brincar com as 

bonecas. Algumas meninas retiraram de uma caixa de brinquedos 

algumas bonecas e vieram até o banco em que eu estava sentada para 

brincar. Uma das crianças, bem desconfiada, ficou na ponta do banco 

estranhando a minha presença, mas as outras duas logo se 

aproximaram de mim. Começamos uma conversa bem descontraída 

sobre brincadeiras preferidas das crianças e quando percebi, já estava 

com uma boneca na mão, brincando com as crianças que estavam 

sentadas ao meu redor, inclusive com a que no princípio pareceu se 

afastar com a minha presença. Nesse momento me tornei uma criança 

como elas. (DIÁRIO DE CAMPO DA PESQUISADORA, 2014). 

Esses momentos foram muito valiosos para o bom andamento das rodas de 

conversas. A familiarização com as crianças de maneira prévia fez com que elas se 

sentissem mais a vontade e seguras para narrar suas histórias, uma vez que elas já nos 

conheciam. Sobre essa inserção, Corsaro (2005) afirma que teria sido muito mais difícil 

entrar como adulto no universo das crianças e sobre isso enfatiza: que não teve 

problemas em participar das conversas e das avaliações das crianças “pois a minha 

presença e meu interesse pelas suas vidas eram vistos como naturais” (Ibid., p. 464).  

Podemos afirmar que essa seria uma das vantagens da etnografia “pois o 

pesquisador cresce com as crianças e compartilha diretamente de suas vidas como um 

amigo adulto especial” (CORSARO, 2005, p. 464). E foi isso que tentamos fazer 

durante nosso período de aproximação no campo da pesquisa, ser uma delas!  

Elaboramos um cronograma de permanência na escola a fim de orientar as 

nossas atividades no campo e isso nos permitiu, enquanto pesquisadora, uma melhor 

inserção e participação nas atividades da escola, como também nos possibilitou 

compreender melhor a realidade social em que as crianças estão inseridas. Durante 

nossa permanência na escola, conversamos informalmente com crianças, professores e 
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gestores, participamos da organização da feira de ciências da escola, ouvimos relatos 

sobre os problemas sociais que afetam a comunidade, como por exemplo: o desprezo e 

despreparo de algumas famílias para com as crianças. Enfim, foi um momento muito 

proveitoso para se familiarizar com a realidade local e para o registro no diário de 

campo da pesquisadora. 

 

3.2 Cenário da pesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida em uma Escola Municipal de Ensino Fundamental 

(anos iniciais) localizada no bairro Quintas, Natal/RN. Por questões éticas, o nome da 

escola será preservado.  

O bairro Quintas – Natal/RN é uma região que abriga uma zona de conflito entre 

duas facções rivais que disputam o domínio da localidade. Segundo o Projeto Político 

Pedagógico (2013, s/p) da escola, “a criação do espaço educativo tinha por objetivo 

atender os moradores de uma antiga favela, que foi estruturada e readequada a um 

conjunto habitacional na cidade”. Ainda, de acordo com o Projeto Político Pedagógico 

(2013, s/p) “existem problemas antigos que afetam a comunidade, como: a falta de 

segurança, o envolvimento dos jovens com homicídios violentos, com uso e venda de 

drogas, além de participação e formação de gangues”.  

Durante conversas e entrevistas com a coordenação pedagógica da escola, eles 

evidenciaram que a violência no bairro afeta diretamente o ambiente escolar. Segundo 

relatos dos profissionais que atuam na escola, já passam de dez o número de ex-alunos 

que foram assassinados na região (DIÁRIO DE CAMPO PESQUISADORA, 2014). 

Preocupado com as questões sociais que envolvem o entorno da escola, o Projeto 

Político Pedagógico (2013, s/p) tem como missão “contribuir de forma clara e 

participativa para a formação de cidadãos críticos, preparados para o exercício da vida 

profissional e para os desafios do mundo moderno”.  

Nesse sentido a escola: 

 [...] considera uma articulação nas esferas políticas (micro e macro), 

pois a escola pretende interagir de modo mais significativo com a 

comunidade e a realidade em que está inserida.  O processo para 

aquisição dos saberes dar-se-á além da sala de aula, e vem contar com 

projetos, novas propostas, ações e decisões elaboradas em consenso 

coletivo e democrático.  (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 

2013, s/p). 
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Sobre a população que vive no local, o PPP (2013) afirma que eles sobrevivem 

do mercado informal em sua maioria (subempregos ou empregos temporários) e o baixo 

índice de escolarização não propicia qualidade de vida à comunidade (pais que mal 

conseguem assinar o próprio nome). Essa realidade dificulta, mas não impede as ações e 

contatos externos da escola. 

A escola, atualmente, atende cerca de 350 crianças distribuídas nos turnos 

matutino e vespertino, abrangendo de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Os espaços 

da escola são distribuídos da seguinte forma: seis banheiros (dois masculinos, dois 

femininos, um dentro das normas de acessibilidade para os portadores de necessidades 

especiais e um banheiro para atender aos professores e demais funcionários da 

instituição); seis salas de aula; duas salas de almoxarifado; uma sala de direção; uma 

secretaria; uma cozinha; uma dispensa; um espaço/pátio frontal coberto; um espaço para 

refeitório e aulas de recreação e/ou educação física, utilizado ainda para as 

apresentações culturais culminantes dos projetos escolares.  

A escola possui uma ótima estrutura física e todas as atividades pedagógicas são 

realizadas com o intuito de propiciar às crianças um espaço de interação, de 

aprendizagens e de formação de sua identidade enquanto sujeito de direitos e cidadão 

consciente. Além disso, a instituição também desenvolve atividades com o objetivo de 

diminuir os problemas sociais que afetam o convívio escolar.  

 

 

3.3 - Constituição dos dados da pesquisa 

 

Para a constituição dos dados da pesquisa utilizamos da conceituação de 

Ferrarotti (2010) que define a recolha dos materiais biográficos primários, isto é, as 

narrativas autobiográficas que construímos diretamente no quadro de uma interação 

primária com a escola, onde realizamos a pesquisa de campo, e por outro lado, 

utilizamos os materiais biográficos secundários, ou seja, os documentos biográficos de 

toda espécie que não foram produzidos por nós em interação com a relação primária e 

com os sujeitos da pesquisa (narrativas e testemunhos escritos e documentos oficiais da 

instituição de ensino). 

Os dados da pesquisa de campo foram recolhidos mediante três instrumentos:  

 - Diário de campo da pesquisadora; 

- Livro de intercâmbio entre a escola e a família; 
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 - Roda de conversas.  

 Para a composição dos dados da pesquisa utilizamos como uma de nossas 

referências o nosso diário de campo, elaborado a partir de observações, conversas e 

cenas vivenciadas no local da pesquisa. A cada dia que voltávamos da escola, trazíamos 

conosco sentimentos distintos e antagônicos. Esse instrumento se mostrou como um 

objeto de reflexão eficaz que contribuiu para a compreensão e para ressignificar nossas 

experiências de campo.  

Quando uma pessoa relata os fatos vividos por ela mesma, percebe-se 

que reconstrói a trajetória percorrida dando-lhe novos significados. 

Assim, a narrativa não é a verdade literal dos fatos, mas, antes, é a 

representação que deles faz o sujeito e, dessa forma, pode ser 

transformadora da própria realidade. (CUNHA, 1997, s.p.). 

Dessa forma, tentamos reescrever nossa própria trajetória, dando um novo 

sentido às nossas experiências.  

Como dissemos anteriormente, nossa inserção no campo da pesquisa de deu a 

partir da abordagem etnográfica, ou seja, do estudo da cultura e das relações 

estabelecidas pelas crianças na escola. E uma das formas utilizadas pela etnografia é a 

observação participante. Cardoso (1986, p. 103) afirma que “observar é contar, 

descrever e situar os fatos únicos e os cotidianos construindo cadeias de significados e 

supõe um investimento do observador na análise de seu próprio modo de olhar”. Nesse 

sentido, a ferramenta do diário de campo se mostra eficaz. 

O registro das observações é geralmente acompanhado de anotações 

reflexivas em diários de campo que priorizem aspectos, como 

descrição do espaço físico, dos sujeitos, das reações, e alterações em 

nosso comportamento ou no comportamento das crianças, dos 

movimentos de entradas e saídas dos locais pesquisados e das 

situações inusitadas que vez por outra acontecem nos locais. 

(DELGADO; MULLER, 2008, p. 151). 

Nesse sentido, Jovchelovitch e Bauer (2002, p. 100) completam que “para não 

perder informações importantes, é aconselhável ter um diário de campo, ou um 

formulário especial para sistematizar os conteúdos dos comentários informais em um 

protocolo de memória, imediatamente depois da entrevista”.  

Ao retornar ao nosso diário de campo encontramos uma dualidade de 

sentimentos durante a constituição dos dados. No primeiro dia da realização das rodas 

de conversas, percebemos no relato escrito do diário de campo, a nossa alegria, 

enquanto pesquisadoras, frente aos achados da pesquisa. E que achados! As crianças 
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falaram sobre tantas coisas em nossa conversa, falaram sobre a vida, sobre a família, 

sobre a escola e sobre os diversos tipos de violência que sentiam e viviam em seu 

cotidiano. Sentíamos em nosso coração uma alegria sem fim por ter em nossas mãos, 

narrativas tão ricas, tão cheias de vida e de sentido. Sobre os sentimentos que 

envolveram as primeiras rodas, destacamos: 

Hoje foi o dia da realização de nossa primeira roda de conversas! Que 

sensação boa! As crianças falaram livremente sobre suas experiências 

com a violência na escola. Estou feliz, realizada, encantada com a 

capacidade reflexiva das crianças, motivada, emocionada. Foi 

gratificante! (DIÁRIO DE CAMPO DA PESQUISADORA, 2014). 

Porém, uma ambivalência de sentimentos foi perceptível no segundo dia de 

realização das rodas de conversas, quando uma criança relatou, durante a roda de 

conversas, que tinha o desejo de tentar se matar se jogando na frente de um carro. 

Parecia que todo o nosso encantamento com as rodas de conversas acabara ali, na 

medida em que íamos tendo a dimensão da realidade social em que estávamos 

pesquisando. Naquele momento a nossa figura enquanto pesquisadora se distanciou do  

objeto de pesquisa enquanto produção cientifica e se aproximou enquanto pessoa que só 

queria ouvir os motivos daquela criança que desejava a morte.  

Saí da escola com uma dor muito grande... Levei a dor daquele 

menino para casa... Como uma criança de oito anos de idade pode 

pensar em se matar se jogando na frente de um carro? Meu Deus..!. 

Cadê a infância dessa criança? Cadê a vontade de brincar na rua, de 

brincar de carrinhos e de viver no mundo da fantasia? Esse dia foi 

muito triste para mim enquanto pessoa e enquanto pesquisadora... 

Refleti o quanto eu não sei nada sobre a vida e o quanto essas crianças 

sabem o que é viver numa realidade difícil, muitas vezes sem pai e 

sem mãe... O amadurecimento precoce é uma condição de sua 

existência. (DIÁRIO DE CAMPO DA PESQUISADORA, 2014). 

Este relato foi registrado no nosso diário de campo e até hoje serve de reflexão. 

Ficamos pensando que naquele momento a criança não queria falar sobre a escola, ou 

sobre a violência, imaginamos que ela apenas queria atenção, queria conversar sobre 

como estava difícil viver sem o apoio familiar, ela só queria falar sobre sua dor. Este 

episódio nos faz lembrar o relato de Garcia (2002) quando escreve sobre uma criança 

carente que vendia balas no sinal de trânsito. A autora afirma que foi explicar para a 

criança que não comprava balas porque elas estragavam os dentes. A criança muito 

pouco interessada em seu discurso politicamente correto exclamou: “Compra pra me 

ajudar, vai...”. Sobre isso a professora conclui: “Aquele menino, com tão pouca idade, 

mas com tanta sabedoria sobre o mundo em que vive [...] Ele me obrigou a pensar do 
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que vale ter bons dentes quando nada se tem para comer” (GARCIA, 2002, p. 13). 

Talvez essa fosse a inquietação daquela criança participante da pesquisa, talvez ela 

estivesse pensando: o que adianta falar sobre a escola ou sobre a violência se eu não 

tenho o direito a vida? Se eu estou desistindo de viver? Ficamos a refletir em que 

condições essa criança se encontrava: será que ela estava desistindo de viver ou ela foi 

obrigada a desistir de viver? Será que ela sabe o que é viver? Ou ela apenas sabe o que é 

sobreviver? Sua narrativa foi uma denúncia de uma violência maior que ela sofria na 

vida: o abandono. 

Além desses registros, também descrevemos conversas, atitudes e cenas das 

crianças na hora do intervalo, ou até mesmo nas rodas de conversas e que serão 

utilizados como elementos constitutivos da análise dos dados.  

Outro instrumento que foi utilizado na coleta dos dados é o Livro de Intercâmbio 

da Escola e a Família. Este livro foi criado pela coordenação pedagógica da escola em 

2013 com o intuito de registrar ocorrências ou atos de violência e desordem dentro da 

escola e até os dias atuais ele tem sido utilizado e sua eficácia é reconhecida por todos 

os profissionais que atuam na instituição, pois auxiliam no processo de reflexão das 

crianças diante das situações de violência, principalmente os atos de violência física. Ao 

se envolverem em brigas e confusões os alunos são convidados a redigirem um texto no 

livro de intercâmbio contando sobre o ocorrido. Nesse texto as crianças devem pontuar: 

o que aconteceu? Quem são os envolvidos? Quais as soluções para resolver o problema? 

O que devo fazer para evitar que isso se repita? A partir dessas escritas as crianças 

refletem sobre a gravidade de seus atos e tomam consciência de suas consequências.  

Quando a situação ultrapassa os limites da escola, os pais e/ou responsáveis são 

convidados a ir à escola para conversar com a coordenação. Os encaminhamentos da 

reunião com os pais também são registrados no livro.  

Esse livro de intercâmbio despontou como um instrumento precioso de 

observação e análise em nossa pesquisa, na medida em que traz narrativas escritas das 

crianças refletindo sobre as diversas situações de violência vivenciadas na escola, 

incluindo cenas de violência física e reflexões sobre o respeito e as regras de boa 

convivência em grupo. 

Por fim, utilizamos as narrativas produzidas por grupos de crianças nas rodas de 

conversas que foram constituídas por falas gravadas em áudio e vídeos e posteriormente 

transcritas. As rodas de conversas foram conduzidas por nós, enquanto pesquisadora e 
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sujeito da pesquisa, com o auxílio de duas bolsistas de Iniciação Científica (IC) do 

GRIFARS.  

 As rodas de conversas seguiram o protocolo do projeto de pesquisa: “Narrativas 

da infância: o que contam as crianças sobre a escola e os professores sobre a infância” 

(Processo nº 462119/2014-9), que encontrou nessa metodologia uma proximidade com 

as brincadeiras de roda na infância. 

A ideia de roda de conversa nos remete aqui às brincadeiras de roda 

infantis, às cirandas, e à ludicidade inerente às crianças. Nas rodas de 

conversa, queríamos assim recuperar o espírito das “Cirandas”, nas 

quais as crianças se juntam para cantar, seguindo um ritmo que lhes é 

próprio, suas próprias cadências com um objetivo comum: “estar 

junto” de um modo em que todas brincam, aprendem, se divertem e 

partilham desejos, queres e fazeres. (PASSEGGI et al, 2014, p. 22). 

Essa preocupação de pesquisar com crianças em rodas parte do princípio que 

esse seria o meio mais democrático onde as crianças pudessem expressar suas opiniões. 

Sobre essas rodas de conversas, Leite (2008, p. 123) esclarece que “são encontros de 

grupo e não centrados em uma única criança por vez, o que também ajuda sobremaneira 

na circularidade de papéis a serem assumidos pelos diferentes meninos e meninas”, para 

ela a linguagem é sobretudo reflexiva.  

A utilização das rodas de conversas como metodologia na pesquisa narrativa 

permite a partilha de experiências e a reflexão. No ato de narrar e ouvir a narrativa do 

outro, as crianças refazem os seus discursos, concordam ou discordam de opiniões, ou 

simplesmente silenciam. Para Moura e Lima (2014, p. 99): 

A roda de conversa é, no âmbito da pesquisa narrativa, uma forma de 

produzir dados em que o pesquisador se insere como sujeito da 

pesquisa pela participação na conversa e, ao mesmo tempo, produz 

dados para discussão. É, na verdade, um instrumento que permite a 

partilha de experiências e o desenvolvimento de reflexões sobre as 

práticas educativas dos sujeitos, em um processo mediado pela 

interação com os pares, através de diálogos internos e no silêncio 

observador e reflexivo.  

 

Neste sentido, encontramos na metodologia de roda de conversas uma dupla 

função: a oportunidade de estabelecer um diálogo coletivo, na qual pode haver a troca 

de pensamentos e opiniões, ao mesmo tempo em que essa dialogicidade permite que 

situações e experiências com a violência seja, no momento da narrativa, objeto de 

reflexão das crianças.  
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3.4 - Protocolo da pesquisa 

 

O protocolo desta pesquisa está vinculado ao projeto de pesquisa: “Narrativas da 

infância: o que contam as crianças sobre a escola e os professores sobre a infância”. 

Esse projeto de pesquisa está sendo desenvolvido por pesquisadoras de seis 

universidades brasileiras e é financiado pelo edital de ciências humanas do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / CNPq (Processo nº 

462119/2014-9). Este projeto integra uma pesquisa internacional que se desenvolve em 

cooperação com a Professora Martine Lani-Bayle da Université de Nantes, que 

coordena o Projeto internacional “Raconter l’école en cours de scolarisation”, do qual 

participam outros pesquisadores europeus, que trabalham nesse projeto, seja por seus 

vínculos com a pesquisa com crianças, seja por seus laços com as narrativas como 

forma de conhecimento do humano. (PASSEGGI, et al, 2014). 

O protocolo se desenvolve a partir da presença de um Alien, um alienígena que 

veio de um planeta bem distante onde não tem escolas, o qual age como mediador do 

mundo real para o universo infantil. As rodas de conversas são estruturadas em torno de 

três momentos: abertura (momento de apresentação do Alien); diálogo (conversa das 

crianças com o Alien e a pesquisadora); e o fechamento (retorno do Alien ao seu 

planeta).  

Na abertura, apresentamos o Alien, que vem de um planeta distante e 

está muito curioso para saber o que é a escola. A conversa segue um 

pequeno roteiro, pensado previamente pela equipe de pesquisadores, 

mas nos deixamos, em todas as ocasiões, contagiar pela palavra da 

criança que contava sua vida na escola. No fechamento da conversa, 

anunciávamos que Alien tinha pressa de voltar para o seu planeta e 

contar o que aprendera com as crianças na escola. Dizíamos então à 

criança que se ela desejasse poderia enviar uma mensagem para as 

crianças do planeta do Alien que ele entregaria aos seus amigos. Nós 

as deixamos livres para escrever, desenhar ou falar. É curioso observar 

o quanto as crianças se apegavam ao pequeno Alien e desejavam que 

ele não fosse embora. (PASSEGGI, et al, 2014, p. 23). 

A partir desses três momentos constituímos os dados da pesquisa. Na abertura, 

as crianças são apresentadas ao pequeno Alien através do seguinte texto proposto no 

protocolo do projeto:  

 

 

“Este é o pequeno Alien, ele vem de outro planeta muito longe daqui. Vocês o conhecem? No 

planeta onde ele mora não tem escolas como essa. Então, ele quer saber como é a escola, para 

que ela serve, o que a gente faz nela... Enfim, ele queria que vocês contassem a ele tudo o que 

fazem aqui. Você pode conversar com ele e contar tudo o que quiser que ele está curioso para 

saber mais”. 
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É importante destacar que as perguntas sobre as experiências com a violência 

eram evitadas pelas pesquisadoras, pois tinha a intenção de que esses diálogos 

surgissem espontaneamente entre as crianças. Para isso utilizávamos perguntas como: o 

que você menos gosta na escola? O que não pode ter na escola do Alien? Como é o 

bairro em que vocês vivem? O Alien pode vir morar aqui? A partir dessas perguntas as 

crianças discorriam cenas de violência que experienciam no seu cotidiano. 

O Alien é um boneco feito de pelúcia verde e com asas. Ele auxilia no processo 

imaginativo das crianças, funcionando como elemento mediador na roda de conversas. 

Ele ajuda as crianças a contar as histórias e, principalmente, auxilia nas narrativas sobre 

a violência, suavizando a realidade ou a tratando com certa “naturalidade”.  

Figura 12: Alien 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

Ao contar as histórias para o Alien, as crianças entram em um universo paralelo 

ao da realidade objetiva e se implicam no mundo fictício de um planeta imaginário de 

ET’s. Assim, ao entrarem no jogo da narrativa, as crianças tentam contar para o Alien os 

benefícios e malefícios que existem na escola. Nessa dinâmica, a realidade e a 

imaginação caminham lado a lado, suavizando ou enaltecendo situações cotidianas. 

Para Passeggi (2014, p. 136), 

A presença do alienígena no grupo responde ao desejo de provocar o 

distanciamento necessário entre a criança e as pesquisadoras, 

convocar o imaginário infantil, a ludicidade e a reflexão crítica da 

criança face a necessidade de negociações culturais com o Alien e a 

pesquisadora. A função de mediador da construção narrativa, 

desempenhada pelo Alien, como o chamamos, é a de ajudar a criança 

a lidar com eventuais conflitos e desenvolver meios de sedução e de 

persuasão para envolvê-lo naquilo que contam.  

Acreditamos que a utilização de um objeto mediador lúdico e infantil permite as 

crianças uma maior abertura para narrar situações conflituosas, como por exemplo: a 

violência. Para Bruner (2014, p. 100), as “histórias tornam o inesperado menos 

surpreendente, menos sinistro: elas domesticam a imprevisibilidade dando-lhe um 
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verniz de banalidade”. As crianças sentem-se a vontade ao narrar para o Alien sobre 

suas experiências com a violência escolar por acreditar que no planeta dele não existe 

violência e os ET’s precisam saber o quanto isso é ruim e prejudica a convivência entre 

eles. 

 

 

3.5 - Participantes da pesquisa nas rodas de conversas 

 

Participaram das rodas de conversas quatorze crianças, distribuídas na faixa 

etária de oito a onze anos. Foram realizadas quatro rodas de conversas com a quantidade 

variando entre três ou quatro crianças por roda. Os participantes foram previamente 

escolhidos pela coordenação e pelas respectivas professoras das turmas. 

No primeiro momento foram escolhidas cinco crianças de cada turma, 

compreendendo os alunos de 1º ao 5º ano. Em cada ano, escolhemos duas ou três 

crianças que apresentavam comportamentos violentos e duas ou três crianças com um 

temperamento considerado calmo e sem registros de envolvimento em situações de 

violência, desse modo pretendíamos comparar os diferentes modos e percepções das 

crianças em relação as suas experiências com a violência escolar. Porém, como alguns 

pais e/ou responsáveis não retornaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE)
7
 para participação da pesquisa, o número de participantes por roda de conversas 

diminuiu para três ou quatro crianças. Apesar da ausência de algumas crianças que 

foram previamente convidadas, em todas as rodas de conversas foi possível garantir a 

participação de crianças que demonstram um comportamento calmo como também, 

crianças com atitudes agressivas. 

Quadro 3: Participantes da pesquisa 

Roda de 

conversas 

 

Participantes 

 

Idade 

 

Gênero 

 

Ano 

1º 4 crianças 8 anos Todos meninos 3º ano 

2º 3 crianças 9 a 11 anos 1 menina e 2 meninos 4ª ano 

3º 4 crianças 9 a 10 anos 2 meninas e 2 meninos 4º ano 

4º 3 crianças 8 a 9 anos 2 meninas e 1 menino 1º e 2º ano 

TOTAL 14 crianças 8 a 11 anos 5 meninas e 9 meninos 1º ao 4º ano 

Fonte: Elaborado pela autora 

                                                           
7
 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o Termo de autorização do uso do aúdio e da imagem. 

Esses documentos são exigidos pelo Comitê de ética a fim de presevar e proteger as crianças nas 

pesquisas realizadas com elas. 
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Fizemos uma breve caracterização das crianças participantes da pesquisa, 

agrupadas por rodas de conversas para melhor compreender o perfil das crianças.  

A primeira roda de conversa foi realizada no dia 02 de setembro de 2014 e teve 

duração de 28 minutos. É importante ressaltar que o nome de todos os participantes foi 

preservado, utilizando apenas nomes fictícios para a identificação das crianças. 

Quadro 4: 1ª Roda de conversa 

1ª Roda de conversa 

Dia 02/09 - Duração 28 min 

Nome fictício Idade Ano 

Gui 8 anos 3º ano 

Pedro 8 anos 3º ano 

Max 8 anos 3º ano 

Heitor 8 anos 3º ano 

Fonte: Elaborado pela autora 

Esta foi a primeira roda de conversa que realizamos na escola. Nessa roda, 

contamos com a participação de Gui, Pedro, Max e Heitor.  Durante a roda, Gui se 

mostrou bastante participativo durante toda a conversa. Tinha bastante curiosidade para 

saber mais sobre o Alien e queria falar bastante com ele. Mostrou um apego e uma 

afetividade enorme com o Alien, querendo levar para casa e até comentando que tinha 

um Alien em casa só que era azul. Ele apresentou boa relação com os outros 

participantes da roda de conversa e, de forma geral, se mostrou um aluno participativo e 

sentimental. Em vários momentos fixou seu olhar no Alien e ficou pensativo. Fez 

perguntas do tipo: ele vai crescer? Demonstrando que o universo do faz de conta para 

ele se tornou real. 

Pedro é novato na escola. Mostrou-se muito interessado pelos estudos e pela 

escola. Participou bastante da roda de conversa. Interagiu com o Alien e também teve 

seu nome envolvido em algumas brigas escolares. 

Max aparentou ser um menino tímido e introvertido. Durante a realização da 

roda de conversa, ele permaneceu a maior parte do tempo em silêncio, fazendo algumas 

inferências em sua defesa quando seu nome era citado em confusões. Foram inúmeros 

os relatos de seu envolvimento com brigas e discussões na escola. 

Heitor foi o participante mais falante da roda de conversa. Contou várias 

histórias para o Alien e se envolveu bastante com a conversa. Também teve seu nome 

citado em cenas de briga e discussões, mas procurou justificar suas atitudes. Falou sobre 

a violência urbana e relatou cenas de tiros e violência contra crianças. 



88 
 

 

A segunda roda de conversa foi realizada no dia 02 de setembro e teve a duração 

de 22 minutos.  

Quadro 5: 2ª Roda de conversa 

2ª Roda de conversas 

Dia 02/09 - Duração 22 min 

Nome fictício Idade Ano 

Judson 9 anos 4º ano 

Bruno 10 anos 4º ano 

Rita 11 anos 4º ano 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 Nessa roda de conversa, tivemos a cooperação de Judson, Bruno e Rita. Judson 

iniciou sua participação em silêncio e de cabeça baixa. Quando fazíamos algum 

questionamento ele cochichava no ouvido do Alien e se resguardava de falar sobre sua 

família. Quando perguntávamos pelos seus pais ele mudava o teor das conversas. 

Quando as narrativas das crianças se voltaram à violência no bairro da escola, 

especificamente, sobre tiros na região, Judson levantou bem a cabeça e começou a 

relatar vários episódios sobre a violência urbana e a violência escolar.  

          Bruno participou ativamente da roda de conversas. Fez considerações importantes 

para o Alien. Teve um comportamento ativo. Falou naturalmente sobre a violência no 

bairro. Rita também foi bastante participativa na roda de conversa. Falou 

espontaneamente sobre a violência urbana e sobre tiros, mas também afirmou que o 

bairro tem pontos positivos, como por exemplo: a quadrilha junina. 

A terceira roda de conversas foi realizada no dia 03 de setembro e teve a duração 

de 52 minutos.  

Quadro 6: 3ª Roda de conversa 

3ª Roda de conversas 

Dia 03/09 - Duração 52 min 

Nome fictício Idade Ano 

Lara 9 anos 4º ano  

Bernardo 9 anos 4º ano 

Clara 9 anos 4º ano 

Léo 10 anos 4º ano 

Fonte: Elaborado pela autora 

Lara foi descrita pelas crianças como a aluna mais inteligente da classe. Todos 

os colegas afirmam que ela é muito estudiosa e aplicada. Ao longo da roda de 

conversas, Lara fez comentários para o Alien sobre a disciplina e o ensinou a se 
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comportar na escola. Quanto à violência, apesar dos colegas afirmarem que o bairro é 

bastante violento, Lara afirmou desconhecer situações de risco e problemas no bairro 

onde mora.  

Clara fez vários relatos sobre a violência na rua e na escola. Participou 

ativamente da roda de conversas e contou várias estratégias que utiliza para se livrar de 

situações conflituosa.  

Léo se mostrou um menino tímido e reservado. Fez poucas interferências na 

roda de conversas. Falou sobre a violência urbana e relatou cenas de brigas na escola.  

Bernardo é um menino falante, extrovertido e participou ativamente da roda de 

conversas. Durante suas narrativas apresentou uma supervalorização ao alto poder 

aquisitivo (roupas de marca, em aparelhos eletrônicos de altíssima geração e em carros 

importados). Também narrou sobre a violência urbana e externou preocupação em ter 

um “peixe” para protegê-lo da violência. Mora em zona de conflitos com gangues 

rivais. 

A quarta e última roda de conversas foi realizada no dia 03 de setembro e teve a 

duração de 25 minutos.  

Quadro 7: 4ª Roda de conversa 

4ª Roda de conversas 

Dia 03/09 - Duração 25 min 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Luísa apresentou um comportamento ativo e espontâneo e se descreveu como 

uma aluna inteligente e aplicada na escola. Gosta de falar e participou ativamente da 

conversa com o Alien. Sua preocupação maior centrava-se em brincar e fazer amigos, 

não externou preocupação com a violência dentro ou fora da escola.  

 Lucas se apresentou um pouco tímido e recatado. Fez poucas interferências 

durante a roda de conversas. Em uma de suas poucas falas, ele falou da grande 

quantidade de irmãos que tinha e da ausência dos seus pais. No dia da realização da 

pesquisa, ele nos contou que estava pensando em se jogar na frente de um carro para se 

matar.  

Nome fíctício Idade Ano 

Luisa 8 anos 2º ano 

Lucas 9 anos 1º ano 

Mirela 9 anos 2º ano 
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           Mirela mostrou-se bastante interessada em dialogar com o Alien. Fez várias 

contribuições para ajudar o Alien a entender a dinâmica da escola. Assim como Luisa, 

sua preocupação maior centrava-se em brincar e fazer amigos, e também não externou 

preocupação com a violência dentro ou fora da escola. 

Essa caracterização será importante para compreender as narrativas no capítulo 

da análise dos dados. 

 

3.6  Ética na pesquisa 

Para fazer pesquisa com crianças é necessário considerar as exigências e os 

procedimentos éticos exigidos pelo comitê de ética do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 1996). Esses cuidados são necessários para garantir a integridade e a não 

violação dos direitos das crianças. 

A participação de crianças em pesquisas envolve uma série de 

cuidados éticos e metodológicos, regulados pela Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde (Brasil, 1996), que preconiza, na 

pesquisa com seres humanos, a prioridade absoluta, para homens e 

mulheres da ciência, em assegurar que o desenvolvimento científico e 

tecnológico aconteça em benefício do ser humano e que a forma de 

obtenção dos conhecimentos não se transforme em constrangimentos, 

sequelas ou abusos de poder sobre os sujeitos da pesquisa, qualquer 

que seja a argumentação utilizada. (PASSEGGI; ROCHA, 2012, p. 

43). 

Como já discorremos anteriormente, esta pesquisa está vinculada ao projeto de 

pesquisa: “Narrativas da infância: o que contam as crianças sobre a escola e os 

professores sobre a infância”, (MICT/CNPq/CAPES - Processo nº 462119/2014-9), o 

qual tem o parecer de aprovação pelo comitê de ética. 

A participação das crianças na pesquisa foi voluntária e autorizada pelos pais 

e/ou responsáveis através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e do 

documento de Autorização do Uso de áudio e da imagem
8
. Esses documentos fazem 

parte das exigências do comitê de ética. Esclarecemos aos pais a necessidade de filmar e 

fotografar os encontros para facilitar a apreciação das narrativas, porém, também 

garantimos a preservação da identidade das crianças e os cuidados necessários quanto 

ao arquivamento do material produzido nas rodas.  

                                                           
8
 Disponível em anexo  
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Outro procedimento que se fez necessário foi o esclarecimento para os pais e/ou 

responsáveis sobre os riscos e benefícios que as crianças têm ao participarem da 

pesquisa. Como documentado no TCLE da pesquisa, ao participar da roda de conversa, 

a criança corre os riscos de emocionar-se ao falar sobre suas experiências ou ao ouvir a 

experiência do colega; cansar-se da sua participação; sentir-se constrangida ao ouvir 

comentários a seu respeito ou ainda a respeito de seus familiares (irmãos, pais, 

responsáveis); sentir-se incomodada ao ver sua imagem projetada; aborrecer-se por 

disputar a vez de falar com os colegas; sentir-se obrigada a participar. Nesse sentido, 

nossa função, enquanto pesquisadores, é ficar atentos a qualquer indício dessas 

situações para que a criança não seja exposta a uma situação que não deseje, respeitando 

seus limites e interesses.  

Quanto aos benefícios, ainda segundo o TCLE, estima-se que ao participar da 

pesquisa, a criança poderá expressar-se livremente sobre a vida na escola; manifestar 

sua percepção sobre o saber escolar; considerar os espaços de ludicidade e eventuais 

constrangimentos na escola; elaborar narrativamente os tempos vividos no cotidiano, as 

interações com os colegas e os profissionais responsáveis; projetar desejos de melhoria 

na escola; elaborar projeções futuras e, por fim, ao falar sobre as experiências vividas 

para alguém que não conhece a escola (o ET), esse exercício de reflexão pode ainda 

permitir à criança melhor compreender as dificuldades que enfrenta e assim descobrir 

maneiras de amenizá-las.  

Seguir as orientações legais no cuidado da pesquisa permite-nos o respaldo legal 

para realizar a constituição dos dados e assegura aos pais e/ou responsáveis a 

confiabilidade no trabalho investigativo proposto. Todos os procedimentos e etapas da 

pesquisa estão previstas no TCLE e foram explicitados aos pais e/ou responsáveis antes 

da autorização escrita. Recordamos uma cena em que uma das crianças participantes da 

pesquisa adoeceu e a mãe foi até à escola para pedir que retornássemos em outra data, 

pois ela gostaria que o filho dela participasse: 

Vocês são as alunas da universidade que vão fazer uma pesquisa com 

meu filho aqui na escola? Porque eu vim avisar que ele está doente e 

não pode vir para a aula hoje. Eu vim até aqui só para avisar. Eu 

trouxe o papel assinado autorizando a participação dele, mas como ele 

adoeceu e não pode vir à escola. Eu gostaria muito que ele 

participasse. A pesquisa é sobre a violência, não é? Vocês podem vir 

amanhã para poder falar com ele? Se ele estiver melhor, ele vem para 

a escola. (DIÁRIO DE CAMPO PESQUISADORA, 2014). 
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Podemos perceber com clareza a preocupação da mãe que entendeu a seriedade e 

o comprometimento ético da pesquisa. O respeito com que a criança foi tratada na 

pesquisa, os documentos escritos, a metodologia utilizada, a nossa presença constante 

na escola transmitiu para essa mãe a segurança de se fazer pesquisa com crianças, 

despertando-lhe o desejo e motivação para que a criança seja considerada sujeito de 

direitos, tentando assegurar-lhe o poder da palavra.  

 

3.7 Análise dos dados 

Antes de iniciarmos as apreciações sobre os procedimentos utilizados na análise 

dos dados, gostaríamos de retomar os três grandes princípios em que se baseiam a 

pesquisa (auto)biográfica em educação, que discutimos no capítulo 2 desta dissertação. 

Passeggi (2010, p. 112) nos chama a atenção para os modos de construção da realidade 

do sujeito. É importante ressaltar que a realidade são representações construídas na 

interação humana em função de sua percepção de uma situação social. Nesse sentido, a 

autora afirma que “não se busca obstinadamente a ‘verdade objetiva’, pois se tem 

consciência de que a ‘realidade’ passa, obrigatoriamente, pela mediação dos sistemas 

simbólicos, constitutivos do imaginário social, que é, por sua vez, subjetivado pelos 

indivíduos” (PASSEGGI, 2010, p. 112). O segundo ponto a ser considerado nas análises 

focaliza a importância da linguagem como elemento mediador da construção da 

realidade e o trabalho de interpretação dos fatos, pelo sujeito, ao narrar as suas 

experiências. E o terceiro princípio sustenta que a pesquisa (auto)biográfica, antes de ser 

uma episteme, é um posicionamento epistemopolítico por colocar no centro de suas 

inquietações a pessoa humana, em sua completude. Esses três princípios devem ser 

considerados nas análises dos dados.  

Para a análise dos dados utilizamos a proposta dos autores Jovchelovitch e Bauer 

(2002) que orientam um processo de análise temática dos dados para construir um 

referencial de codificação.  

Recomenda-se um procedimento gradual de redução do texto 

qualitativo. As unidades do texto são progressivamente reduzidas em 

duas ou três rodadas de séries de paráfrases. Primeiro, passagens 

inteiras, ou parágrafos, são parafraseados em sentenças sintéticas. 

Estas sentenças são posteriormente parafraseadas em palavras-chave. 

Ambas as reduções operam com generalização e condensação de 

sentido. Na prática, o texto é colocado em três colunas; a primeira 
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contém a transcrição, a segunda contém a primeira redução, e a 

terceira contém apenas palavras-chave. (Ibid., p. 107). 

Os autores propõem três etapas para a realização da análise dos dados: a 

transcrição; a redução em sentenças; e as palavras-chave. A partir desta leitura, criamos 

o quadro abaixo para facilitar o entendimento. 

 

Quadro 8:  Análise temática proposta por Jovchelovitch e Bauer (2002) 

Texto  1ª redução  2ª redução 

Transcrição integral Sentenças sintéticas  Palavras-chave 

 

Seguindo esse modelo, inicialmente realizamos a transcrição das rodas de 

conversas na íntegra de todas as falas em cada roda de conversa. Para Jovchelovitch e 

Bauer (2002, p. 106), “o primeiro passo na análise de narrativas é a conversão dos dados 

através da transcrição das entrevistas gravadas”. Nesse primeiro momento, recorremos 

ao auxílio dos vídeos das crianças para realizar a transcrição. As dificuldades de se 

transcrever uma roda de conversas são inúmeras: as crianças falam ao mesmo tempo e 

isso dificulta a separação das falas; algumas falas passam despercebidas e por isso 

existe uma necessidade de estar sempre voltando o áudio para garantir que todas as falas 

foram transcritas; o desafio de identificar de quem é a voz da criança em cada nova 

narrativa. É um trabalho cansativo, lento, minucioso e exaustivo. Demoramos 

aproximadamente três meses entre transcrição e revisão. Segundo Jovchelovitch e Bauer 

(2002) “a transcrição, por mais cansativa que seja, é útil para se ter uma boa 

apresentação do material, e por mais monótono que o processo de transcrição possa ser, 

ele propicia um fluxo de ideias para interpretar o texto” (p,106). 

Após esse processo de transcrição das narrativas, iniciamos uma espécie de 

agrupamento das falas por roda de conversas, a primeira parte da redução do texto. As 

sentenças sintéticas foram surgindo na medida em que íamos encontrando semelhanças 

e diferenças entre as narrativas das crianças da própria roda e em rodas diferentes. 

Para agrupar as sentenças sintéticas, iniciamos a redução do texto em passagens 

ou parágrafos que se assemelhavam em seus conteúdos, fazendo a comparação ou a 

diferenciação com o que foi dito individualmente por cada criança. O quadro a seguir 

mostra um exemplo dessa redução: 
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Figura 13: Categorização dos dados 

Texto 

Transcrição integral 

1ª redução 

Sentenças sintéticas 

2ª redução 

Palavras-chave 

Um menino do 4º ano foi no 

banheiro e arranjou briga lá. Deu 

um bofete no olho do menino, e 

o menino caiu, ficou lá... do 1º 

ano. [MAX, 8 anos]. 

 

Ontem eu tava correndo, o 

menino me empurrou e eu bati a 

cabeça no chão [HEITOR, 8 

anos]. 

 

 

 

 

Briga entre amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violência na escola 

 

Queria me matar... (se referindo 

a um colega de sala) [MAX, 8 

anos] 

Heitor completa a conversa: Ele 

pegou e fez... [Faz gestos de 

apertar uma pessoa esganando o 

pescoço de outra pessoa com as 

mãos] 

 

 

 

 

Ameaças 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

O agrupamento dessas sentenças sintéticas foi essencial para se alcançar as 

palavras-chave. Assim, a partir dessas palavras-chaves elaboramos as categorias de 

análises sobre as quais nos deteremos no próximo capítulo.  

Para o presente trabalho consideramos os três tipos de violência descritos por 

Charlot (2002): a violência na escola, sendo aqui entendida por brigas e agressões entre 

alunos dentro da escola; a violência à escola subdividida em duas categorias: interna e 

externa. Na violência interna, a escola é acometida pelos atos de depredação ao 

patrimônio, bagunça e desordem protagonizada pelas crianças contra a escola. A 

violência externa é aquela que acontece fora da escola, mas que é identificada, sentida e 

narrada pelas crianças dentro da escola e que pode, de alguma forma, ameaçar e por em 

risco a segurança da escola e de todos que a integram; e, por fim, a violência da escola, 

praticada pela escola contra a criança, e que se manifesta disfarçadamente, direcionando 

o modo como as crianças se percebem e vão construindo representações de si como 

alunos, dentro da instituição, face aos modos como são tratadas por uma percepção 

adultocêntrica da escola, da criança, de seus modos de ser e de ver o mundo, o que é 

considerado por elas como atos injustos face à impossibilidade de (re)agirem por medo 

de punição.  

Como afirmamos desde o início deste trabalho, o conceito de violência escolar é 

múltiplo e abrangente por envolver diversos fatores em sua dinamicidade. A fim de 
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delimitar o nosso objeto de estudo explicitamos os três os tipos de violência escolar que 

iremos abordar nesta dissertação. Tomamos como referencial teórico para este texto, a 

definição que Charlot (2002) utiliza em suas teorizações. Segundo ele, podemos 

distinguir a violência escolar em: a violência na escola, a violência à escola e a 

violência da escola. Para ele:  

A violência na escola é aquela que se reproduz dentro do espaço 

escolar, sem estar ligada à natureza e às atividades da instituição 

escolar [...].  A violência à escola está ligada à natureza e as atividades 

da instituição escolar [...]. E essa violência contra a escola deve ser 

analisada junto com a violência da escola. A violência da escola: uma 

violência institucional, simbólica, que os próprios jovens suportam 

através da maneira como a instituição e seus agentes os tratam (modos 

de composição das classes, de composição de notas, de orientação, 

palavras desdenhosas dos adultos, atos considerados pelos alunos 

como injustos ou racistas...). (CHARLOT, 2002, p. 434) 

A partir do entendimento de Charlot (2002) e da leitura dos dados provenientes 

da pesquisa de campo, elaboramos a figura abaixo a fim de ilustrar a forma como 

iremos trabalhar com esses conceitos na análise dos dados.  

 
Figura 14: Esquema elaborado a partir do conceito de violência escolar 

 

                     

 

Fonte: Elaborado pela autora 

É importante observar a dinâmica de interação presente entre as violências 

retratadas na figura. Não podemos isolar nem analisar cada categoria separadamente. 

Existe entre elas uma relação de cooperação mútua que se comunica entre si. Uma 

modalidade de violência pode interferir e influenciar a atitudes e comportamentos que 

caracterizam outro tipo de violência. Porém, ressaltamos a importância de distinguir e 

VIOLÊNCIA 
ESCOLAR 

VIOLÊNCIA 
NA ESCOLA 

VIOLÊNCIA À 
ESCOLA 

VIOLÊNCIA 
DA ESCOLA 

INTERNA EXTERNA 
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delimitar os diferentes tipos de violência a fim de evitar os perigos das generalizações, 

propícios ao tema, ou das reduções simplistas e mecanicistas, como por exemplo: o 

entendimento de violência como sinônimo de uso da força física. 

As subcategorias foram pensadas, inicialmente, a partir dos temas que 

emergiram nas rodas de conversas. A seguir apresentamos um esboço de como 

chegamos as subcategorias de análises. 

 

Quadro 9: Violência na escola 

EIXO / 

CATEGORIAS 

VIOLÊNCIA NA 
ESCOLA 

 

PARTICIPANTES 

Gui Pedro Max Heitor Lara Léo Clara  Ber. Jud. Bruno Rita Lucas Mirela Luisa 

Agressão/ brigas               
Ameaças               

Atos de violência 

afastam os amigos 
              

A briga como defesa 

(briga x briga) 
              

Fonte: Elaborado pela autora 

Quadro 10: Violência à escola 

EIXO / 

CATEGORIAS 

VIOLÊNCIA À ESCOLA 
(INTERNA) 

 

PARTICIPANTES 

Gui Pedro Max Heitor Lara Léo Clara  Ber. Jud. Bruno Rita Luísa Lucas Mirela 

Bagunça               
Depredação da 

estrutura física 
              

Pequenos Roubos e 

furtos 
              

 

EIXO / 

CATEGORIAS 

 
VIOLÊNCIA À ESCOLA 

(EXTERNA) 

 
PARTICIPANTES 

 

Gui 

 

Pedro 

 

Max 

 

Heitor 

 

Lara 

 

Léo 

 

Clara  

 

Ber. 

 

Jud. 

 

Bruno 

 

Rita 

 

Luísa 

 

Lucas 

 

Mirela 

Sequestro de 

crianças 
              

A violência ao redor 

da escola 
              

Narrativas sobre 

tiros e armas 
              

A escola é um lugar 

seguro  
              

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quadro 11: Violência da escola 

EIXOS / 

CATEGORIAS 

VIOLÊNCIA DA 

ESCOLA 

 
PARTICIPANTES 

Gui Pedro Max Heitor Lara Léo Clara  Ber. Jud. Bruno Rita Luísa Lucas Mirela 

A escola serve para 

ser alguém na vida 
              

Quem não vai a 

escola é burro 
              

Se faltar a escola vai 

para o Conselho tutelar 
              

Não pode se mexer                
Normas e castigo               

Desprazer no ensino               
Fonte: Elaborado pela autora 

A partir dos resultados encontrados através do agrupamento das narrativas 

produzidas pelas crianças nas rodas de conversas, iniciamos o processo de análise dos 

dados mediante a triangulação das fontes autobiográficas. Neste processo, estamos 

considerando as narrativas das crianças em suas rodas de conversas, os registros no 

diário de campo da pesquisadora e as narrativas escritas no livro de intercâmbio da 

escola. 
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CAPÍTULO 04 – Com a palavra, as crianças! 

 

 

 
Every day (Yaser Safi, 2014) 

 

 

 

“[...] o mais comum nas escolas parece ser situações-limite entre ameaças e brigas, os bate-

bocas e discussões. Há casos em que mesmo começando com troca de ameaças, desaforos, 

ofensas ou provocações, chegam a um ponto em que a escola não consegue controlar. As brigas 

são consideradas como acontecimentos corriqueiros, sugerindo a banalização da violência e, 

pela sua legitimação, como mecanismo de resolução de conflitos”. (ABRAMOVAY; RUA, 2002, 

p. 296). 
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Falar sobre violência nas escolas da infância não é uma tarefa fácil. Por vezes, 

nos horrorizamos com os atos de violência praticados entre crianças, outras vezes nos 

compadecemos e tentamos compreender que motivos levaram-nas a cometerem tais 

atitudes. É uma posição dicotômica e instável para tecermos conclusões. Iniciamos este 

capítulo com uma imagem de Yaser Safi denominada: “Every Day”! E é bem assim que 

a violência parece se apresenta no cotidiano das escolas da infância: todo dia, a toda 

hora, em qualquer lugar. É a cultura da violência que se impõe e se mostra soberana nas 

relações sociais.  

Adiante, discutiremos as categorias e subcategorias que emergiram nas 

narrativas das crianças sobre suas experiências com a violência no cotidiano escolar. 

 

4.1 Violência na escola 

 

As narrativas sobre a violência na escola são cada vez mais comuns na 

atualidade. Relatos sobre transgressões, atos agressivos e ocorrências de diferentes 

níveis de gravidade tornam-se cada vez mais presentes no espaço escolar. Segundo 

Abramovay, Avancini, Oliveira (2002), os alunos se apresentam como principais 

autores dessa violência e, ao mesmo tempo, como as principais vítimas. De acordo com 

essas autoras, nos últimos estudos foi possível concluir que a violência física foi a que 

mais atingiu todos os grupos de alunos, sendo perceptíveis que mesmo nos casos em 

que os sujeitos não se envolveram diretamente com os atos de violência, os mesmos 

relataram inúmeros casos dos quais tomaram conhecimento, ou presenciaram dentro da 

escola. Essa convivência com a violência contribui para a banalização dos atos, na 

medida em que ela se estabelece como uma realidade cotidiana de forma que a 

gratuidade da violência para eles é uma constate.  

Ainda segundo Abramovay, Avancini, Oliveira (2002) quando se trata de 

violência na escola, a violência física é o lado mais visível do problema. Os relatos 

sobre agressões, brigas, empurrões, confronto corporal entre alunos são corriqueiros. 

Algumas crianças chegam a discursar sobre a necessidade de utilização da força física, 

diante de uma ameaça eminente de violência, porém é importante ressaltar que 

independentemente da justificativa, o uso da força física trata-se sempre de uma forma 

de negociação que exclui o diálogo.  

A partir de agora discorreremos sobre as subcategorias que emergiram dentro do 

tema de violência na escola. 



100 
 

 

Briga entre amigos 

 “[...]vai machucar, vai doer, vai ficar triste”. (Lara, 9 anos) 

As narrativas das crianças que evidenciaram as brigas e os desentendimentos 

entre os amigos estiveram presentes em todas as rodas de conversas. Foram inúmeros os 

relatos das crianças sobre as confusões que se estabelecem entre elas no interior da 

escola. Abramovay et al (2006) afirmam que a modalidade de violência mais frequente 

na escola é a briga. Ela abrange desde formas de sociabilidade entre crianças até 

condutas brutais. Os motivos das brigas entre as crianças são os mais variados possíveis. 

Briga-se na hora do intervalo para se montar o time futebol, na hora do lanche, nas 

brincadeiras, por notas, por causa de apelidos indesejados, xingamentos, por se 

apropriar de objetos que pertencem ao outro, entre outras coisas. Praticamente tudo é 

motivo de uma briga entre os alunos dentro da escola, até o olhar direto, o encarar, é 

visto como uma afronta e pode levar a conflitos e discussões. Esbarrar no outro, mesmo 

sem querer, pode ser interpretado como atitude de provocação. Algumas vezes, as 

brigas surgem até como continuidade das brincadeiras entre alunos, que resulta em 

desentendimento e conflitos que podem gerar consequências mais graves. Esses 

acontecimentos são comuns no espaço educativo e sinalizam a banalização da violência 

e sua legitimação como meio de resolução de conflitos.  

Alguns registros no livro de intercâmbio da escola evidenciaram algumas 

situações que resultam em brigas entre os alunos:  

Eu bati no meu amigo e ele pegou um pau e quis me bater por isso 

meti o pé nele. (LIVRO DE INTERCÂMBIO, 2014). 

 Começou assim, ela deu uma unhada em mim, eu dei uma chinelada 

nela. Ela me bateu com o livro [...]. (LIVRO DE INTERCÂMBIO, 

2014). 

Eu e Luís brigamos na hora do recreio. Luís me enforcou no recreio e 

correu atrás de mim para me bater. (LIVRO DE INTERCÂMBIO, 

2014). 

O menino queria me pegar ali e outro também queria me pegar e deu 

um murro no meu braço e outro deu um chute na minha barriga. 

(LIVRO DE INTERCÂMBIO, 2014). 

Nesses relatos, as crianças descrevem como reagem diante de uma provocação. 

É possível perceber que determinadas atitudes tomadas pelas crianças diante de uma 

situação de briga exclui a oportunidade do diálogo e da resolução do conflito por meios 
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pacíficos. A briga e a agressão são sempre a reação mais imediata diante de uma 

situação de violência. Bater, dar unhada, enforcar, esmurrar, chutar, são algumas das 

formas que as crianças utilizam para demonstrar/descontar suas frustrações.  

Também encontramos relatos de briga com ferimentos graves, como hematomas 

e sangramento: 

- Um menino do 4º ano foi ao banheiro e arranjou uma briga lá. Deu 

um  bofete no olho do menino, e o menino caiu, ficou lá. Ele era do 1º 

ano. (MAX, 8 anos). 

 

Na narrativa de Max, fica notório o uso da força física como meio de 

superioridade do mais forte sobre o mais fraco. O menino do 4º ano certamente era 

maior em tamanho e tinha uma força física desproporcional ao menino do 1º ano. Esse 

relato de Max não se configura uma narrativa isolada na realidade escolar, estudos 

demonstram que: 

Alguns estudantes destacam, ainda, o prazer que muitos alunos sentem 

ao brigarem entre si, transformando a escola em espaço de luta. Não há 

preocupação com as consequências dos atos violentos praticados, mas 

sim com a manutenção de um código de conduta baseado na lei do mais 

forte, em que alguns buscam legitimar a sua força e a sua honra através 

da humilhação dos considerados mais fracos. (ABRAMOVAY; 

CASTRO, 2006, p. 179). 

 

A lei do mais forte traz para o agressor o título de “valentão”, enquanto causa 

nas vítimas medo e intimidação. Essa relação é extremamente perigosa na medida em 

que alimenta no agressor a vontade de agredir cada vez mais para fortalecer a sua 

imagem de forte e imponente, em contrapartida, os intimidados se sentem cada vez mais 

submissos e obrigados a respeitar seus agressores. 

Outra constatação em nossa pesquisa, foi a de que nem sempre a agressão parte 

dos desconhecidos ou os declarados “inimigos”, às vezes ela se desponta até entre os 

próprios amigos:  

 

-Meus amigos são legais, mas tem vezes que dá confusão. Os meninos 

ficam arengando com os outros, então rola briga. (LUISA, 8 anos) 

 

- Ele não tem amigos porque eles são muito arengueiros. (MAX, 8 

anos) 

 

- Eu só tenho amigos da minha sala. (LUCAS, 9 anos) 

- Por quê? (PESQUISADORA) 

- É porque ele arenga muito. (MIRELA, 9 anos) 

- Eu não arengo... (LUCAS, 9 anos) 

- Quando eu estava no recreio, ele me empurrou. Ele sempre fica 

empurrando os outros. (MIRELA, 9 anos) 
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- É porque os meninos ficam “instigando” comigo... É porque eu 

conheço eles, eles vão lá na minha casa jogar vídeo game, mas quando 

chegam na escola ficam brigando comigo. (LUCAS, 9 anos) 

 

 

As crianças denunciam que as atitudes violentas entre os amigos causam 

desconforto e o distanciamento entre elas. Algumas chegam a afirmar que não tem 

amigos na escola porque eles brigam muito, já outras diferenciam com quem querem 

brincar para evitar que a brincadeira se transforme em confusão. “Eu brinco mais com 

meninos, as meninas batem em mim” afirma Judson (9 anos),  enquanto Rita (11 anos) 

afirma: “eu brinco mais com as meninas, os meninos são muito violentos”. 

As crianças também afirmam que os atos de violência provocam o 

distanciamento entre os amigos e por isso são excluídos do grupo de convívio na hora 

das brincadeiras. Em suas narrativas elas enfatizam para o Alien que:  

- Na escola não pode ter briga senão ninguém vai ser amigo. 

(HEITOR, 8 anos) 

 

- Ele [o Alien] precisa se divertir com os amigos e tratar eles bem para 

eles serem amigos deles. (HEITOR, 8 anos) 

- E se ele tratar mal os amigos o que acontece? (PESQUISADORA) 

- Ele fica sem amigos e não é tratado bem. (HEITOR, 8 anos) 

 

Existe aqui um condicionante para ser aceito pelo grupo: é preciso tratar bem os 

colegas e não agir com atitudes violentas. A necessidade de pertencimento no grupo 

requer dos alunos uma mudança no seu comportamento para se adequar as normas 

estabelecidas pelas crianças, necessárias a boa convivência. Eles enfatizam que os atos 

de violência afastam os amigos. 

Sobre as marcas que a violência na escola deixa em seus alunos, Lara enfatiza: 

- Por que não pode ter briga na escola? (PESQUISADORA) 

- Porque senão vai machucar, vai doer, vai ficar triste. (LARA, 9 anos) 

 

Para Lara, de apenas 9 anos, não pode ter briga na escola: “porque senão vai 

machucar, vai doer, vai ficar triste”. Lara traz em sua narrativa diversas consequências 

dos atos de violência. Podemos entender: “vai machucar” como a consequência física, o 

que é visível são as marcas externas da agressão, o hematoma, o sangramento, a 

ferimento. Em: “vai doer”, é o menos visível, o que é interno. Não vemos a dor. 

Ninguém vê a dor. Ela é sentida, é vivida, é internalizada, é experienciada pela vítima. 

Em: “vai ficar triste”, Lara aponta as consequências da violência que não podemos 

mensurar. Podemos considerar que as marcas psicológicas: a tristeza, a humilhação, a 
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discriminação, são os sentimentos despertados nas vítimas da agressão. Esses 

sentimentos são guardados e assumidos após um ato traumático, podendo gerar ações de 

retração/inibição ou atitudes de vingança e rebeldia.  

A violência verbal também é um tipo de violência presente no cotidiano escolar.  

 

Por que isso com minha mãe? Ninguém quer que sua mãe seja 

chamada de... [palavrões]. Por isso eu chorei. (LIVRO DE 

INTERCÂMBIO, 2014). 

Ana, eu não chamei você de... [palavrão], nem você e nem sua mãe. 

Mas eu não gostei do que Kelly falou, que quando eu e a minha prima 

Juliana fomos para a casa da minha tia, Kelly disse que você tinha 

falado as coisas comigo.[...]. Eu falei aqui com você e quero pedir 

desculpas. Quero muito que você seja minha amiga. Beijos. (LIVRO 

DE INTERCÂMBIO, 2014). 

A violência verbal, especialmente na forma de xingamento está muito presente 

na escola. Estudos mostram que praticamente dois a cada três alunos foram xingados na 

escola no período de um ano (UNESCO, 2006). Nos depoimentos e relatos sobre 

agressões verbais, constata-se que os alunos adotam formas de comunicação que podem 

ser classificadas como vulgares e agressivas, como por exemplo, palavrões (palavra 

obcenas, termos pejorativos e/ou pornográficos), incorporando-as à maneira como eles 

tratam uns aos outros. Essa linguagem é vista por muitos como normal e corriqueira, 

natural entre as crianças (ABRAMOVAY; CASTRO, 2006). Na narrativa das crianças, 

o maior descontentamento entre elas é o uso de palavrões e xingamentos utilizados 

contra elas ou contra pessoas próximas. Para elas esse tipo de tratamento é inadmissível, 

pois desmoraliza e vulgariza sua imagem entre as ouras crianças. 

 

 

Ameaças  

“Eu, como sou fraca, comecei a chorar”. (LIVRO DE INTERCÂMBIO, 2014) 

Outra subcategoria emergente em nossa pesquisa com as crianças foram as 

ameaças anunciadas na escola. O que fazer diante da narrativa de uma criança do 4º ano 

do ensino fundamental que narra: 

Para começo de história as meninas vieram me falar que Helena tinha 

dito que iria me bater e eu, como sou fraca, comecei a chorar. (LIVRO 

DE INTERCÂMBIO, 2014). 
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Esse foi o registro a criança no livro de intercâmbio da escola depois de ter ido à 

diretoria por ser vítima de uma agressão durante o intervalo escolar. Ana deixa evidente 

o medo sentido diante da situação de violência anunciada. Em seu breve relato, a 

criança reconhece sua desvantagem diante de Helena. E antes mesmo de ser agredida, 

Ana chora por não querer, ou não poder, reagir usando de sua força física: “eu, como 

sou fraca, comecei a chorar”. A criança descreve em sua narrativa o sentimento vivido 

por muitas outras crianças em ambiente escolar, e porque não dizer fora dele, no lar, na 

rua, no bairro em que vivem.  

Abramovay, Avancini e Oliveira (2002) afirmam que a primeira modalidade de 

violência contra a pessoa, diagnosticada em pesquisas realizadas por elas para a 

UNESCO, consiste em ameaças, ou seja, “promessas explícitas de provocar danos ou de 

violar a integridade física ou moral, a liberdade ou os bens de outrem” (Ibid, p.40). As 

ameaças anunciam a violência física, e isso gera entre as crianças um clima de tensão 

cotidiana, movido por sentimentos de insegurança e medo. Para Abramovay e Castro 

(2006) o objetivo das ameaças é sempre de amedrontar, intimidar, criar uma situação de 

insegurança, sublinhar superioridade.  

O poder exercido pelas ameaças é singular, porque mina vontades, 

paralisa reações, recorrendo comumente à linguagem que passa a ter 

vida própria, constituir-se em um poder em si mesmo, ou seja sem 

necessariamente contar com um lastro de apoio material que garanta a 

realização do verbalizado. O efeito pretendido, gerar o sentimento de 

impotência, insegurança, medo, pode ser devastador para a pessoa 

vitimizada, em particular no ambiente escolar, onde convivem 

cotidianamente o agressor e o ofendido. Tem, portanto finalidades e 

efeitos difusos, não previsíveis. (ABRAMOVAY; CASTRO, 2006, p. 

145). 

 

No momento da ameaça também há de se considerar à imposição da criança 

mais “forte” sobre a mais “fraca”, e não por acaso muitas das ameaças se dão 

publicamente, na presença de muitas testemunhas, já que um dos objetivos é o de 

humilhar o ameaçado mais frágil. Abramovay e Castro (2006) destacam ainda que, em 

boa parte das vezes, as motivações declaradas para as ameaças são banais ou implícitas, 

o que reforça a ideia de uma violência gratuita, naturalizada, nas relações entre os 

alunos. 

- Artur subiu em cima da mesa [...] (PEDRO, 8 anos) 

- Veio correndo e pulou em cima da mesa [...] (HEITOR, 8 anos) 

- Queria me matar... [se referindo a Artur]. (MAX, 8 anos) 

- Ele pegou e fez... [Faz gestos de apertar uma pessoa esganando o 

pescoço de outra pessoa com as mãos]. (HEITOR, 8 anos) 
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Durante a roda de conversas, as crianças do 3º ano narraram sobre o “valentão” 

da sala: Artur. Foram inúmeros os relatos de confusão e ameaças que envolveram o 

nome dele, de modo que para o grupo ele provoca a desordem na sala de aula, briga 

com os colegas e faz ameaças. Para Max, as atitudes de Artur provocam insegurança e 

medo entre os alunos.  

 

A briga como defesa 

 “Eu vou deixar barato, é?” (BERNARDO, 9anos) 

 

Durante nossa pesquisa, as crianças enfatizaram a necessidade de reagir as 

brigas como um ato de defesa. Diante de situações envolvendo a violência na escola, os 

alunos apresentam um comportamento que descarta o uso da autoridade dos adultos ou 

a resolução por meios pacíficos, como por exemplo, o uso do diálogo. Ignorando a 

intervenção dos professores e diretores, as crianças usam a força física para o “acerto de 

contas” por eles mesmos. Essa reação parece ser um importante componente da cultura 

da violência que incorpora a necessidade de revidar o ato da mesma maneira e 

intensidade.  

- Como foi o intervalo hoje? Brincaram muito? (PESQUISADORA) 

- Mais ou menos... Meu peito ta saindo pelas costas por causa dela 

[aponta para Clara]. (BERNARDO, 9 anos) 

- Ele deu uma “munhecada” nas minhas costas. (CLARA, 9 anos) 

- É para descontar, né? E eu vou deixar barato? (BERNARDO, 9 

anos) 

 

- Pode ter briga na escola do Alien? (PESQUISADORA) 

- Não. (RITA, 11 anos) 

- Às vezes sim e às vezes não. (BRUNO, 10 anos) 

- E por que às vezes pode ter? (PESQUISADORA) 

- Por que a gente brinca de luta às vezes né, Judson? (BRUNO, 10 

anos) 

- Por que se um dia mexer com a pessoa, a pessoa tem que brigar. 

(RITA, 11 anos) 

- E por que se mexer com você, tem que brigar? (PESQUISADORA) 

- Porque tem que brigar! (BRUNO, 10 anos) 

- E não pode falar para professora? (PESQUISADORA) 

- Ela não resolve nada. (BRUNO; RITA) 

As crianças parecem não considerar outra alternativa viável para a resolução dos 

conflitos que não seja revidar a agressão da mesma forma. Todas as formas de 

negociação através do diálogo são descartadas e negligenciadas.  
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Em algumas situações, justifica-se o recurso da violência física como 

uma fonte de defesa pessoal, como atitude de proteção aos amigos 

mais fracos ou como uma resposta a ação de um sujeito mais forte. 

Em outras, aparece como uma atitude impensada diante de uma 

provocação. Independente da justificativa, trata-se sempre de uma 

forma de negociação que exclui o diálogo, ainda que seja 

impulsionada por múltiplas circunstâncias e se revista de uma 

conotação moral – como a defesa dos amigos.  (ABRAMOVAY; 

AVANCINI; OLIVEIRA, 2002, p. 46). 

 

O que impera nessa situação é uma espécie de senso de justiça que se justifica a 

partir da afirmativa: “tenho que descontar”. Algumas crianças até reconhecem a 

necessidade e a importância de não revidar a agressão com outra agressão, porém 

quando são se deparam com o problema não conseguem agir diferente. 

Eu saí da sala e fui lanchar, peguei o prato e ele me chutou na perna. 

Eu fui descontar nele e deitei ele no chão apertei a garganta dele. A 

minha atitude não foi certa, pois eu devia ter falado com o professor. 

Eu preciso aprender a respeitar os outros e controlar minha raiva sem 

brigar. (LIVRO DE INTERCÂMBIO, 2014). 

Apesar de reconhecer a necessidade de controlar a raiva, a criança justifica sua 

atitude de apertar a garganta do colega como necessária, pois ele “provocou” então ele 

precisa “descontar”. Entra aí a noção de um senso de justiça que justifica a sua atitude. 

 

Depois da agressão vem a reflexão e o arrependimento 

 

“Eu peço desculpas!” (LIVRO DE INTERCÂMBIO, 2014) 

 

Como descrevemos nessa última narrativa, após uma cena de briga, algumas 

crianças reconhecem a necessidade de agir diferente diante da violência sofrida. Depois 

de se envolverem em atos de violência na escola, as crianças são levadas até a diretoria 

para repensarem sobre suas atitudes. Nesse momento as crianças são convidadas a 

escreverem no livro de intercâmbio da escola para repensar sobre o que aconteceu.  

Nessa atitude de rememorar o ocorrido, as crianças tomam consciência de suas atitudes 

e refletem sobre suas consequências.  

Para Delory-Momberger (2008) as noções de experiência e de reflexividade 

autobiográfica tornam o processo de biografização o objeto de estudos primordial da 

pesquisa (auto)biográfica, pois é suscetível de revelar os modos como os indivíduos 
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interpretam o mundo e como dão forma a suas experiências, num duplo movimento: o 

de subjetivação e o de socialização.  

 

Eu estou aqui na diretoria porque eu bati no menino. Eu peço 

desculpas a ele. Eu bati nele porque ele jogou a garrafa pet em mim. 

Eu preciso aprender que não é com violência que resolvemos as coisas 

que estão acontecendo na escola ou em qualquer lugar. (LIVRO DE 

INTERCÂMBIO, 2014). 

A minha atitude não foi certa, pois eu devia ter falado com o professor 

ou professora. Eu preciso aprender a respeitar os outros e controlar 

minha raiva sem brigar. Uma coisa que posso fazer é sair de perto e 

procurar ajuda da diretoria e do professor. (LIVRO DE 

INTERCÂMBIO, 2014). 

 

Passeggi (2010) nos lembra que desde a mais tenra infância, a biografização é 

uma atividade de linguagem autorreferencial pela qual a criança lembra e conta suas 

experiências, faz uma reflexão sobre elas e se projeta numa nova forma de agir. Ao 

biografar a sua experiência a criança entrelaça três dimensões de sua temporalidade: a 

memória do passado, a vivência no projeto, e a projeção para o futuro. A experiência 

narrada e refletida proporciona a criança a si assumir como autor, ou seja, daquele que 

se responsabiliza pelo que diz de sua experiência ao contar sua história. O trabalho de 

reflexão e da consciência atua diretamente com a memória.  

De acordo com Passeggi, (2014), num primeiro momento, o da evocação da 

experiência vivida, podemos considerar que a criança se vê em cena como ator e 

personagem da história: quando ela narra suas atitudes, seja como agressor ou como a 

vitima que revida a violência sofrida e se torna também um agressor, ela passa a ser o 

ator e o personagem de seu enredo.  No momento em que a criança começa a refletir 

sobre a sua atitude ela começa a perceber o tamanho da sua “imprudência” diante do 

fato de agir com uma atitude violenta. E por fim então ela conclui que não deveria ter 

agido dessa forma e pensa em uma nova forma de agir: “Desculpa, mais nunca eu faço 

isso. Agora fico com raiva, desculpa”. Por esse processo de reflexividade 

autobiográfica, a criança se projeta aos seus próprios olhos como um ser capaz de 

decidir e de agir no mundo, ou seja, de assumir-se como agente, alguém mais vigilante. 

Por essa razão ela provoca uma ruptura com o seu passado onde se vê como um ser 

inconsequente.  

Porque Luana bateu com a chinela no meu pé e eu ameacei com o 

livro e Pedro falou que eu era dona girafa. Eu deveria ter contado a 

professora e não falei porque a gente estava brigando. Desculpas por 
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tudo que eu fiz, que a minha atitude estava errada. (LIVRO DE 

INTERCÂMBIO, 2014). 

 

Não arengar na escola como eu fiz. Mais nunca vou fazer isso. 

Diretora, você me desculpe, não faço mais isso. Vou estudar muito, 

vou ficar quieta. Porque ela me “esculhamba” todo dia, onde passo ela 

me “esculhamba”. [...]  Desculpa. Mais nunca eu faço isso. Agora fico 

com raiva da atitude que tive, desculpa. (LIVRO DE 

INTERCÂMBIO, 2014). 

 

Pela reflexão autobiográfica, a criança toma consciência de ter vivido os ricos do 

perigo. A palavra experientia, que significa “saída do perigo”, ganha aqui todo o 

sentido, pois ao se imaginar envolvido em uma situação de violência, a criança percebe 

os riscos que viveu e se projeta como alguém que sobreviveu ou escapou do perigo. “É 

nesse sentido, que podemos considerar que a reflexividade autobiográfica intervém no 

desenvolvimento do psiquismo humano e do agir social” (PASSEGGI, 2014, p. 142).  

A partir da experiência vivida a criança percebe-se a si mesmo no mundo como 

um outro eu, que deve adotar modelos de comportamentos oferecidos pela cultura: “As 

crianças estudiosas não brigam”; “quem não briga tira boas notas”. E sobre essa 

representação de suas experiências desenvolverá sua reflexão para dela depreender 

saberes íntimos consigo mesma: “não posso brigar na escola”. Nos relatos a seguir, as 

crianças afirmam não querer mais brigar e assumem uma postura diferente diante do 

ocorrido: 

 

Eu digo que não quero mais brigar e quero ser amigo de Arthur, 

porque eu gosto dele e quero que ele seja meu amigo. (LIVRO DE 

INTERCÂMBIO, 2014). 

Eu vou pedir desculpas para ela por tudo o que eu fiz e não faço mais 

e quando eu crescer vou ser uma adulta comportada e vou ser médica. 

(LIVRO DE INTERCÂMBIO, 2014). 

Concluímos, com o entendimento de Passeggi (2014, p. 144) que afirma que “a 

atividade de biografização apresenta-se, portanto, como uma hermenêutica prática e, 

portanto como prática de formação para a criança”. A noção de criança como agente do 

meio em que vive é importante porque implica a decisão de agir de outra maneira, seja 

conforme o que ensina a cultura, seja contra ela. Segundo a autora, nessa projeção de si 

como agente é que percebemos melhor a ambivalência da subjetividade, no que 

concerne a sujeição ou a emancipação. A reflexão permite tirar lições da experiência 

num horizonte de expectativas para além do eu e promove o reconhecimento de si como 

ser ético, capaz de orientar as próprias ações na direção comum. 
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O exercício da escrita reflexiva no livro de intercâmbio da escola permite às 

crianças reavaliar suas reações. Nessa perspectiva, Wallon afirma que situações 

conflituosas na escola envolvem, necessariamente, a emoção. Por isso é necessário 

pensar em maneiras que ajudem as crianças a controlar os sentimentos e emoções a fim 

de solucionar os conflitos entre eles.  

 

4.2 Violência à escola  

 

  A segunda categoria que delimitamos na nossa análise é a violência à escola, 

entendida aqui como os atos praticados pelos alunos contra a escola. Dividimos essa 

categoria em dois eixos: a violência interna e a violência externa a escola. Na violência 

interna iremos discutir sobre as incivilidades, desordem e bagunça das crianças contra a 

escola, e na violência externa discutiremos a violência urbana existente no entorno da 

comunidade onde a escola está localizada.  

 

4.2.1 Violência interna à escola 

 

 

Bagunça  

 
“Assim a escola vira de cabeça para baixo!” (BERNARDO, 9 anos) 

 

 

A bagunça provocada pelos alunos contra a escola foi um tema que emergiu 

durante nossa conversa com as crianças. Os alunos consideram a bagunça como um ato 

de incivilidade que afeta o convívio escolar. Para eles, a falta de limites no 

comportamento de alguns estudantes prejudica o andamento das atividades educativas.  

 

- Você tem que ficar atento na hora do recreio. Você tem que ajudar a 

diretora para [os alunos] não fazer nada de errado, porque senão a 

gente fica com a mesa suja.  Os alunos sujam as mesas e derrubam as 

cadeiras da sala. Eles bagunçam. (MAX, 8 anos) 

 

- O que vocês menos gostam na escola? (PESQUISADORA) 

- A bagunça. (CLARA, 9 anos) 

- A bagunça, a conversa. (LARA, 9 anos) 

- Por que não pode ter bagunça na escola? (PESQUISADORA) 

- Porque os professores ficam muito mal e tristes. (LARA, 9 anos) 

- Porque os professores não conseguem dar aula. (CLARA, 9 anos) 

- Porque senão a escola vira de cabeça para baixo [Fazendo o gesto 

com a mão]. (BERNARDO, 9 anos) 
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Para Abramovay e Castro (2006) a bagunça pode ser considerada como uma 

incivilidade. Para elas, essas atitudes não são necessariamente comportamentos ilegais 

no sentido jurídico, no entanto, elas consistem em infrações à ordem estabelecida na 

escola. Os atos de indisciplina, mesmo não sendo aparentemente graves, têm o poder de 

provocar a desorganização da ordem coletiva, destruindo os laços de boa convivência 

entre os alunos, fomentando um sentimento de insegurança, fragilizando a instituição, 

afetando a experiência e a confiança no outro.  

Para Charlot (2002, p. 437) “a incivilidade não contradiz, nem a lei, nem o 

regimento interno da escola, mas as regras de boa convivência: desordem, empurrões, 

grosserias, palavras ofensivas, bagunça, geralmente ataque cotidiano ao direito de cada 

um de ser respeitado”. Nesse relato do livro de intercâmbio a criança relata uma série de 

atitudes provocadas por ela, considerada como incivilidades: 

 

Por que estou na diretoria? 

Porque eu fiquei brincando e atrapalhando; 

Porque eu fiquei abusando a essa professora; 

Porque eu não respeitei a professora; 

Porque eu baguncei na sala de aula e teimei muito; 

Porque estava atrapalhando a professora; 

Porque eu fiquei puxando conversa; 

Porque estava atrapalhando a professora; 

Porque eu não fiquei respeitando a professora; 

Porque eu fiquei bagunçando na sala de aula 

Porque eu fiquei saindo da sala de aula. 

OBS: Tapa no rosto dos colegas 

(LIVRO DE INTERCÂMBIO DA ESCOLA, 2014) 

 

Nesse relato, a criança enfatiza uma série de atitudes provocadas por ela que 

culminaram com sua retirada da sala de aula. Charlot (2012) nos alerta para a 

possibilidade dessa violência contra a escola ter relação direta com a violência da 

escola. É bem provável que o desinteresse e o desprazer pelo ensino gerem no aluno 

atitudes de revolta e oposição ao sistema educacional. Segundo Abramovay e Castro 

(2006) é certo que brigas e discussões podem ocorrer em qualquer tipo de espaço social. 

Entretanto, quando as situações de violência se dão na escola, é preciso analisar a 

conexão desses episódios com as práticas e dinâmicas que ocorrem dentro dela.  

 

 

 

Depredação da estrutura física da escola 
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“Os meninos maiores quebram tudo!” (MAX, 8 anos) 

 

Estudos da UNESCO (2002) apontam que, na década de 1980, observou-se um 

aumento considerável nas ações contra o patrimônio, como depredações e as pichações. 

Atualmente é quase que habitual nos deparamos com muros pichados, portas de 

banheiro quebradas, bombas estouradas dentro do vaso sanitário, cadeiras e mesas 

quebradas, entre tantas outras maneiras que degradam a estrutura física da escola. Para 

Abramovay, Avancini e Oliveira (2002) é necessário tentar desvendar as mensagens 

escondidas por traz desses atos de violência contra o patrimônio das escolas, que podem 

ter vários significados: a necessidade de chamar a atenção, de exibir-se para os colegas, 

expressar revolta ou, até mesmo de, querer deixar sua marca no mundo.  

Durante nossa permanência na escola ouvimos alguns relatos sobre esse tipo de 

violência, geralmente percebido por crianças menores frente ao vandalismo dos alunos 

maiores.  

- Eles bagunçam. Eles tinham quebrado essa janela aqui, da própria 

sala. Os meninos maiores quebram tudo.  (MAX, 8 anos,  referindo-se 

aos alunos do 5º ano) 

 

As crianças menores reclamam constantemente dos atos de 

vandalismo protagonizado pelas crianças maiores: Aqui na escola tem 

que tomar cuidado com os meninos maiores porque eles bagunçam e 

quebram as coisas. (DIÁRIO DE CAMPO, 2014) 

 

 

A violência contra o patrimônio também entra na lógica da imposição dos mais 

fortes sobre os fracos. É possível perceber nos relatos acima que os alunos maiores 

utilizam-se desses atos de vandalismo para deixar suas marcas e assim serem 

respeitados e reconhecidos por seus atos rebeldes que vão contra a norma vigente da 

instituição. Transgredir esses padrões significa, para eles, uma atitude de coragem e de 

revolução.  

 

 

Pequenos roubos e furtos 

 “Todo santo dia some brinquedos da escola!” (HEITOR, 8 anos) 

Outra incivilidade presente na violência contra a escola é os roubos e furtos. 

Uma pesquisa realizada pelo UNESCO (2002) mostrou que essa prática tem sido 

corriqueira dentro das escolas e tem ganhado destaque na fala dos alunos. Para 
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Abramovay, Oliveira e Avancini (2002) os pequenos furtos são praticados, em grande 

parte, por pessoas de dentro do espaço escolar, permitindo a aceitação desses atos como 

natural. Para elas, essa frequência na ocorrência dos fatos leva os alunos, coordenadores 

e diretores a diminuírem sua gravidade e, em alguns casos, desconsiderar a natureza do 

ato em si.  

Durante as rodas de conversas as crianças denunciam a necessidade de se 

estabelecer monitores para vigiar os brinquedos da escola para ninguém levar para casa: 

- Alien, você pega dois alunos para ser monitor, você coloca o colete 

neles, pega um saco e coloca brinquedos dentro. Pega mais dois 

monitores e coloca lá trás e outros lá na frente. Aí pode brincar a 

vontade. (HEITOR, 8 anos) 

- E se não tiver os monitores o que acontece? (PESQUISADORA) 

- Não brinca. (PEDRO, 8 anos) 

- Ninguém brinca. (HEITOR, 8 anos) 

- Por quê? (PESQUISADORA) 

- Porque eles levam os brinquedos para casa. (HEITOR, 8 anos) 

- Você faz uma separação, você separa uma turma e coloca dois 

monitores. (GUI, 8 anos) 

- Para não levar brinquedos para casa, porque todo dia some 

brinquedos da nossa sala, porque os meninos do “Mais Educação” de 

manhã pega, invade.  (HEITOR, 8 anos) 

- Todo santo dia some. (PEDRO, 8 anos) 

 

Segundo as crianças a ausência dos monitores implica diretamente no ato de 

brincar: sem monitores ninguém pode brincar. Essa insegurança demonstra a 

desconfiança que as crianças têm na honestidade das outras crianças. Para Abramovay, 

Oliveira e Avancini (2002) quando os alunos são vistos como praticantes de roubos e 

furtos, as crianças se sentem inseguras em deixar os pertences fora de seu controle. 

Desse modo, elas reconhecem a necessidade de monitores para vigiar a atitude dos 

alunos durante a brincadeira com os brinquedos.  

 

 

O que fazer com quem comete violência contra a escola?  

 

“Vai ter que fazer trabalho voluntário no intervalo!” (LIVRO DE INTERCÂMBIO, 2014) 

 

O senso de justiça e os princípios éticos de boa convivência são alguns dos 

pontos mencionados pelas crianças como consequência para quem pratica os atos de 

violência. As crianças apresentam, em suas narrativas, a noção de moral e de 

autonomia. Kamii (2002) nos lembra que para Piaget, a autonomia significa ser 
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governado por si próprio, ao contrário da heteronomia, que significa ser governado por 

outro. 

Ao serem questionados sobre o que fazer com as crianças que se envolvem em 

situação de violência, os alunos elaboram estratégias para lidar com os conflitos.   

Suspensão por duas semanas 

Sem intervalo 

Trabalho voluntário no intervalo (monitora) 

Carta que fale sobre respeito 

(LIVRO DE INTERCÂMBIO, 2014). 

 

Suspensão por uma semana 

Deixar sem recreio por uma semana 

Escrever uma carta de desculpas 

Chamar o pai e a mãe 

(LIVRO DE INTERCÂMBIO, 2014). 

 

Nestas narrativas é importante destacar que as crianças exercem seus princípios 

de moral, seja ela heterônoma ou autônoma, na medida em que procuram soluções para 

o problema da violência na escola ocorrido durante o intervalo. Para Piaget a essência 

da autonomia consiste em tornar as crianças aptas a tomar decisões por si mesmas. 

Porém, é necessário resaltar que essa autonomia difere da liberdade completa, já que, na 

autonomia, é necessário levar em consideração os fatos relevantes para decidir agir da 

melhor forma para todos. Segundo Kamii (2002, p. 108) “não pode haver moralidade 

quando se considera o próprio ponto de vista”. 

Em outro diálogo, as crianças discutem: 

 

- O quê que um monitor tem que fazer? (PESQUISADORA) 

- Cuidar dos brinquedos e olhar os alunos. (LARA, 9 anos) 

- Tem que o olhar para que os alunos não faça o quê com os 

brinquedos? (PESQUISADORA) 

- Bagunce! (CLARA, 9 anos) 

- Para não quebrar, não sujar, não perder. (LARA, 9 anos) 

- E se alguém faz algumas dessas coisas? Como é que o monitor faz? 

(PESQUISADORA) 

- Ou diz a diretora ou resolve ali mesmo. (LARA, 9 anos) 

- Como é que você resolve, no seu caso? (PESQUISADORA) 

- Se sujar eu limpo e no outro dia não brinca. (LARA, 9 anos) 

- Você sabe a pessoa que sujou e não deixa brincar? 

(PESQUISADORA) 

- É, se quebrar eu digo a diretora... E no outro dia não brinca do 

mesmo jeito. (LARA, 9 anos) 

 



114 
 

 

Nesse diálogo é perceptível o conceito moral
9
 utilizado pelas crianças na hora da 

brincadeira no intervalo. Noções de zelo, cuidado, cooperação e respeito são requeridos 

por elas como condição para participar da brincadeira. A criança que transgredir as 

normas deverá ir para a diretoria, ficar fora da brincadeira e no outro dia perderá a 

oportunidade de brincar novamente com os brinquedos. É importante resaltar que essas 

normas são estabelecidas entre elas e socialmente aceitas sem a necessidade da 

intervenção da autoridade dos adultos. Sobre essa constituição de normas e regras, 

Piaget (1932) nos lembra sobre os princípios que envolvem as sanções. Um dos 

conceitos trabalhados por ele são as sanções por reciprocidade. As sanções permitem as 

crianças a possibilidade de construir por si mesmas a regra de convivência com o outro. 

O que está implícito neste entendimento é que a criança que comete atos de violência 

contra os amigos deverá ser excluída do grupo, em contrapartida quando essa mesma 

criança parar com o seu comportamento violento, ela terá a oportunidade de voltar a 

fazer parte do grupo. Uma forma de sanção por reciprocidade é o de privar a criança do 

direito de utilizar o objeto que ela fez mal uso, essa atitude fica bem evidente na fala de 

Lara ao afirmar que as crianças que danificam os brinquedos perdem o direito de brincar 

com ele no outro dia. Por fim, a última sanção observada na fala das crianças é a 

reparação, “a criança responsável pelo estrago pode ver o ponto de vista da vitima e ser 

encorajada a construir por si mesma a regra de reparação” (KAMII, 2002, p. 111). 

Para Wadsworth (1997, p. 14) essa interação é essencialmente necessária para a 

construção da autonomia moral: 

 

Tanto para Piaget como para Vygotsky, o ambiente da sala de aula 

requer interação social, embora por razões diferentes. Para Piaget, a 

interação com os colegas e adultos (particularmente com os colegas), 

bem como as críticas e as discussões em suas várias formas, são uma 

fonte de desequilíbrio necessário. Ambos são construtivistas e 

consideram o conhecimento como uma construção, auto-regulada e 

veem as interações sociais como tendo um papel importante, ainda 

que por razoes diferente.  

 

A interação com o grupo ou até mesmo a exclusão desse mesmo grupo, permite 

às crianças repensarem suas atitude. Existe um consenso claro entre elas que atitudes 

agressivas, violentas, desonestas e desrespeitosas não são sociamente aceitas, logo para 

fazer parte do grupo as crianças precisam se adequar as regras. A atividade no grupo, 

                                                           
9
 É importante enfatizar que o Conceito de Moral adotado na escrita desta dissertação diz respeito ao 

conceito discutido por Jean Piaget sobre o desenvolvimento da moral. (Anomia – ausência de moral; 

Heteronomia – regulação externa; e Autonomia – regulação interna) 



115 
 

 

portanto, é auto-regulada. De acordo com o construtivismo de Piaget, a coordenação de 

pontos de vista entre colegas é mais eficaz do que a correção feita pelo professor. 

 

 

4.2.2 Violência externa à escola 

 

Falar sobre a violência não é uma tarefa fácil para as crianças já que ela pode 

resgatar na memória situações traumáticas, de constrangimento e até de morte. Em 

nossa metodologia da pesquisa procuramos criar um espaço lúdico e descontraído a fim 

de favorecer a narrativa sobre situações conflituosas. Passeggi e Conti (2014, p. 153) 

utilizando-se do entendimento de Freud (1920/1976), nos lembram que “o faz de conta 

é o espaço lúdico que a criança cria para expressar e organizar psiquicamente as 

situações traumáticas cotidianas e essa narrativa pode ser interrompida toda vez que o 

conteúdo fantasiado ‘for lido’ como sendo verdade”. Um dos nossos objetivos quando 

aplicamos a metodologia de roda de conversas a partir da presença de um alien foi de 

provocar o distanciamento da realidade vivida e proporcionar as crianças um ambiente 

favorável a narrativa, isso porque, como colocam Diakine e Libovici (1988), a criança 

necessita, muitas vezes, do suporte de fantasia para poder falar de seus traumas ou do 

suporte do objeto para desenvolver a sua narrativa.  

Apesar de realizarmos as rodas de conversas dentro da escola, as crianças 

narraram diversas situações de violência fora da escola, envolvendo familiares, amigos, 

vizinhos, e moradores do bairro. Em suas narrativas as crianças falam sobre morte, tiros, 

sequestros, armas de fogo e outros problemas sociais.  

 

Violência urbana envolvendo crianças 

 

“Era do meu tamanho... levou três tiros nas costas” (HEITOR, 8 anos) 

 

Em todas as rodas de conversas que realizamos, os alunos nos alertaram sobre a 

violência que cerca a região no entorno da escola. Eles iniciaram suas narrativas sobre a 

violência urbana nos contando sobre o envolvimento de crianças pequenas em situação 

de conflito. O que mais nos impressiona é constatar a naturalidade com que as crianças 

narram sobre essas experiências.  
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- Teve um dia que aconteceu uma troca de tiros. Tinha um menino, ele 

não era envolvido não, ele levou três tiros e está no hospital até hoje. 

(HEITOR, 8 anos) 

- Ele era criança? (PESQUISADORA) 

- Era do meu tamanho. O nome dele era João, levou três tiros nas 

costas. (HEITOR, 8 anos) 

 

- Qual era a história que você estava contando, Rita? 

(PESQUISADORA) 

- Dos tiros... foi assim, a gente estava olhando a quadrilha [junina], 

quando chegou dois homens. Quando terminou a quadrilha, chegou a 

policia. Foi aqui perto da escola. Tinha dois caras, a lanchonete estava 

aberta, quando os dois caras chegaram [...]. (RITA, 11 anos) 

- São de lugares diferentes? (PESQUISADORA) 

- São dois lugares que sempre brigaram. Os dois caras pegaram a 

moto, não, foi a cadeira da lanchonete, e bateram um no outro. Um 

brigou com o outro e pegou a arma. Tinha um bocado de menino, e 

menino pequeno também, veio pegar as armas. Deram uma facada e 

arrancaram o joelho do homem. Quando o menino ia correndo, 

desmantelou o pé.  Quando a gente chegou perto de casa, começou os 

tiros. (RITA, 11 anos) 

 

No primeiro relato, Heitor narra sobre uma criança que levou três tiros nas 

costas. Em sua narrativa ele afirma que o menino “não era envolvido não”. Era uma 

criança e foi vítima da violência urbana. Apesar de narrarem as cenas de violência de 

forma natural, as crianças, de um modo geral, reclamam da violência existente entre 

gangues ou galeras que dominam territórios nos bairros. Queixam-se da rivalidade entre 

as gangues, o que afeta diretamente a sua liberdade de circulação dentro do bairro 

(ABRAMOVAY, 2002). 

Porém, o que mais nos assusta e nos causa espanto é perceber a aproximação de 

crianças pequenas com o universo da violência. Rita, ao contar sobre uma confusão que 

ocorreu no bairro, afirma ter presenciado o envolvimento de crianças pequenas fazendo 

o uso de armas, espalhando o medo e o terror nas ruas da região. Rita enumera uma 

série de atitudes violentas protagonizadas pelas próprias crianças: Uso de armas, 

violência física com uso de armas branca e ferimentos. Todas essas narrativas são 

contadas pelas crianças como uma história corriqueira que faz parte de seu cotidiano. 

Apesar de demonstrarem medo e espanto com a brutalidade com a qual as brigas 

acontecem, as crianças contam de forma natural, sem constrangimentos: riem, fazem 

simulação de como tudo aconteceu e evidenciam detalhes de tudo o que presenciaram. 

A aproximação e a convivência com a violência diariamente fazem com que ela seja 

compreendida como um ato “normal” e ameniza o estranhamento da situação.  
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Essa é uma realidade alarmante que banaliza e viola o direito da vida. A vida é 

coisa séria. Para Diskin e Roizman (2002, p. 15),  

A violência nas grandes cidades vitima milhares de pessoas, 

principalmente jovens. Por isso temos que praticar e disseminar, 

o máximo que pudermos o resgate da vida, a defesa da vida, o 

respeito à vida. Precisamos começar refletindo sobre algumas 

lições que a própria vida nos passa. [..]. Infelizmente, sabemos 

destruir, com diversos tipos de armas - nucleares, químicas e 

biológicas - toda e qualquer vida na terra. Mas não sabemos 

como, nem por onde começar a restaurá-la. 

Os valores morais e a vida em sociedade têm sido cada vez ameaçados pelo 

efeito devastador dos atos de violência urbana.  

 

Narrativas sobre armas 

 
 “Bala, tiro, bandido!” (BRUNO, 10 anos)  

 

 

Outra subcategoria que emergiu a partir das rodas de conversas e nos causou 

espanto foi a recorrência de narrativas sobre armas de fogo: “12”, “25”, “38” e “sniper” 

foram algumas das armas identificadas pelas crianças. Segundo pesquisas realizadas por 

Zaluar e Leal (2001) é notavelmente considerável o aumento do número de casos 

envolvendo a violência provocada por armas de fogo. Para as autoras, esse aumento de 

mortes envolvendo esse tipo de armamento não pode ser atribuído a uma única causa, 

mas sim à interação de diversos aspectos que contribuem para estimular a violência, 

principalmente entre os jovens.  

A presença dessa violência provocada por armas de fogo foi evidenciada nas 

narrativas das crianças: 

- Eu não gosto desse bairro onde moro porque tem muitos tiros 

(HEITOR, 8 anos) 

- Aqui tem tiros (PEDRO, 8 anos) 

 

- O que vocês não gostam aqui no bairro da escola? 

(PESQUISADORA) 

- Bala! (RITA, 11 anos) 

- Bala, tiro, bandido! (BRUNO, 10 anos) 

- Aqui perto da escola tem isso? (PESQUISADORA) 

- Tem. (BRUNO; RITA) 

- Tem muito bandido aqui? (PESQUISADORA) 

- Tem! (JUDSON, 9 anos - Depois de passar um tempo sinalizando 

com a cabeça que sim).  

- E é desse jeito, Judson? (PESQUISADORA). 
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- Tem! Um dia a gente estava jogando bola e começou a chover. [...] 

Eu e Luan ficamos debaixo da arvore, esperando a chuva passar. Aí 

passou dois ladrões, com duas armas! Era uma “12”. (JUDSON, 9 

anos) 

- E você sabia qual era a arma? (PESQUISADORA) 

- Sei! E uma sniper! (JUDSON, 9 anos) 

 

O que mais nos impressionou na narrativa de Judson foi a forma e a propriedade 

com que ele narrou sobre suas experiências envolvendo as armas de fogo. Quando 

iniciamos a roda de conversas ele se manteve calado e de cabeça baixa a maior parte do 

tempo, porém quando as crianças começaram a narrar sobre a violência no bairro, ele 

imediatamente levantou a cabeça e começou a contar suas experiências de maneira 

detalhada e prolongada. Para Abramovay, Avancini e Oliveira (2002, p. 43) “a presença 

de qualquer tipo de armamento sinaliza não somente violências efetivas e explícitas mas 

também cenários que banalizam violências, já que as armas, mesmo quando não 

acionadas, são uma ameaça”. Desse modo, testemunhar o porte de armas de fogo 

significa fazer parte de um campo que vive na eminência de um conflito a qualquer 

momento.   

- Ei professora! Aqui um dia teve uma guerra! (JUDSON, 9 anos) 

- Aqui? Dentro da escola? (PESQUISADORA) 

- Não. Lá perto da minha casa, de frente. Parecia uma guerra, um 

bocado de policial contra um bocado de ladrão. Tinha até um 

helicóptero. (JUDSON, 9 anos) 

- Isso era tiroteio. (BRUNO, 10 anos) 

 

Na narrativa de Judson, ele evidencia um confronto entre policiais e bandidos da 

região. No seu entendimento, a sua rua foi palco de um cenário de guerra. Para 

Abramovay e Castro (2006) dois fatores podem ser levados em consideração quando se 

trata do uso de armas: a arma gera violências extremas, como ferimentos e mortes; e é 

um tipo de violência em si mesma, tanto contra sujeitos individualizados, através da 

intimidação e medo. Segundo essas autoras, o uso de armas entre os jovens é aceito por 

eles como sinônimo de virilidade, de poder, instrumento de intimidação e de defesa.  

As crianças também narraram sobre homicídios que ocorreram na região 

envolvendo, inclusive, seus familiares: 

 

- Alguns homens vão à minha rua para bagunçar. Já mataram mais de 

30 pessoas. (CLARA, 9 anos) 

- Na sua rua? (PESQUISADORA) 

- Só na lá na rua! (CLARA, 9 anos) 

- Mas porque, tem briga entre eles? (PESQUISADORA) 

- Não. É porque assim... (CLARA, 9 anos) 
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- Chegaram os caras lá cheios de armas [faz o gesto da arma com a 

mão e sorri] (LÉO, 10 anos) 

- O meu primo morreu, [...] ele fazia coisa errada, sabe? [fica 

pensativa]. Ele estava sentado na linha [do trem], ali, descendo lá para 

frente, aí veio dois caras e meteram tiro nele. (CLARA, 9 anos) 

 

- Uma mulher levou um tiro na barriga e outro nos peitos. (RITA, 11 

anos) 

 

Infelizmente, os relatos das crianças sobre tiros e conflitos envolvendo jovens e 

crianças não é um exceção ou um caso isolado. O relatório sobre os desafios e avanços 

durante os 25 anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente nos mostra que 

“apenas em 2013, mais de 10 mil adolescentes foram assassinados. Além disso, na 

maior parte dos casos, não se conhecem os autores desses crimes, porque falta 

investigação, o que gera um ciclo de impunidade que alimenta uma onda crescente de 

violência” (UNESCO, 2015, p. 6). Ainda segundo o relatório, “os excelentes resultados 

obtidos nesses 25 anos ficam ofuscados pelo número de mortes de adolescentes e 

jovens, um dos maiores do mundo, ultrapassando inclusive as estatísticas de países em 

situação de guerra e conflitos armados” (Ibid., p. 6). Os homicídios representam hoje a 

face mais trágica das violações dos direitos das crianças e adolescentes. O Brasil é o 2º 

país com o maior número de homicídios entre pessoas de até 19 anos. 

 

O Brasil, que se tornou referência mundial na redução da mortalidade 

infantil, não tem conseguido impedir o alarmante crescimento de 

assassinatos de seus adolescentes. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) estabelece que eles devam ter garantido seu 

direito à vida, refletindo o que determina a Constituição Federal. No 

entanto, após a aprovação dessa lei, o número de homicídios de 

brasileiros de até 19 anos de idade dobrou. De 1990 a 2013, passou de 

5 mil para 10,5 mil casos ao ano (Datasus, 2013). Isso significa que, a 

cada dia, 28 crianças e adolescentes são assassinados. No Brasil, entre 

2008 e 2011, o número de pessoas assassinadas foi maior do que nos 

12 maiores conflitos armados ocorridos no mundo de 2004 a 2007, 

entre eles, as guerras no Iraque e no Congo.  

 

Esses dados são ainda mais assustadores quando paramos para refletir que, 

seguindo a lógica dessa progressão “cerca de 42 mil adolescentes brasileiros poderão ser 

assassinados entre 2013 e 2019”. (DATASUS, 2013). De acordo com o relatório 

(UNESCO, 2015), as vítimas dessa violência são em sua grande maioria meninos 

negros, pobres, que vivem nas periferias e em áreas metropolitanas das grandes cidades. 

Ficamos refletindo que essa realidade violenta vivida pelas crianças está longe de 

chegar ao fim, pelo contrário, de acordo com as perspectivas dos estudos realizados, 
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deverá ser cada vez mais comum presenciarmos o assassinato de crianças e 

adolescentes.  

 

4.3 Violência da escola 

  

A violência da escola, institucional ou simbólica se caracteriza pela violência 

praticada pela escola contra a criança, e que se manifesta disfarçadamente, direcionando 

o modo como as crianças se percebem e vão construindo representações de si como 

aluno, dentro da instituição, face aos modos como são tratadas por uma percepção 

adultocêntrica da escola, da criança, de seus modos de ser e de ver o mundo. Dessa 

maneira, a cultura escolar pode, de alguma maneira, ser uma difusora da violência 

simbólica.  Para Abramovay (2005, p. 65), 

 

A cultura escolar, muitas vezes, se baseia em uma violência de cunho 

institucional, a qual se fundamenta na inadequação de diversos 

aspectos que constituem o cotidiano da escola – como o sistema de 

normas e regras muitas vezes autoritárias; as formas de convivência; o 

projeto político pedagógico; os recursos didáticos disponíveis e a 

qualidade da educação – em relação à características, expectativas e 

demandas dos alunos, o que gera uma tensão no relacionamento entre 

os atores sociais que convivem na escola.  

 

Essa violência institucional tem por intenção, como nos lembra Debarbieux 

(1997) controlar  a natureza das crianças. Ao revisitar a história da educação, 

Derbarbieux relembra a forma como os alunos eram tratados na escola.  Para Gonçalves 

(2002, p. 85) “trata-se da certeza de que a infância era a idade da selvageria, da 

‘desrazão’, e do ‘pecado’. A educação era chamada para reorientar o ‘pequeno 

selvagem’, para reduzir ao máximo seu estado natural e introduzi-lo, de uma vez por 

todas, no mundo da cultura”. Nesse entendimento, a criança é vista sempre como um ser 

sem condições de se governar por si próprio, sendo necessário sempre estar sobre o 

controle e dominação do adulto.  

Para Bruner (1997, p. 96) a cultura nos provê [...] de diretrizes: “ela exorta, 

proíbe, atrai, nega, gratifica os compromissos que o si-mesmo assume. E o si-mesmo, 

usando suas capacidades para reflexão e para projetar alternativas, evita, adota, ou 

reavalia e reformula o que a cultura tem a oferecer”. Passeggi (2014, p. 140) 

parafraseando o que destaca Bruner, afirma que,  
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se a função “mais poderosa” da cultura é a de exortar os indivíduos a 

encontrar o equilíbrio entre o que ela proíbe e o que gratifica, as 

capacidades ‘mais poderosas’ do humano e da criança, 

especificamente, seria a de ‘refletir’ para avaliar o que a cultura lhe 

oferece, assume como a de ‘projetar alternativas’ para (sobre)viver 

nela e eventualmente, transformá-la. 

 

A escola, detentora de sua cultura, pode ser um lugar privilegiado para o 

exercício da violência simbólica, na medida em que estipula de forma arbitrária suas 

regras e normas. Essa violência pode ser praticada pelo uso de sinais de poder que falam 

por si só, sem a necessidade da força física, nem de armas, nem do grito. São medidas 

que silenciam protestos, exercidas não só de um estudante para outro, mas ainda na 

relação professor ou diretor e aluno. (ABRAMOVAY; AVANVINI; OLIVEIRA, 

2002). 

 

 

A escola serve para ser alguém na vida 

 

Porque senão quando eu crescer, não vou ter um futuro.  

(CLARA, 9 anos) 

 

Uma das respostas mais recorrentes que obtivemos nas rodas de conversas foi 

sobre a necessidade de se estudar para ser alguém na vida. Nessa projeção para o futuro, 

as crianças desconsideram o seu estado atual como um sujeito de direito e negam sua 

existência no tempo presente. Nessa perspectiva, a pressão imposta pela cultura escolar 

constitui a identidade das crianças. Para Passeggi (2014, p. 145) “a criança vai 

construindo uma identidade de aluno mediante fórmulas prontas, blocos de palavras 

fornecidas pela cultura escolar, que fomentam a sua ação no mundo”. Destacamos a 

seguir, algumas dessas narrativas: 

 

- Por que vocês vêm para a escola? (PESQUISADORA) 

- Para aprender! (LARA, 9 anos) 

- Para aprender e para ter um trabalho melhor quando for maior. 

(CLARA, 9 anos) 

- Porque senão quando eu crescer, não vou ter um futuro (CLARA, 9 

anos) 

- Para ser doutor! (LÉO, 10 anos) 

 

- Para estudar, crescer e ser alguém na vida. (BRUNO, 10 anos) 

 

- Eu acho que a pessoa vem para a escola para aprender a ler e se 

formar para ser alguma coisa na vida. (LUISA, 8 anos) 
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- Por que o Alien tem que ir pra escola? (PESQUISADORA) 

- Pra ele crescer e ser alguém na vida. (RITA, 10 anos) 

 

- Porque vocês acham que o Alien tem que ir a escola? 

(PESQUISADORA) 

- Para aprender a ler, estudar e para crescer. (MIRELA, 9 anos) 

 

 

Em todas as rodas de conversas, as crianças responderam que estavam na escola 

para estudar, aprender, crescer e ser alguém na vida. Elas reconhecem com muita 

clareza que a escola serve para ser alguém na vida. Percebe-se que essa afirmativa não é 

propriedade do discurso infantil, contudo esse ensinamento foi internalizado 

socialmente e (re)significado na criança. Para Passeggi e Abrahão (2012, p. 12) “[a 

criança] justifica a sua ida a escola com o discurso herdado do projeto de si: ‘para ser 

alguém na vida’”.  A partir desse entendimento desconsideram-se todos os outros 

saberes externos ao da escola, e centra-se apenas no conhecimento científico como 

único meio para sua ascensão na vida. Na narrativa  de Lara, ela afirma: “para aprender 

e para ter um trabalho melhor quando for maior”. Mas essa seria mesmo a preocupação 

das crianças? Trabalhar? Já Leo afirma “para ser doutor”. A cultura escolar 

desconsidera todas as experiências extracurriculares que as crianças trazem consigo e 

torna homogênea a ideia de estudar numa perspectiva futura e anula a ideia de infância 

no presente: “porque senão quando eu crescer, não vou ter um futuro”.  Nesse sentido, 

Cruz (2008, p. 46) afirma que “as crianças não só reproduzem, mas produzem 

significações acerca de sua própria vida e das possibilidades de construção da sua 

existência”. Nessas afirmativas as crianças não compreendem o sentido da escola numa 

perspectiva presente, porém como um meio para se chegar a um futuro quando elas 

poderão ser reconhecidas como sujeitos em sua essência.  

 

 

Quem não vai a escola é burro! 

 

Porque ele é burro... Senão vai ficar burro! (CLARA, 9 anos) 

 

Uma das narrativas mais recorrentes em nossas rodas de conversas foi à 

necessidade de estudar para não ser “burro”. Quando perguntadas sobre os motivos 

pelos quais o Alien precisava ir à escola, todas as crianças afirmaram enfaticamente que 

ele precisa estudar para superar o estado de “burrice” no qual se encontrava, ocasionado 

pelo fato de não haver escolas no planeta dele. 
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- Porque o Alien tem que ir para a escola? (PESQUISADORA) 

- Porque ele é burro! (PEDRO, 8 anos) 

 

- Porque senão ele vai ficar burro (BERNARDO, 9 anos) 

- Não, não tem condições dele ser burro. Tem condição de ser idiota 

[Risos] (LÉO, 10 anos) 

- Porque que o Alien tem que estudar? (PESQUISADORA) 

- Porque ele é burro... Senão vai ficar burro! (CLARA, 9 anos) 

- Não é por causa disso, por que senão quando ele crescer o que é que 

ele vai ser? (LARA, 9 anos) 

- Nada! (CLARA, 9 anos) 

- Um Alien! (LÉO, 10 anos) 

 

- Pra ele não ficar burro. (Rita, 11 anos) 

 - É, idiota, burro. (Judson, 9 anos) 

O discurso que as crianças reproduziram para o Alien demonstra como elas se 

representam diante da escola. No imaginário da criança, todo o conhecimento válido é 

repassado pela escola, e enquanto elas não se apropriarem desses ensinamentos estarão 

em um estado de “burrice”.  Para Passeggi e Conti (2014, p. 155) “a escola é um lugar 

onde se aprende muito ano após ano e com isso se deixa de ‘estar burro’”. É importante 

destacar que a “burrice” é entendida por elas como um estado transitório, e não como 

uma condição do ser. Para Passeggi et al  (2011, p. 9) “a figura de “burro”, tão 

emblemática das anedotas escolares faz parte do imaginário escolar e guia as ações da 

criança no processo de enculturação e de constituição de sua identidade escolar”. 

Segundo as autoras, para participar dos rituais escolares de “consagração” e evitar 

aqueles de “exclusão” é preciso se demarcar dessa figura: eu não posso ser burro, eu 

preciso estudar para ser inteligente. 

 

 

As regras e o castigo na escola 

 

Na escola não pode fazer nada de errado porque senão fica de 

castigo, sem recreio. (GUI, 8 anos) 

 

Para Piaget, os adultos reforçam a heteronomia das crianças, quando usam 

recompensas e/ou castigos e estimulam o seu desenvolvimento quando estabelecem 

diferentes pontos de vista com as crianças. Dessa forma, os adultos exercem poder sobre 

as crianças usando recompensas e castigos, e são precisamente essas sanções que 

mantêm as crianças obedientes e heterônomas. Kamii (2002, p. 108) afirma que “se 

queremos que as crianças desenvolvam a autonomia moral, devemos reduzir nosso 
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poder de adulto, abstendo-nos de usar recompensas e castigos e encorajando-as a 

construir por si mesmas seus próprios valores morais”. Na medida em que uma criança 

torna-se apta a governar-se, ela é menos governada por outras pessoas.  

Em nossa pesquisa, as crianças evidenciaram algumas regras e normas a que elas 

estão submissas na escola. 

- Tem que ficar quietinho no seu canto, não pode bagunçar. (GUI, 8 

anos) 

- Se bagunçar tira ponto na prova. Do 4º ano para cima, se bagunçar, 

tira ponto. (HEITOR, 8 anos) 

 

- O que vocês diriam para o Alien não fazer na escola? (Pesquisadora) 

Para ele não fazer nada de errado na escola. Porque senão fica de 

castigo, sem recreio. (GUI, 8 anos) 

 

As ameaças de retirar ponto da prova e de ficar sem recreio são vistas pelas 

crianças como um castigo ou como punição. Kamii (2002), utilizando-se do 

entendimento de Piaget, destaca que a punição acarreta três tipos de consequências. A 

mais comum é o cálculo de riscos. Nessa punição a criança retorna a praticar o ato 

proibido pelo adulto, porém tentará evitar ser descoberta. Ou seja, a criança vai 

continuar a bagunçar na escola só que com mais cautela para não ser pega pelos 

professores. Ou então, ela decide fazer, mesmo que seja descoberta pois o desafio será 

recompensado pelo prazer que obterá. A segunda punição é a conformidade cega. 

“quando se tornam completamente conformistas, as crianças não precisam mais tomar 

decisões, tudo o que devem fazer é obedecer” (KAMII, 2002, p. 107). Nas palavras de 

Gui: “tem que ficar quietinho no seu canto” e seguir todas as normas sem questionar. A 

terceira consequência da punição é a revolta. Algumas crianças podem até se comportar 

bem na escola, porém, num certo momento, cansadas das normas e regras da escola, 

decidem viver por si próprios e, dessa forma, podem até começar a envolver-se em 

comportamentos que caracterizam a violência. A punição reforça a heteronomia das 

crianças e impede que elas desenvolvam sua autonomia.  

Outro tipo de ameaça identificado na narrativa das crianças é o medo do 

Conselho Tutelar:  

- Por que tem que vir para a escola? (PESQUISADORA) 

-Para estudar, crescer e ser alguém na vida (BRUNO, 10 anos) 

- Por que é obrigado (RITA, 11 anos) 

- É obrigado vir para a escola? (PESQUISADORA) 

- É obrigado. Se a gente não for para a escola, nossa mãe é presa e a 

gente vai para o juizado de menores e perde o Bolsa Família, essas 

coisas. (BRUNO, 10 anos) 
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As crianças afirmam que são obrigadas a ir para a escola, para não perder os 

benefícios do governo e para suas mães não irem pressas por negligência. Logo, a 

necessidade de estudar se estabelece através de medo de uma punição. Desse modo, a 

educação é propagada como uma ameaça.  

As crianças também apontam que a escola as impedem de realizar o que gostam 

e exige delas certa imobilidade em termos de afetos e comportamentos. “Elas percebem 

que a sua necessidade de movimento incomoda os educadores, que na busca dessa 

‘imobilidade’ e disciplina dos corpos as extenuam com tarefas exaustivas e repetidas” 

(PASSEGGI; CONTI, 2014). 

 

- A gente senta na cadeirinha, comportadinho, esperando o professor 

passar as tarefas. Não pode se mexer. (LARA, 9 anos – Olhando para 

o Alien) 

 

- A gente fica esperando o professor pedir o que a gente vai fazer. O 

que ele pedir a gente faz. Chega a hora do recreio e a gente sai na 

filinha, comportado, por ordem do professor, obedientes. (LARA, 9 

anos) 

 

Em suas narrativas as crianças conseguem, de forma muito clara, fazer a leitura do 

ideal escolar: controlar seus movimentos e se comportar! Wallon condena a visão 

adultocêntrica da escola sobre a criança que vez de considerá-la como um sujeito 

singular, parte de um pressuposto universal e a-histórico. Para ele, a escola deve 

considerar o aluno não apenas em sua dimensão cognitiva, mas também afetiva e 

motora. O movimento do corpo no espaço escolar parece não ser bem aceito, segundo a 

narrativa das crianças é preciso direcionar, controlar, e até cortar.  

Em outro momento, as crianças iniciaram uma discussão sobre as asas do Alien, 

que aqui pode ser entendida como essa noção de movimento, de liberdade, de voar.  

  

- As asas, ele tem asas. (CLARA, 9 anos) 

- Ele pode estudar na escola com as asas? (PESQUISADORA) 

- Não. (LARA; CLARA) 

- Pode! Se cortar as asas dele para não bater em ninguém. 

(BERNARDO, 9 anos) 

 - Aí vai doer nele (LARA, 9 anos) 

- Então ele não pode estudar com as asas? (PESQUISADORA)  

- Poder, ele pode, agora lá na escola dele porque nessa escola aqui não 

pode não porque senão vão estranhar (LARA, 9 anos) 
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Para elas, é preciso cortar as asas para ninguém estranhar. A criatividade, a 

liberdade, a imaginação, a reflexão e o movimento, todos esses precisam ser adequados 

ao que predomina na cultura escolar: o intelecto.  

 

4.4 Uma educação para paz: Uma estratégia de enfrentamento a violência 

 

A garantia de direitos constitui-se na via para amenizar e, quem sabe, superar a 

violência nas escolas, desse modo, a educação para paz tem sido entendida como uma 

estratégia de enfrentamento frente aos atos violentos. Segundo a UNESCO (2012, p. 6) 

“perante os múltiplos desafios suscitados pelo futuro, a educação surge como um trunfo 

indispensável para que a humanidade tenha a possibilidade de progredir na consolidação 

dos ideais da paz, da liberdade e da justiça social”.   

Segundo Eyng (2013) as pesquisas do observatório de violências nas escolas da 

PUCPR
10

, identificaram nas narrativas de seus pesquisados, indícios de violação de 

direitos ao assinalarem um anseio por um direito fundamental, aparentemente inerente 

às relações humanas e, em especial, na prática educativa: o respeito. Em nossa pesquisa, 

também verificamos na narrativa das crianças a necessidade e a urgência de se 

considerar o próximo como um sujeito que também possui direitos. O respeito desponta 

como algo imprescindível nas relações de sociabilidade.  

Para você respeitar as pessoas primeiramente você tem que ter 

autorrespeito, pois sem isso não tem nem caminho andado. A minha 

mãe sempre me ensinou a ter e a dar respeito as pessoas . Tem várias 

palavras que existem no vocabulário que são adequadas para respeitar, 

como: bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? tudo bem? como você 

estar? e outras. Uma coisa que ela também me ensinou é que se você 

dá respeito você também recebe respeito. Então não vale a pena gritar, 

brigar, falar alto, com violência que não leva a nada, pois violência só 

gera violência. Então, fale baixo, sem brigar ou gritar. Fique na paz, 

com isso você leva a vida mais alegre com harmonia e cheia de 

amigos prósperos perto de você. (LIVRO DE INTERCÂMBIO, 

2014). 

Esse foi o relato de uma criança do ensino fundamental sobre a necessidade de 

se praticar atitudes respeitosas. Para ela, atitudes violentas só vão gerar mais violência. 

A Educação moral é o princípio da sua narrativa. 

Como afirma Menin e Zechi (2012) desde os trabalhos pioneiros de Piaget 

(1930/1996, 1932/1977) sobre o desenvolvimento moral da criança, puderam ser 
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pensadas implicações para a área de educação moral. Nessa perspectiva, a educação 

moral, a educação em valores, a formação ética ou educação para a cidadania e para a 

democracia, já mostravam suas proximidades e implicação com a educação consciente, 

de regras, valores e princípios morais orientadores de uma vida harmônica em 

sociedade. 

Ainda segundo Menin e Zechi (2012) no final dos anos 90, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Educação (Brasil, 1998), suscitaram novas orientações sobre 

o tema da moral, como o foco na educação para a ética, como tema transversal. Com a 

proposta inspirada na teoria piagetiana, o PCN se fundamenta na construção e nas 

vivências de valores como respeito mútuo, solidariedade, diálogo e justiça. Nesse 

contexto, busca-se, uma educação democrática, laica, e que possibilite a construção de 

valores morais nos alunos de modo mais participativo, consciente e autônomo.  

Segundo o PCN (1997), a ética diz respeito as relações humanas presentes no 

interior da escola e aquelas dos membros da escola com a comunidade. Inspirados pelas 

discussões do PCN, no início dos anos 2000, começaram a surgir novos documentos 

norteadores para estabelecer uma educação voltada aos valores éticos e morais. Nesse 

contexto, a Educação para os Direitos Humanos foi um marco na luta contra a violência 

e a difusão da educação para a paz. Entre os temas mais frequentes no ensino de valores 

e da ética, podemos destacar: o respeito, a paz ou não violência, a tolerância, a 

cooperação, a solidariedade, a sensibilidade ao próximo, a amizade, a humildade e a 

honestidade.  

Quando as crianças faltam com alguns desses conceitos, elas reconhecem que 

será difícil viver harmoniosamente em sociedade.  

O respeito é uma coisa boa para a sociedade. Respeito é bom para a 

sociedade e também para todos nós. A maioria dos valores está 

diretamente relacionado com a convivência. Dificilmente alguém pode 

duvidar de quem desenvolve em nossos filhos o respeito às pessoas e 

as coisas. Ensina-lhes a dialogar corretamente ou cooperar com os 

demais, resultará em proveito de uma vida mais pacífica e de maior 

satisfação e bem estar. Respeito é uma coisa que deve ser usada em 

casa, na rua, ou em qualquer lugar que você esteja, em qualquer 

ambiente respeitável tem que manter o respeito pelos colegas de sua 

escola e pelos nossos familiares de nossa casa da nossa família, todos 

do nosso bairro, toda nossa comunidade. Nos temos muito respeito 

pelas nossas professoras e nós sabemos que erramos com a professora 

e por isso estamos fazendo essa redação. Pedimos perdão para nossa 

professora. (LIVRO DE INTERCÂMBIO, 2014). 
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Nesta narrativa a criança reconhece que faltou com respeito a professora, pede 

desculpas e discute sobre a necessidade de agir de maneira ética e responsável para 

poder viver em sociedade. Segundo Imbernón (2000, p.93) a escola deve estimular o 

desenvolvimento de “diferentes habilidades além da leitura e da escrita como, por 

exemplo, o discurso narrativo, a consciência crítica, o trabalho em conjunto, o debate e 

o diálogo”. A escola desponta, dessa forma, como uma agência privilegiada para o 

combate das violências e das culturas de violência. Dialogar com os alunos, significa 

falar sobre assuntos que despertam o interesse deles, conversar, trocar opiniões sobre as 

principais decisões a serem tomadas nas escolas atitudes que podem estimular a reflexão 

crítica, a mudança de postura diante de situações de violência escolar.  

Heitor parece nos dar a fórmula para uma educação para paz: 

 

- Alien, na sua escola, para não ter brigas. Você tem que respeitar os 

outros e eles tem que respeitar você, assim ninguém briga! (HEITOR, 

8 anos) 

Respeito! Foi a palavra que Heitor usou para solucionar todos os problemas 

discutidos nesta dissertação envolvendo a violência. 

 

A escola do Alien seria uma utopia? 

 

Alien, na sua escola tem que ter muitos amigos e muitas crianças pra 

brincar. Não pode ter briga e na sua rua não pode ter bala, nem 

bandido. (RITA, 11 anos) 

 

Ao longo de toda a nossa roda de conversas, as crianças discorreram para o 

Aliem como era a sua escola, falaram do problema com a violência dentro da escola, 

denunciaram a violência urbana e suas tristes estatísticas, evidenciaram a indisciplina, a 

falta de respeito e a violência simbólica ou institucionalizada, impregnada na cultura 

escolar. Porém quando chegou a hora das crianças se despediriam do Alien, elas 

começaram a fazer uma série de recomendações de como deveria ser a escola lá no 

planeta dele: 

 

- Alien, na sua escola tem que ter muitos amigos e muitas crianças pra 

brincar. Não pode ter briga e na sua rua não pode ter bala, nem 

bandido. (RITA, 11 anos) 
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- Alien, lá na sua escola tem que ter um campo de capim, tem que ter 

muitos amigos. Tem que ter muita bola, tem que ter muita água, tem 

que ter muita comida. (JUDSON, 9 anos) 

 

- Alien, lá tem que ter bola, um monte de coisa. Tem que estudar, não 

pode brigar. Você tem que brincar, tem que ter recreio, tem que ter 

comida e um monte de coisa. (BRUNO, 9 anos)  

 

De repente, todo aquele universo real, narrado anteriormente, marcado pela 

violência, é sobreposto por um mundo imaginário, cheio de brincadeiras e diversão. 

Neste momento nos recordamos dos quatro elementos, descritos por Sarmento (2003), 

típicos da cultura da infância: a interatividade, a ludicidade, a fantasia do real e a 

reinteração. Apesar de estarem imersas em um contexto violento, onde a violência é 

tratada de maneira naturalizada e banal, as crianças ainda preservam em sua essência o 

desejo por uma educação não-violenta, que permita a seus alunos o direito de brincar 

com os amigos. Para Sarmento (2003) a ludicidade constitui um traço fundamental das 

culturas infantis. O brincar para as crianças é coisa muito séria! 

“Tem que ter..., tem que ter... tem que ter...” é uma ordem para o Alien e não 

uma possibilidade. As crianças não reconhecem a escola como um espaço violento ou 

de conflitos, mas sim como um espaço de interação, de socialização, de união. Em suas 

narrativas, elas reivindicam um espaço lúdico, onde a brincadeira e a diversão com os 

amigos constituem um exercício fundamental para a promoção de uma educação para a 

paz. 

Talvez a escola do Alien seja uma utopia para as crianças que se materializa no 

universo do faz de conta, da imaginação. Talvez essa escola sem violência exista apenas 

em um planeta bem distante. 

Antes de concluírmos nossa discurssão, gostaríamos de fazer uma útilma 

pergunta: E se o Alien for vitíma da violência enquanto estiver visitando o nosso 

planeta? O que fazer?  

- Ele vai se proteger sozinho. Por que se matar ele, ele vai se proteger, 

por que ele não morre nunca. (JUDSON, 9 anos) 

- Ele tem vida infinita. (BRUNO, 10 anos) 

- Ele é um Alien! (JUDSON, 9 anos) 

 

Aqui nos recordamos da discussão no campo da sociologia da infância que 

afirma que a violência é fruto das relações humanas. Nesse sentindo, as crianças 

compreendem que esse tipo de violência não existe no planeta do Alien, pois ele não é 

humano, “é um Alien”. Para as crianças o Alien é imune a qualquer tipo de violência. 



130 
 

 

Considerações finais 

 

 

 

 

 
Untitled (Yaser Safi, 2011) 

 

[...] E me fala de coisas bonitas 

Que eu acredito 

Que não deixarão de existir 

Amizade, palavra, respeito 

Caráter, bondade, alegria e amor 

Pois não posso 

Não devo 

Não quero 

Viver como toda essa gente 

Insiste em viver 

E não posso aceitar sossegado 

Qualquer sacanagem ser coisa normal. 

 

(Bola de meia, bola de gude / Milton Nascimento) 
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Chegamos ao fim de nossa dissertação e por hora podemos perceber o grande 

desafio que é pesquisar com crianças sobre suas experiências com a violência no 

cotidiano escolar. Não é uma tarefa fácil e envolve múltiplos fatores. Muitas perguntas 

continuam sem respostas e inconclusas assim como a definição objetiva do que seria a 

violência. Gostaríamos agora de retomar algumas de nossas interrogações realizadas no 

início do texto, porém, agora, evidenciando as nossas conclusões.  

Um das questões de partida para escrita dessa dissertação foi: De que modo às 

crianças, em idade de escolarização, narram sobre suas experiências com a violência 

escolar? Ao longo de nossas discussões percebemos que apesar das crianças narrarem 

suas experiências com certo medo, receio e insegurança, elas naturalizam e banalizam 

os fatos vividos.  Narrativa sobre tiroteios, armas de fogo, brigas no bairro da escola, 

briga na escola, agressões, espancamentos, xingamentos, a negação do outro enquanto 

outro, são reproduzidas por elas de forma normal. Elas riem, fazem brincadeiras, 

ironizam e até se divertem com o que narram. O que mais nos inquietou nesta pesquisa 

foi perceber que algumas crianças têm mais interesse em contar ou falar sobre violência, 

do que falar sobre a escola ou sobre os amigos. Esse tema parece ser muito próprio da 

realidade delas, pois evidenciam em seus relatos certa propriedade sobre o assunto. 

As crianças experienciam a violência de modo banalizado e naturalizado ou 

narram suas experiências com medo e estranhamento? Podemos afirmar que a grande 

maioria das crianças experenciam a violência escolar de modo naturalizado e 

banalizado. Como já discutimos no início do nosso texto, a aproximação e a 

convivência com a realidade violenta faz com que as crianças desconheçam algumas 

atitudes como atos de violência, e mesmo quando as reconhecem, as tornam simplistas 

diante das consequências.  

As crianças reconhecem suas atitudes como atos de violência? Sim, porém de 

modos diferentes. Nossos estudos nos levam a afirma que em um primeiro momento as 

crianças, diante de uma situação de violência querem revidar e “acertar as contas”. 

Nesse momento elas reconhecem que sua atitude é um tipo de violência, porém a 

justificam como sendo necessária para se defender. Porém, quando levadas a refletir 

sobre a postura tomada, as crianças compreendem a gravidade e as consequências de 

seus atos e demonstram arrependimento. 

Que tipos de violência podem ser identificados nas narrativas das crianças?A 

violência se apresenta de diferentes meios e formas.  A partir das narrativas das 

crianças, podemos encontrar três categorias: A violência na escola, que foi 
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compreendida nos nossos estudos como a violência física, a violência à escola, que foi 

subdividida em duas categorias: interna e externa a escola e a violência da escola, 

institucional ou simbólica. 

Concluímos que a questão da violência no cotidiano escolar deve ser tratada em 

busca da garantia de direitos e da qualidade da educação. A cultura para paz pressupõe o 

combate às desigualdades e às exclusões sociais, assim como o respeito aos direitos e a 

cidadania. Dessa forma, a escola, apesar de ser um local onde a violência acontece e se 

materializa, se desponta como um local privilegiado de combate à violência. A escola 

deve transformar-se em um lugar de respeito, de cooperação e de princípios éticos e 

cidadãos.  

Concluímos nossa reflexão com o sentimento de que, cada vez mais, a ideia de 

infância como um período doce e inocente, difundida por Rousseau, parece está se 

perdendo. Temos a sensação de que a criança tem se familiarizado cada vez mais cedo 

com a violência. A criança parece viver uma espécie de transição entre a “bala de doce e 

a bala do revólver”. A bala de doce parece ter ficado cada vez mais de lado, frente a 

tantos atos de violência vivenciados no cotidiano da escola da infância. Deixamos aqui 

nosso interesse de pesquisar em estudos futuros de que modo a criança deixa de viver a 

sua infância e se aproxima da violência? São perspectivas que por hora não 

conseguimos responder.  

Ficamos com a esperança da criança que ainda rejeita a violência em nome do 

respeito, do diálogo e da cultura da paz. Como afirma a música de Milton Nascimento: 

“E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir: amizade, 

palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor... [...] E não posso aceitar calado 

qualquer sacanagem ser coisa normal”. Que possamos, assim como a criança descrita na 

música, perpetuar os bons sentimentos e, enquanto profissionais da educação, buscar 

resgatar e reconstruir com nossas crianças uma cultura de paz, onde brincar de bola e se 

divertir com os amigos, como evidencia a imagem de Yaser Safi utilizada na abertura 

deste capítulo, sejam suas maiores preocupações.  

“Além de sua pedagogia, o espaço da escola também reflete uma história”. 

Hilsdorf (2009, p.26) 
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ANEXO 

Nome da Pesquisadora: VANESSA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA 

Matrícula: 2014106838 

Nome da Orientadora: Profª Maria da Conceição Ferrer Botelho Sgadari Passeggi 

Curso: Mestrado em Educação 

Título da pesquisa: Narrativas de crianças sobre suas experiências com a violência 

escolar. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Esclarecimentos aos responsáveis pelas crianças 

 

Esta pesquisa investiga as significações construídas, narrativamente, por crianças de 08 

a 12 anos de idade acerca da violência na escola no Município de Natal|RN. Este é um 

convite para a participação de seu (sua) filho (a) na pesquisa “Narrativas infantis. O que 

contam as crianças sobre a violência na escola da infância”.  

A participação da criança é voluntária, o que significa que ela poderá desistir a 

qualquer momento, ficando seus pais e|ou responsáveis livres para retirar seu 

consentimento, sem que isso lhes traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Caso decida aceitar o presente convite, esclarecemos que a criança participará de uma 

roda de conversa a respeito do modo como ela percebe a escola. As rodas de conversa, 

realizadas no ambiente escolar, serão gravadas em áudio e em vídeo e os conteúdos 

serão posteriormente transcritos e analisados pela pesquisadora responsável para fins de 

produção da Dissertação de Mestrado. 

Ao participar da roda de conversa, a criança corre os seguintes riscos: emocionar-se ao 

falar sobre suas experiências ou ao ouvir a experiência do colega; cansar-se da sua 

participação; sentir-se constrangida ao ouvir comentários a seu respeito ou ainda a 

respeito de seus familiares (irmãos, pais, responsáveis); sentir-se incomodada ao ver sua 

imagem projetada; aborrecer-se por disputar a vez de falar com os colegas; sentir-se 

obrigada a participar. 

Na eventualidade de a criança apresentar indícios de qualquer uma dessas 

manifestações, consideradas como riscos da pesquisa, a pesquisadora terá o cuidado de 

interromper a dinâmica para evitar qualquer constrangimento, garantindo à criança um 

ambiente acolhedor e afetivo. Quanto à imagem reproduzida no vídeo, ela será 

inteiramente preservada.  

Quanto aos benefícios, estima-se que as crianças serão estimuladas a falar nas rodas de 

conversa dentro de uma situação lúdica. Trata-se de responder à curiosidade de um ET 

(Alien) que deseja saber como é a escola. A presença do ET tem como objetivo 

desvincular a criança dos riscos de constrangimento que poderiam ocorrer se 

respondesse diretamente a pesquisadora. Estima-se que ao participar da pesquisa, a 

criança terá os seguintes benefícios: expressar-se livremente sobre a vida na escola; 

manifestar sua percepção sobre o saber escolar; considerar os espaços de ludicidade e 

eventuais constrangimentos na escola; elaborar narrativamente os tempos vividos no 

cotidiano, as interações com os colegas e os profissionais responsáveis; projetar desejos 

de melhoria na escola; elaborar projeções futuras… Ao falar sobre as experiências 
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vividas para alguém que não conhece a escola (o ET), esse exercício de reflexão pode 

ainda permitir a criança melhor compreender as dificuldades que enfrenta e assim 

descobrir maneiras de amenizá-las. A criança também será convidada a comentar o 

vídeo gravado e a socializar suas impressões.  

Todas as informações obtidas nas rodas de conversa serão utilizadas unicamente em 

trabalhos acadêmicos. A imagem e o nome das crianças serão preservados.  O nome da 

criança não será identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local 

seguro, sob a guarda da pesquisadora. A divulgação dos resultados será feita sob a 

forma de Dissertação de Mestrado e de outras produções científicas. Em todos esses 

trabalhos não serão identificados os voluntários.  

Você ficará com uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO/AUTORIZAÇÃO 

DE USO DE ÁUDIO E DE IMAGEM 

Tendo em vista o esclarecimento acima apresentado, eu manifesto livremente meu 

consentimento para que meu filho/minha filha participe da pesquisa. Além disso, 

autorizo a pesquisadora VANESSA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, Matrícula nº 

2014106838, RG nº1853223, CPF 074. 986. 844-97 a gravar em áudio e vídeo as rodas 

de conversa das quais participará meu filho/minha filha. 

Natal|RN, _____ de  ________________ 2014 

 

 

_________________________________________________________ 

Nome da Criança 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do Pai ou Responsável 

 

 

Vanessa Cristina Oliveira da Silva 

Pesquisadora Responsável 

 

 

 


