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Este trabalho teve como base a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo realizada em 

três instituições educacionais da cidade de Caruaru-PE. O resultado será apresentado em quatro 

capítulos onde trazemos no primeiro capítulo a análise do direito a acessibilidade da criança no  

contexto escolar. No segundo capítulo tratamos do espaço de sala de aula e do papel do professor 

como mediador da interação da criança com o meio social e físico além de refletir sobre a relação 

entre desenvolvimento e aprendizagem. No terceiro abordamos a questão da violência no ambiente 

escolar e uma reflexão sobre a necessidade de uma escola que se proponha a construir valores éticos 

que garantam uma participação consciente, cidadã e humana dos alunos na sociedade. No quarto e 

ultimo capítulo discutimos a importância do espaço escolar na estruturação social. 

Entre os referenciais teóricos tivemos a contribuição de Weber (1996), que traz a reflexão 

sobre a efetivação dos direitos do ser no processo de  efetivação da democracia, resguardado pela 

Constituição Federal de 1988 e pela LDB (Lei de Diretrizes e Base da Educação, 1996). 

Tendo como eixo teórico a contribuição de Candau (2008), onde destaca o respeito à 

diversidade, como um dos passos a serem seguidos, como instrumento de redução dos conflitos e 

atos violentos vivenciados no cotidiano escolar. Para Cunha (1993), a escola é um dos espaços 

responsáveis por esta conscientização. Os autores investiga o multiculturalismo nas ações voltadas 

aos procedimentos pedagógicos em questões referentes à identidade, raça, gênero, sexualidade, 

etnia, cultura e saberes que vinculam na escola.  Destaca a relevância da vinculação do 

multiculturalismo às propostas pedagógicas. Ele também abre espaço para uma constatação dos 

desafios a ser superados para amenizar os conflitos existentes em torno das diversidades. 

Aprofundando esta discussão Fontana (1997), afirma que sendo a escola um espaço de 

integração social cabe a ela reconhecer a diversidade e promover ações voltadas ao respeito à 
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cidadania. Pèrisse (2004), levanta as questões sobre a necessidade de repensar no papel da escola e 

de todos a que a constituem.       

O reconhecimento do ser está inteiramente ligado às questões de inclusão e exclusão social. 

Procuraremos entender estes processos como também os fatores psicológicos relacionados a eles, 

tomando como referência teoria o estudo de Coimbra (1972), que relata  as bases neuropsicológicas 

dos princípios de inclusão e exclusão, com relação ao conceito de violência escolar, apontando as 

dimensões dos reflexos sociais.  

Com relação ao conceito de violência escolar, temos como base a teoria de Melo (2010) que 

vem identificando as características das práticas da violência nas instituições escolares, visando à 

prevenção destes atos. Reflete ainda sobre as ações de intervenção que podem contribuir para um 

melhor entendimento dos fatores psicológicos morais e sociais que influenciam diretamente e 

indiretamente estes atos.   

A estruturação escolar neste contexto de multiculturalismo e a ressignificação das práticas 

pedagógicas são teorizadas por Libâneo (2001), que traz a importância da dialética e da prática de 

ensino no processo de formação do sujeito e de uma sociedade democrática, observando as ações 

pedagógicas no cotidiano escolar, e as transformações sofridas pela escola, influenciadas pelas 

constantes evoluções socioculturais e econômicas nos últimos tempos, além da influência das 

tecnologias e da globalização. 

Por fim, não menos importante a reflexão da teoria de Freire (1996), que traz a reflexão 

sobre o direito de ser , e a necessidade de repensar a estruturação educacional para a efetivação 

destes direito, entendendo a escola como um espaço de transformação da estrutura social. Ele 

também abre espaço para uma constatação dos desafios a ser superados para amenizar os conflitos 

existentes em torno das diversidades. 

Com base na pesquisa buscamos abrir uma discussão democrática sobre os conflitos 

psicológicos causados pelos atos de bullying, vivenciados no contexto escolar, e seus reflexos 

social. 

O convívio diário em escolas e as observações em torno do comportamento de toda a 

comunidade escolar e a sua pluralidade despertou-me o interesse pela pesquisa em relação à 
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violência provocada pelos preconceitos dentro da escola, e de como a gestão numa perspectiva 

democrática poderia contribuir para a prevenção da mesma. 

Deparamo-nos com agressões morais, psicológicas, intelectuais, e por fim físicas. Atos estes 

tendo um reflexo muito maior do que se imagina na formação humana e social. 

Atualmente vem sendo debatido em congressos, ONG’S, e enfatizado até mesmo na mídia, 

o respeito à diversidade. Mas, o que está sendo feito nas escolas para transformar esta prática?  

Apesar destas conquistas ainda se tem muito a fazer.  

A escola é um dos principais espaços para humanização. 

Aceitar o diferente não é obrigado, mais o respeito é um direito.  

Para um melhor entendimento do compromisso escolar nas mudanças das posturas morais 

de uma comunidade reduzindo a violência causada pelos preconceitos. Faz-se necessário que haja 

uma intervenção com propostas pedagógicas.  

Para iniciarmos devemos refletir sob as transformações ocorridas nas ultimas décadas.  

Analisando algumas concepções do direito a acessibilidade à escola e o seu papel no processo de 

transformação social, como também a responsabilidade e compromisso de todos que fazem parte 

desta instituição, considerando as transformações psicológicas, mudanças de comportamento, 

social, cultural, e educacional.   Reduzindo as agressões e os impactos sofridos nos diversos grupos 

sociais.  

Respeitando as diversidades e o direito a cidadania, efetivando o sentido da inclusão. 

  Levantando questões sobre cidadania, ética, democracia e educação, pois acredito que estas 

não andem separadas. 

A pesquisa foi desenvolvida através da investigação no campo com base nas referências 

teóricas de forma exploratória e descritiva, fundamentadas nas experiências vivenciadas com a 

prática docente. 
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Apresentando uma abordagem qualitativa e exploratória descritiva, baseada no 

direcionamento teórico de Minayo (2010), que descreve esse tipo de pesquisa como estando situada 

no universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.  

O universo e amostra foram determinados com base na fundamentação teórica e nos sujeitos 

incluídos na pesquisa de campo, realizada em três instituições escolares, sendo uma da rede pública 

estadual, uma da rede pública municipal e a outra da rede particular. O único critério para seleção 

foi que todas deveriam ser do município de Caruaru–PE. 

A coleta de dados  desenvolvida com a  observação exploratória, teve como foco as ações do 

cotidiano escolar, possibilitando um levantamento descritivo e analítico do perfil dos/as alunos/as 

que praticam e sofrem os atos violentos, além do perfil do psicológico dos envolvidos e as ações 

que vêm sendo trabalhadas nas instituições escolares como forma de ressignificação do seu papel na 

estruturação social. 

Buscamos com este estudo a  relação entre os reflexos psicológicos e sociais dos atos de 

bullying nas instituições escolar na tentativa de encontrar subsídio para propor estratégias de 

prevenção da violência escolar, ampliando as discussões em torno desta temática e das ações de 

efetivação do direito de ser em uma sociedade multicultural.    

Acessibilidade na escola  

Nos anos 80 se deu à formulação e implementação de políticas educacionais, visando o 

acesso e permanência na escola de todos em idade escolar, dando prioridade à qualidade de ensino. 

Weber (1986), afirma que a importância da educação escolar para a construção da democracia 

passou a ter ênfase nesta década, onde as políticas educacionais começaram a ser definidas e 

apresentadas em consonância com a produção e o debate acadêmico  

A partir deste momento a prática escolar ganhou uma nova roupagem passando a ser 

mediada pelas políticas educacionais.  

Neste processo consolidam-se três diretrizes de política educacional. 

A primeira concerne à universalização do acesso ao ensino de qualidade; 

A segunda diretriz – dignificação do trabalho docente ou valorização do magistério;  
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A terceira diretriz refere-se à democratização da gestão educacional e da gestão escolar.  

 Por mais que a escola básica seja atingida nas suas funções, na sua estrutura organizacional, 

nos seus métodos, ela permanece como instituição fundamental à democratização da sociedade. 

 É importante que a escola assegure a todos a formação cultural e científica para a vida 

pessoal, profissional e cidadã, tornando possível uma relação autônoma, crítica e construtiva com a 

cultura em suas diversas manifestações. Trata-se de compreender a escola de hoje como contexto de 

integração e síntese. 

 Segundo Candau (2008), não há educação que não esteja inserida nos processos culturais em 

que se situa. Neste sentido não é possível compreender uma vivência pedagógica desvinculada 

totalmente das experiências culturais da sociedade. Não podem ser analisados isoladamente, mas a 

partir de sua íntima articulação, pois são contextos profundamente entrelaçados.  

 Conceber a escola na relação dialética indivíduo-sociedade significa ao mesmo tempo 

promover mudanças no indivíduo e intervir num projeto de transformação social. E isso acontece 

pela articulação entre a condição concreta de vida dos alunos e sua destinação social. 

Libânio(2001). 

Sala de aula  

Saindo da ideia de um espaço físico único como responsável pelo processo de aprendizagem 

levando a uma concepção de um espaço de sala de aula plural num processo de formação de 

conhecimento, onde este conhecimento é adquirido no contexto, familiar, cultural, religioso e 

social, sendo eles co-responsáveis por essa aprendizagem de forma sincronizadas. Cunha (1993). 

Nesse ponto de vista podemos dizer que o papel da escola hoje deixa de ser considerada 

apenas como um espaço de formação científica e reprodutora de um sistema capitalista, e passa a 

assumir um papel mais amplo, onde a formação do indivíduo é aplicada de forma mais humana, 

possibilitando uma concepção crítica efetivando o direito a sua cidadania. 

  Sendo a escola um dos espaços de integração social onde podemos ver toda uma diversidade 

cultural e as suas diferentes comunidades, é um verdadeiro laboratório onde vidas são postas nas 

mãos dos educadores com a responsabilidade de cuidar e acolherem com amor e humanização 
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independente de condições social, cultural, da sua sexualidade, de sua raça e das etnias, pois somos 

iguais perante Deus e o que nos torna diferentes é a maneira única e singular de ser. Fontana (1997). 

Nova visão do papel do professor  

Um dos papéis do professor é procurar entender a diversidade social para exercer sua prática 

docente atendendo as necessidades de sua comunidade. Sendo a escola, um espaço de vivência onde 

os alunos podem discutir os valores éticos, não numa visão tradicional, mas sim de uma forma onde 

realmente todos possam ter o privilégio de entender os significados de seus valores éticos e morais 

que constituem toda e qualquer ação de cidadania, encontra-se dentro deste espaço, a figura do 

professor. Pèrissé(2004).  

Hoje se fala muito na formação continuada dos professores, mas deve-se refletir sobre quais 

as condições que estão sendo oferecidas para que esta formação aconteça. 

Temos vários projetos políticos pedagógicos que são muitas vezes impostos, ditos e 

considerados como inovadores, que por muitas vezes são elaborados por pessoas que desconhecem 

a realidade das escolas são elaborados em gabinetes com todo um conforto e todo aparato 

tecnológico, fugindo da nossa realidade. Aí lanço uma pergunta, a quem de fato eles procuram 

atender? A interesses puramente político, com visão assistencialista? Ou a uma sociedade que luta 

por direitos iguais, e uma educação de qualidade? 

Queremos uma educação que vise de fato, a humanização o respeito às diferenças voltada 

para a qualidade, e não reprodutora de um sistema capitalista, limitando a sua autonomia. 

Ser professor é muito mais do que simplesmente transmitir conhecimento, hoje existe uma 

aprendizagem recíproca, a troca de experiências e valorização humana.     

Educar quer dizer formar cidadãos que não estão parcelados em compartimentos estanques 

em capacidades isoladas. Ver a educação como centrada em quatro pilares: aprender a conhecer; 

aprender a fazer; aprender a viver com os outros (conviver) e aprender a ser . 

Violência nas escolas   
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Nestes tempos difíceis, somos desafiados a compreender por que se repetem episódios de 

agressão nas escolas e contra elas. Os educadores devem rejeitar diagnósticos simplistas e superar 

propostas de mera repressão, pois se sabe que a escola não é uma ilha apartada do contexto social e 

tudo o que nela ocorre tem também caráter educacional. Nesse sentido, ora se vê seus problemas 

serem resolvidos em ambientes de diálogo, ora percebe-se que impera o descontrole de conflitos. 

Distinguir essas duas situações pode evitar que um espaço de trabalho se degenere e venha a se 

tornar agressivo e violento.  

As instituições de ensino reconhecem como suas as dificuldades educacionais ou sociais 

enfrentadas no dia-a-dia - nas mesmas condições adversas em que outras sucumbiriam -  e  

provavelmente  por isso não são cenários de violência entre as pessoas ou contra suas instalações.  

Seus educadores não se consideram heróis ou mártires, e se algo os distingue é seu sentido 

de pertencimento à escola e vice-versa.  

Os professores, coordenação e direção constituem uma efetiva equipe e alguns integrantes 

mais experientes ou há mais tempo na unidade respondem pela memória e pelo compromisso 

institucional, ou seja, seu corpo docente é realmente um corpo. 

A necessidade de aceitação e identificação com algum grupo pode levar muitos jovens a 

praticar atos de radicalismo. Violência e preconceito também estão unindo adolescentes, com 

conseqüências trágicas para eles e a coletividade. Um dos núcleos fundamentais em torno do qual 

gira a sua percepção da realidade e enfoca a sua conduta é a relação interpessoal com seus iguais; o 

grupo se torna em espaço de experiências sociais. Coimbra,(1972). 

Muitos adolescentes de hoje sofrem tensões e frustrações diante das quais se encontram 

muito sozinhos e indefesos, o que pode facilitar o surgimento de uma rebeldia agressiva. Este é um 

comportamento característico das pessoas inseguras, e que na maioria das vezes, desemboca em 

condutas transgressivas e violentas. 

Apesar das dificuldades, não são todos os adolescentes que se vêem afetados da mesma 

maneira, sendo que muitos alunos não experimentam dificuldades (Coll; Marchesi; Palacios, 2004). 

Nesta perspectiva, a ausência de ações pedagógicas voltadas para a efetivação da cidadania, 

contribui para a exclusão e negação do reconhecimento do sujeito como ser inserido na sociedade. 
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Em consequência disso, abre-se espaço para atos de violência em diversos contextos escolares, os 

quais acabam sendo refletidos para toda a sociedade. Dentre estes atos de violência, destaca-se o 

bullying que traz consequências graves e abrangentes. (Melo, 2010, p34 ).   

Geralmente, as crianças que são alvos de bullyng têm características físicas, social, religiosa, 

e de gênero que as diferenciam do restante do grupo. Essas diferenças acaba sendo usadas pelo 

autor como pretexto para extravasar a sua agressividade. 

A tendência geral é o professor mostrar-se omisso e minimizar o ocorrido, pensando que não 

passa de uma brincadeira típica da idade.  

Escola espaço de integração social 

A visão pós-moderna traz uma concepção mais ampla do papel da escola, onde ela deixa 

para traz toda a concepção de um espaço físico fechado e o único responsável pela construção do 

conhecimento, e passa a assumir uma postura de mais um espaço de formação do saber, sendo ela 

responsável também pela valorização humana buscando um ensino de qualidade, formando o 

cidadão para vida, tornando crítico e consciente de seus direitos, respeitando as diferenças.  

Freire(1996), defendia o direito a educação a todos independente de sua raça, cor ou 

religião, e até mesmo de sua condição social. Esta era uma postura verdadeiramente democrática no 

campo educacional e que influenciava de maneira significativa a nova concepção de escola. 

Com base na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação(LDB), o direito a escolarização é um dever do Estado. Mais como este direito esta sendo 

efetivado? E o acesso à escolarização basta? O que está sendo feito para a permanência destes nas 

escolas? 

O respeito ao outro, as suas diferenças e a pluralidade cultural e social devem ser 

consideradas como um dos pontos de partidas para uma sociedade voltada para humanização e 

menos excludente. Tendo a escola uma grande influencia para esta transformação.    

Pensar a educação básica numa perspectiva de igualdade inclui o reconhecimento e respeito 

à diversidade cultural presente no espaço escolar, ou seja, enfrentar o desafio de valorizar a cultura 

de todos. 
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Para isso a gestão educacional tem um papel fundamental, ao possibilitar condições de um 

trabalho participativo em que aspectos relacionados à diversidade cultural e a violência sejam 

consideradas na construção do projeto político pedagógico. 

A reflexão e conhecimento dos aspectos constitutivos do fenômeno das violências é o início 

para a discussão, formulação e implementação de políticas públicas, principalmente aquelas que 

relacionam a educação como fator de redução das desigualdades sociais e importante contexto de 

socialização. 

A ética nas escolas e a prevenção da violência 

A violência sempre foi motivo de preocupação em todas as sociedades e em todos os tempos, 

desde a antiguidade até os dias atuais. A busca de maneiras de prevenir, diminuir e controlar a 

violência tem sido uma preocupação constante, daí a criação de valores éticos para orientar os 

comportamentos sociais. 

Vivemos em uma sociedade plural, onde muitos são tão iguais a nós, mas completamente 

diferentes em suas individualidades, que devem ser respeitadas. Para que este respeito seja 

efetivado o cidadão deve ser ético e democrático. 

    É inadmissível que com todas as modernidades na sociedade e com todos os novos conceitos 

morais existentes, que a escola não seja um dos espaços abertos ao respeito à diversidade 

proporcionando debate para haja a quebra de preconceitos.  

A violência nas escolas é provocada muitas vezes pela falta de respeito com o outro, desejo 

de atenção, a conquista do poder que se concentra na necessidade da criança e do adolescente em 

demonstrar que manda e que pode fazer valer a sua vontade. Além do desejo de vingança que se 

baseia na crença errada do aluno que, ao ser agredido, somente conseguirá reabilitar a sua imagem 

social agredindo também (Fernández, 2005). 

É importante ressaltar as repercussões de políticas na escola e na sala de aula nessas duas 

décadas. Onde os fatores intra-escolares ganharam relevo sobre os fatores extra-escolares, 

passando-se a admitir a autonomia da instituição escolar, agora entendida como lugar de ensino e 
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aprendizagem e de relações sociais específicas que podem ou não favorecer o desenvolvimento do 

espírito crítico e a busca de conhecimentos adequados para situações e contextos vivenciados. 

Nesse sentido uma boa escola é a que se preocupa com a promoção da qualidade de ensino e 

que supere ou reduza a influência dos fatores externos. Vale salientar a importância que deve ser 

dada à organização da escola em seus vários aspectos, segundo Ianni (1990) que propõem uma 

Sociologia da Escola. 

Um ambiente favorável para a convivência está intimamente relacionado a certas formas de 

ação específicas, tanto na classe como na escola. Trata-se de possibilitar a criação de um ambiente 

de apoio em que se atenda dentro do possível as necessidades individuais de seus membros com 

uma atitude de preocupação mútua (Fernández, op cit). 

Enfim a questão da qualidade de ensino e da educação é complexa e não produz resultados 

unilaterais. 

Mediante estas analises podemos dizer que à proposta do trabalho com as diferenças e o 

acolhimento da diversidade no PPP (Projeto Político Pedagógico), como documento rico para 

emancipação política, pedagógica e administrativa da escola, se faz necessário que estas ações 

sejam vistas e trabalhadas como um dos instrumentos pela escola para o inicio a redução dos atos de 

violência existente nas instituições escolares.  

Neste contexto, podemos afirmar que somos aparentemente diferentes mais os nossos 

direitos são iguais. Onde todos desenvolvem e aprendem. 

Estudos realizados por (MENDES, 1995) mostra que ao longo dos tempos pouco se tem 

feito para a inclusão e permanência destas diferenças nas escolas e na sociedade.  

 A falta de ação política social voltada para a efetivação do seu compromisso civil contribui 

para a mesmice. Estas realidades poderiam ser mudadas se cada um assumisse o seu papel na luta 

pelo direito efetivo da cidadania. Esta prática aparentemente é muito fácil, mas ações simples como 

a luta por ambientes adaptados para os portadores de necessidades especial, quebrando o entravo 

das políticas discriminatórias e suas atitudes preconceituosas que rejeitam a maioria a apóia uma 

minoria de forma diferenciada, a sua aplicação se torna mais difíceis do que parece. Vivemos em 

uma sociedade que impõem padrões de normalidade, desrespeitando a diversidade deixando a ética 
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de lado, refletir sobre estas questões se faz necessário para uma sociedade mais humana, afinal de 

contas não temos uma sociedade homogênea. 

Neste estudo participaram (3) três instituições escolares sendo: Escola A, ensino público 

estadual; escola B, de ensino público municipal e escola C, de ensino particular. 

Neste contexto participaram da pesquisa comunidade escolar e local.   

 As participantes foram designadas neste estudo como: 

Comunidade Escolar (LT1),  Comunidade Local (LT2). 

de acordo com as unidades de ensino e seu perfil, bem como o PPP de cada instituição pesquisada. 

O levantamento parcial dos dados revelou as políticas de uma gestão democrática preocupada com a 

violência escola, revelando também a ausência de ações inclusas nos PPP(Projeto Político 

Pedagógicos), direcionados a prevenção da pratica do bullying, quando as instituições eram 

questionadas quanto a ausência de propostas, as mesmas alegavam que isso era vivenciado no dia a 

dia.  

Não podemos esquecer que diante do que foi exposto não se cabe mais uma concepção de 

uma proposta curricular onde a diversidade e seus direitos, são esquecidos, temos que repensar e 

implantarmos propostas visando uma melhoria na qualidade do ensino respeitando as diferenças.   

 É importante ressaltar que a gestão escolar, constitui em área estrutural de ação na 

determinação da dinâmica e da qualidade do ensino. Isso acontece porque é pela gestão que se 

estabelece a integralidade, direção, consistência e coerência à ação educacional. 

 A ênfase e o reforço que se dá à gestão, busca a melhoria das ações e processos 

educacionais, focados para a melhoria da aprendizagem dos alunos e sua formação, sem a qual a 

gestão se desqualifica. 

 Entende-se que uma escola que se propõe democrática marca seu ambiente escolar com a 

mais alta qualidade, a fim de que todos os que buscam a educação desenvolvem os conhecimentos e 

as atitudes necessárias para uma participação consciente, efetiva e cidadã na sociedade. 
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 O envolvimento dos diferentes agentes que formam a comunidade educativa é crucial para 

consolidar um clima de convivência favorável, esta caracterizada por uma postura de respeito e 

tolerância a alteridade. 

 A participação de alunos, professores e pais tem papel decisivo nas propostas pedagógicas, e 

significa uma oportunidade para se desenvolver atitudes de cidadania e democracia interna em que 

se colocam em prática valores e princípios que deveriam permanecer não só no pensamento, mas no 

comportamento dos alunos em sua vida adulta e social. 

 O trabalho conjunto dos professores e as boas relações na escola desencadeiam maior 

dedicação e colaboração, as quais influenciam positivamente na prevenção de conflitos e no 

rendimento acadêmico. 

 A equipe administrativa desempenha um papel fundamental ao promover um estilo de 

gestão mais ou menos participativa, sendo o elemento de ligação e coesão da escola. 

 Percebe-se, portanto, a necessidade de fomentar a co-responsabilidade de todos os membros 

da comunidade escolar na perspectiva de superação da violência no contexto da escola. 

 A discussão feita de maneira democrática sobre o fenômeno da violência e a sua prevenção 

traça os limites do que é e do que não é tolerável na cultura escolar.  

Entendemos que não é apenas uma única medida concreta ou um único procedimento em 

particular, que trará a superação ou prevenção da violência escolar, mas a ação constante e 

consistente que conduzirá à melhoria da convivência escolar, a partir da promoção de uma gestão 

participativa. 

Por fim queremos reiterar a necessidade de novas pesquisas sobre esta temática, que é tão 

instigante e desafiadora, na perspectiva do aprofundamento da sua compreensão e 

consequentemente das formas de prevenção. 
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