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• Identificar a relação professor-aluno em contexto de

violência escolar;

• Analisar a atuação docente em relação a contextos

conflituosos, enfatizando as influencias externa e interna e

algumas das suas implicações práticas.

• Segundo Dewey (2011), a escola é uma das mais importantes instituições de controle social, sendo responsável por ensinar e

regular uma série de comportamentos que, juntamente com outras instituições, podem ou não garantir aquilo que entendemos por

coesão social.

• Entende-se que a escola é um espaço de construção de conhecimento, de debates de ideias e diversos pontos de vistas. Então, o

tema violência abrange diferentes conceitos tais como física, psicológica, verbal, emocional, entre outras. Tais conceitos, se não

forem trabalhados significativamente pelos educadores, podem ocasionar problema nas relações pedagógicas.

• Portanto, cabe a escola trabalhar temas relacionados as diversas formas de violência, para promover melhorias no processo de

ensino-aprendizagem e na prática docente.

• Verifica-se que a violência escolar é um problema que atinge

as instituições escolares brasileiras;

• A literatura aponta as possíveis origens do problema: a

deficiência na qualidade do ensino, a falha no processo de

democratização da escola e a falta de diálogo entre a

comunidade escolar.

• Os dados mostram que a perda da autoridade dos pais perante

os filhos, e a transferência de suas responsabilidades para a

escola, podem ser fatores que geram a violência escolar.
• Pesquisa bibliográfica, foram selecionados vários  artigos que 

enfocam o tema violência escolar e autoridade docente. Esses 

estudos estão disponibilizados no site CAPES e revistas 

cientificas. Foram categorizados e sistematizados através de 

fichamento.

• É importante que a escola promova uma educação de

qualidade e que ela exerça sua função educativa no processo

de aprendizagem, tanto do aluno quanto da comunidade

externa.

• Uma vez que a violência na escola encontra-se em diferentes

níveis, é importante compreender que não são somente os

alunos que estão sujeitos a sofrer e a cometer violências. Os

estudos mostram que há relatos de violências que podem ser

cometidas também por professores autoritários,

discriminatórios e injustos.

• Com relação a violência, é importante ressaltar que todos os

indivíduos contribuem para sua manutenção ou para sua

minimização.

• Em suma, o professor possuí um papel fundamental no

desenvolvimento dos alunos, sendo ele capaz de promover a

transformação social do indivíduo.
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Fonte: Disponível em <w.w.w.google.com.br/violenciaescolar> 


