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RESUMO: Quando percebemos que a ação de uma criança de ir à escola, a deixa 

ansiosa, apreensiva. Que esse gesto rotineiro e absolutamente normal, não lhe traz 

prazer nenhum. Não porque não goste da escola, nem tampouco dos conteúdos, mas 

sim o fato de chegar lá e enfrentar todas as “brincadeiras” dos colegas, quando 

sempre o motivo da graça é ela mesma. Pensando nisto estruturou-se este estudo que 

tem como objetivo principal desenvolver nos alunos capacidades para a canalização 

de atitudes de violência no contexto escolar priorizando um bom relacionamento 

afetivo e melhoria na aprendizagem. O mesmo caracterizou-se do tipo descritiva 

exploratória participativa. A população foi composta por todos os alunos do ensino 

Fundamental que frequentam o Colégio Estadual Princesa Isabel, do município de 

Três Barras do Paraná. A amostra foi composta por 20 alunos, escolhidos de forma 

intencional, indicado pelos professores e coordenação pedagógica, que apresentam 

dificuldade de aprendizagem e de relacionamentos das series iniciais do ensino 

fundamental. O instrumento utilizado foi pareceres dos professores e analise do 

rendimento escolar através de planilha de notas. Os resultados obtidos foram uma 

maior abertura para o diálogo e a percepção de que não é necessário violência para 

expor sua opinião e ser respeitado por ela. Concluiu-se que a aprendizagem feita 

através do afeto, é duradoura, e proporciona prazer aos educando, que respeito e 

gentileza são uma via de mão dupla. 

PALAVRAS CHAVE: Violência, Bullying, Aprendizagem, Afetividade. 

 

 

INTRODUÇÃO:  

 

Trabalhando como docente a vários anos na área da Educação Física, 

torna-se muito doloroso perceber em uma criança, que a ação de ir à escola a 

deixa ansiosa, apreensiva. Que esse gesto rotineiro e absolutamente normal, 

não lhe traz prazer nenhum. Não porque não goste da escola, nem tampouco 

dos conteúdos, mas sim o fato de chegar lá e enfrentar todas as “brincadeiras” 

dos colegas, quando sempre o motivo da graça é ela mesma.  
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 Estar nos bastidores dessa violência, que nem sempre é física, mas que 

magoa e deixa cicatrizes profundas, propicia uma análise de todo conjunto 

escolar envolvido e consequentemente ações educativas na tentativa de 

diminuir essa condição de sofrimento. Diferenciar os envolvidos entre vitimas e 

agressores, desmitificando uma violência exagerada que em muitas vezes não 

passam de casos corriqueiros do dia a dia escolar não tem sido tarefa fácil. 

 Neste sentido a escola torna-se um local onde a convivência não 

acontece de forma harmoniosa e sim de medos e tormentos, levando a criança 

a um déficit de aprendizagem e principalmente de relacionamentos afetivos 

atribulados, podendo levar a serias crises. 

 Antigamente analisávamos esta situação de uma forma confortável, na 

condição de espectador, onde achávamos que a violência escolar, era 

simplesmente um produto da mídia, que propicia algum tipo de poder aos 

alunos que comandavam a violência dentro e fora da escola, porem hoje 

percebemos que também estamos inseridos neste contexto e que existe 

violência na nossa escola, no nosso meio.  

Violência esta muitas vezes ligada a incentivos exagerados ao acúmulo 

de poder e de comando. “O modo de produção capitalista com seu princípio de 

competição, estimula a disputa e legitima a produção social da violência 

observada nas condições sub-humanas de existência”. (WATTE e PIRES. 

1981 p.01). Esse incentivo se dá através das ações das pessoas que controlam 

de forma violenta a comunidade onde estas crianças vivem fazendo com que 

elas optem para a ação violenta na escola, uma vez que lhe é confortável a 

sensação de poder, de topo hierárquico, que aqui defino como estar acima dos 

outros alunos, podendo determinar as ações, comandar sua sala de aula ou 

mesmo os bastidores da escola. 

 É preciso admitir que não se trate de um tema novo, porém com focos 

atualizados, ou seja, a violência física e a simbólica. Precisamos compreender 

que as crianças de hoje em dia não são como aquelas de duas décadas atrás, 

pois estas são mais maduras e possuem mais informações sobre o mundo 

exterior à escola, e com valores morais também diferentes. 



Nesse raciocínio é necessário pensar também de forma atual o combate 

a essa violência. O próprio termo, já dificulta devido a sua amplitude, uma vez 

que envolve desde agressões físicas graves, até pequenos acontecimentos, 

tais como, esconder pertences dos colegas, evadir-se da sala de aula, da 

escola, esconder-se no pátio para brincar ou paquerar. Então generalizar a 

violência que acontece na escola gera uma confusão sobre os reais problemas 

que precisam ser resolvidos. 

Segundo Debardieux e Catherine (2002), é impossível um conhecimento 

total sobre violência social na escola e que a única possibilidade de abordagem 

do fenômeno são as representações parciais dessa violência, tais como 

aquelas atualmente conhecidas como bullying. Uma vez que segundo Fante 

(2005), o bullying gera e alimenta a violência explicita. 

Watte e Pires (1981), dizem que a agressividade presente nas relações 

sociais se manifesta, nas instituições, tais como a família, a escola e o próprio 

estado, demonstrando a incapacidade da sociedade no controle e canalização 

da mesma mediante atos construtivos. 

Carvalho Neto, (2010), “A escola tem a função de propiciar conteúdos e 

valores pautados na ética, que possui como elementos constitutivos o respeito 

mútuo, a justiça, o diálogo, a solidariedade, a cooperação, a sinceridade e a 

autenticidade”. Diz ainda que o professor deve buscar uma relação de empatia, 

baseada na afetividade, respeito e atenção individualizada. Deve-se aproximar-

se tanto do aluno-vítima como do aluno-agressor na tentativa de superar as 

situações de discriminação. Por outro lado a escola tem por finalidade dedicar-

se aos alunos.  

Como parte de sua função, a escola também tenta consolidar a 

implantação dos valores da sociedade que ela representa e da realidade na 

qual os alunos estão inseridos. Neste sentido alguns cuidados devem ser 

tomados, tanto por parte da escola propriamente dita como por parte dos 

professores que estão inseridos neste contexto.  

A escola não é uma máquina para transmitir informações, ela atua 

sempre como guia do desenvolvimento, embora em diferentes graus de 



eficácia. Algumas deixarão margens bastantes para que seus alunos se 

desenvolvam a seu próprio modo, outras atuam como funis coercivos para que 

o jovem que passou por eles, possa ser visto atuando da maneira aprovada. 

 

O desrespeito à educação, aos educandos, aos educadores e 
às educadoras corrói ou deteriora em nós, de um lado, a 
sensibilidade ou a abertura ao bem querer da própria prática 
educativa de outro, a alegria necessária ao que fazer docente 
(FREIRE, 1996, p. 160-161). 

 

Os efeitos da escolaridade repressiva podem ser observados 

no trabalho criativo das crianças, as tentativas de ajustá-las ao sistema produz 

vários exercícios monótonos, escritos com esmero e corretamente redigidos, 

repetindo-se de criança em criança as mesmas frases de maneira reprodutora, 

para que elas sejam simplesmente meras receptoras. 

Numa escola que atribui importância dominante à transferência 

de informação, em conjunto com uma assinalável imposição de disciplina, o 

bom desempenho do papel escolar resumir-se-á ao que parece, a estar atento 

e aprender. Mas a falta de verdadeira autodisciplina e sufocação da 

curiosidade inteligente nos alunos é um triste preço educacional para que uma 

instituição funcione sem novidades. “O elevado comportamento moral 

manifestado pelo bom desempenho do papel escolar não é necessariamente o 

de uma verdadeira consciência social-moral” (FREEMAN, 1977, p. 65). 

 

A afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade. O que 
não posso obviamente permitir é que minha afetividade interfira 
no cumprimento ético de meu dever de professor no exercício 
de minha autoridade. Não posso condicionar a avaliação do 
trabalho escolar de um aluno ao maior ou menor bem querer 
que tenha por ele. (FREIRE,1996, p. 160). 

 

Mas é preciso que, permanecendo e amorosamente cumprindo 

o seu dever, não deixe de lutar politicamente por seus direitos e pelo respeito à 

dignidade de sua tarefa, assim como pelo zelo devido ao espaço pedagógico 

em que atua com seus alunos. É preciso, por outro lado, “reinsistir em que não 

se pense que a prática educativa vivida com afetividade e alegria, prescinda da 

formação científica séria e da clareza política dos educadores ou educadoras.” 



(FREIRE,1996, p. 161). 

A autêntica consciência da conduta social é produto de 

amadurecimento e experiência. É um aspecto do pensamento racional e 

funcional independentemente das exigências sociais externas, como Piaget e 

outros demonstraram em seus estudos. 

Neste sentido, este estudo pretende desenvolver nos alunos 

um espirito de afetividade e bom relacionamento, tendo como principio básico, 

a afetividade como ferramenta para canalizar esta violência no contexto 

escolar. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A dificuldade de relacionamento entre os atores do processo 

educacional é o pivô de toda violência nesse mesmo ambiente e em suas 

ramificações. A forma como muitas vezes é tratada só faz aumentar a revolta e 

distanciamento entre os envolvidos. 

Antunes (2003) diz que existe uma grande diferença entre trabalhar as 

relações interpessoais e dar “lição de moral”. Ao passo que as relações 

interpessoais estabelecem laços sólidos de relacionamento, as “lições de 

moral” são apenas ouvidas e nada acrescentam verdadeiramente no universo 

do educando. 

Então não seria o caso de se pensar uma educação voltada para 

compreensão, dialogo, diminuindo a angustia e incentivando a solidariedade 

entre todos. Uma criança precisa aprender a se respeitar para aprender a 

respeitar os outros, mas respeitar-se torna difícil quando tudo conspira contra, 

quando não existe credibilidade nas ações e que todo comportamento é visto 

como problemático ou com um fundo de maldade. 

Os laços afetivos se estreitam dia após dia, sorriso após sorriso, olho no 

olho e trabalho valorizado. Parar para ouvir com atenção, pode mudar o 

comportamento de alguém, uma vez que saberá ser importante. Este ouvir 

quero aqui deixar claro que também inclui a linguagem corporal, muitas vezes 

criticada nas escolas. 



Na escola pode-se transmitir mais que conteúdos, ”pode-se ajudar os 

alunos a reconhecer seus sentimentos e os dos outros, sabendo como 

transmiti-los com palavras e gestos”. (ANTUNES, 2003). 

Chalita (2001) diz que a tarefa de todo educador, não apenas do 

professor, é de formar seres humanos felizes e equilibrados. E ele ainda 

questiona: “O conteúdo vale mais do que o equilíbrio? E as questões 

emocionais? E a dimensão social?”. 

Deixar o aluno falar, simplesmente falar, não esperando que ele saiba 

tudo da matéria, mas querer saber que conhecimento ele tem, valorizar suas 

habilidades, elogiar, discordar se necessário, mas fazer isso com respeito. 

Alias o respeito é o componente mais importante das relações interpessoais e 

este gesto cria ações afetivas entre ele e o docente. 

  

 Afetividade na escola: O papel do professor 

 

 Muitos autores colocam que atitudes afetivas demonstradas por 

professores na escola, contribuem muito para o desenvolvimento integral dos 

alunos, tanto no contexto de responsabilidade, bom relacionamento e ética na 

escola e na sociedade, pois as crianças desta forma estariam aptas para 

conviverem plenamente em sociedade. 

Para isso acontecer, o professor deve ter consciência dos caminhos 

educacionais, suas irregularidades, individualidade e como modificar os 

métodos de ensino para habilitar os alunos a progredirem, apesar dos 

obstáculos e dificuldades. 

Neste sentido, o profissional da educação deve seguir sempre duas 

abordagens fundamentais: uma que é o que repassar para o aluno (conteúdo) 

e a outra é a forma de como repassar tal conhecimento (metodologia). Assim, o 

bom ensino é tanto uma ciência em seu uso da técnica, como uma arte criada 

através da habilidade, experiência e personalidade do professor. Um bom 

professor está habilitado e disposto a apurar os resultados publicados das 

pesquisas psicológicas, educacionais e, possivelmente, a incorporar no ensino 



algumas de suas implicações práticas. 

Hoje, porém, a educação sistemática ofertada à população, dá a 

impressão de que só incorporou os defeitos da massificação, não conseguindo 

incorporar as vantagens da democratização. Tem-se proclamado nos discursos 

teóricos, nos textos legais e na retórica oficial, que o objetivo final de toda a 

educação é a plena realização do homem, o desenvolvimento de todas as suas 

potencialidades. Trata--se de uma colocação de objetivos de modo genérico e 

abstrato, impossível de ser contraditada enquanto dimensão humanista, 

referindo-se a um ideal que se quer alcançar. Assim, ela visa a uma maior 

humanização, a planificação da existência humana, para que se esclareçam 

concretamente os caminhos a seguir na realidade histórica. 

Luck e Carneiro (1983) e Fernandes (1990) colocam que a escola, além 

das várias disciplinas obrigatórias, tem por obrigação desenvolver valores, 

atitudes e interesses, mesmo aqueles que são difíceis de serem postos em 

prática, como igualdade social para todas as pessoas, amor, amizade, 

honestidade, preservação do meio e muitos outros possíveis. 

Então, para a contemplação desta posição da escola, cabe ao professor, 

como elo entre a escola e o aluno, ser o agente de transformação, e para 

conseguir atingir seus objetivos, deve tratar a todos com afetividade, carinho, 

amor e dedicação. 

A afetividade segundo Freire (1985) é o território dos sentimentos, das 

paixões, das emoções, onde transita o medo, o sofrimento, o interesse, a 

alegria e o afeto. Seguindo esta linha de pensamento, Mosqueira (1974) coloca 

que a afetividade e o amor ocupam a terceira escala na sua teoria da 

hierarquia das necessidades e sem satisfação da mesma o homem não teria o 

seu desenvolvimento integral como ser humano. 

Notamos com isso que a afetividade é, sem dúvida, um aspecto 

importante no desenvolvimento integral do ser humano. Mas apesar da 

importância da afetividade no processo de interação dos seres humanos, esse 

aspecto é negligenciado pela literatura e pelas escolas. 

Para que o educando tenha um desenvolvimento integral, a escola deve 

comprometer-se com atividades que promovam ações do mundo interior, a 

partir das quais o educando possa desenvolver atitudes, valores e ideais. 

Mesmo assim encontramos nas escolas hoje em dia, muitas crianças 



revoltadas, agressivas, demonstrando um grande problema de relacionamento 

grupal, descarregando em colegas e professores “ódio e raiva”, demonstrando 

conflitos no processo educacional, expressando muitas vezes seus 

sentimentos através de reflexos de nível social, familiar e cultural. 

A afetividade ou a falta desta é uma das causas destes distúrbios, pois 

ela é responsável pelas emoções, pelo sofrimento, pelo medo, pelo sentimento. 

Conforme Mosqueira (1974) nos diz que afetividade é o conjunto de fenômenos 

psíquicos que se manifestam sob forma de emoções, sentimentos e paixões 

acompanhados sempre da tonalidade dor e prazer, satisfação ou insatisfação, 

agrado ou desagrado, alegria ou tristeza, amor ou ódio. 

Assim, é graças também à afetividade que nos ligamos aos outros, ao 

mundo, a nós mesmos. É, na verdade, a afetividade que dá aos nosso atos e 

aos nossos pensamentos o encanto, a razão de ser, o impulso vital. É o 

fundamento da nossa personalidade, o que temos de mais íntimo. Não é, 

porém, um mundo fechado, porque é a mesma afetividade que nos liga aos 

outros.  

A afetividade está relacionada ao amor, ao carinho, ao respeito e à 

aceitação do ser humano consigo mesmo e com os outros, será a semente de 

uma vida escolar saudável, que quando bem tratado, inibe a violência na 

escola e na sociedade.  

 

 Violência no contexto escolar 

 

  Mesmo para a literatura, definir violência não é uma tarefa fácil. Os mais 

diferentes autores a descrevem como complexa e abrangente. Para Pinheiro e 

Almeida (2004), a palavra tem origem provinda do termo latino violentia, que 

significa “veemência, impetuosidade”, e de vis, “força”. Porém na atualidade, 

vai muito além da pura agressão física. Os mesmos dizem ainda que existe 

uma necessidade de definições especificas de violência, pois além de 

agressões físicas podem ser entendidas também como força autoritária 

implícita no código penal. 

 Para Chaui (2005), violência é “um ato de brutalidade, sevícia e abuso 

físico e/ou psíquico contra alguém”, partindo dessa compreensão abrangemos 



o termo violência as mais diversas formas vivenciadas cotidianamente na 

escola. Quando analisada dessa forma, é possível compreender porque é tão 

crescente esse evento. Há alguns anos atrás as brincadeiras entre colegas 

tinham um cunho quase que lúdico, pois jamais saiam da esfera do “zuar” e 

não provocavam feridas e alardes grandiosos. Claro sempre existiram 

exceções, mas nada que merecesse atenção tão especial e cuidadosa da 

sociedade em geral. 

 Mas a violência cresceu, a inocência desaparece precocemente frente a 

uma gama de opções da sociedade contemporânea e ser criança já não é 

vantajoso para a maioria, sim, pois ser criança implica em não estar em 

inúmeros acontecimentos badalados na comunidade. 

 Ainda segundo Chaui (2005), violência é também “relações 

intersubjetivas e sociais definidas pela opressão e intimidação”, Ou seja, a 

maioria das crianças cresce sabendo a respeitar o poder da intimidação. Quem 

manda entre eles é o chefe da “gangue”, quem determinam horários e 

comportamentos é o maior contraventor da comunidade o adolescente cresceu 

e vive.  

E nós na escola, estamos preparados para competir com esse brilho 

todo irradiados pela violência? Atualmente constatamos que não é o mais forte 

que é o mais respeitado, como em outros tempos escolares. Na atualidade se 

um estudante disse conhecer, ser parente, vizinho, ou mesmo apenas 

conhecido de um bandido lhes coloca numa posição de destaque, lhes dá o 

escudo de proteção e também o status de líder, o qual lhe proporciona regalias 

como a admiração das meninas e dos demais meninos que devido sua 

infantilidade e em alguns casos desestruturação familiar não percebem o 

descaminho que o levará a um futuro nada promissor. 

Percebendo essa complexidade da violência, faz-se necessário estudá-

la dentro de suas limitações e especificidades, como local, classes sociais e 

outros contextos particulares, principalmente no ambiente escolar, onde 

atualmente encontramos o bullying como um dos pontos cruciais. 

 



O bullying como forma de violência na escola 

 

Uma das formas mais perene violência na escola moderna é identificada 

como o bullying. Uma excessiva repercussão da violência escolar tem 

amedrontado educadores e sociedade em geral. A escola sempre ficou atrás 

dos muros, e com isso os pais acabavam acreditando que lá apenas 

aconteciam coisas boas, que seus filhos estavam verdadeiramente protegidos 

de todo e qualquer perigo nesse santuário. Então a violência na escola virou 

tema conhecido, e comentado por todo cidadão que muitas vezes tem uma 

receita de sucesso no combate a esse problema. Mas como a escola estava 

atrás do muro, na maioria das vezes os pais também não sabiam o que se 

passava durante a permanência de seu filho na escola, hoje, porém com a 

ideia pensada e pronta que a imprensa passa ficou fácil julgar e condenar os 

responsáveis por ela. Mas se pensarmos com clareza, os alunos não veem de 

algum lugar? Não trazem empiricamente saberes e culturas? Então seria a 

escola a responsável por esse problema? Seria ela também capaz de 

solucioná-lo sozinha? 

Diminuir e combater a violência não é tarefa fácil, pois a mesma é 

sistêmica. Mas atenuar essa violência na escola pode fazer com que toda a 

violência social diminua, pois através dos jogos cooperativos na educação 

física, possibilitamos o prazer de partilhar, de sentir-se útil. 

A violência não é manifestada apenas individualmente, a sociedade 

violenta quando impõe regras que produzem desigualdades, que oprimem e 

limitam pensamentos. Nesse caso cabe a escola e mais especificamente os 

jogos cooperativos, que é o elemento desse projeto, colaborar na formação 

crítica e atuante dos estudantes. Deixar claro que ser passivo e acomodado 

frente às injustiças também é uma forma de violência para consigo mesmo. 

A melhor forma de aprender a compartilhar e tratar seu semelhante com 

respeito é valorizando as atitudes apresentadas sempre pelos alunos, quando 

da realização de uma tarefa ou jogo, elogiando e motivando-o a continuar este 

princípio de moralização. Soler (2005) coloca que quando o professor 



desenvolve nos alunos atividades de competição, esta prejudicando o bem 

estar da turma, pois um vai querer ser mais do que o outro, e isto gera atitudes 

de violência, pois, segundo o autor “usamos máscaras e nunca somos nós 

mesmos, quando mostramos nossas deficiências, nunca somos aceitos”. 

(SOLER 2005, pg 41). 

Definitivamente não podemos ver a violência de uma forma simplista, 

nem achar que poderemos conceituá-la, pois ela é algo atemporal, impossível 

de ser definida para todo sempre. Achar culpados tem sido mais uma forma de 

não resolver a violência, pois assim afirmam que ela é causada por filhos de 

pais separados, videogames e mesmo imigrantes, ou seja, deixa de ser um 

problema da escola. Logo, ela não precisa apresentar ideias no sentido de 

atenuá-la. 

 

METODOLOGIA 

 

 Quanto aos processos metodológicos da pesquisa, podemos 

caracterizá-la como uma pesquisa de campo descritiva exploratória 

participativa, onde Bisquerra (1989) define estudo descritivo aquele que tem 

por objetivo a descrição dos fenômenos. 

 Lakatos e Marconi (1991) comentam que o estudo descritivo 

exploratório tem por objetivo descrever completamente determinado fenômeno 

e que uma variedade de procedimentos de coleta de dados pode ser utilizada, 

como entrevistas, questionários e análise de conteúdo.  

 Para Thomas e Nelson (2002), a pesquisa descritiva é um estudo de 

status que tem o seu valor baseado na premissa de que os problemas podem 

ser resolvidos e as práticas melhoradas por intermédio da observação, análise 

e descrição objetiva e completa do fenômeno.  

A população para o referido estudo foi composta por todos os alunos do 

ensino Fundamental que frequentam o Colégio Estadual Princesa Isabel, do 

município de Três Barras do Paraná. A amostra foi composta por 20 alunos, 



escolhidos de forma intencional, indicado pelos professores e coordenação 

pedagógica, que apresentam dificuldade de aprendizagem e de 

relacionamentos das series iniciais do ensino fundamental. O instrumento 

utilizado no estudo foram pareceres dos professores e analise do rendimento 

escolar através de planilha de notas.  

 

PROCEDIMENTOS E RESULTADOS 

   

O projeto primeiramente foi apresentado ao Núcleo, Direção e Equipe 

Pedagógica, onde foi analisado e autorizado sua realização. Na sequencia foi 

apresentado a todos os professores em reunião pedagógica na escola e 

explicado aos alunos, onde foi encaminhado aos pais um termo de 

consentimento livre e esclarecido, conforme prevê as normas éticas de 

pesquisa com seres humanos. Logo então teve inicio as atividades práticas e 

teóricas conforme planejamento junto a Unidade Didática de implementação. 

Na sequencia junto aos alunos, foi abordado à questão da escola, que 

ambiente é este? Onde se tratou das questões de convivência neste espaço e 

dos problemas diários que ali ocorrem. Logo após esta abordagem ocorreu a 

discussão a respeito do bullying no contexto escolar e a ação dos agressores e 

as vitimas deste mal. 

Foi abordada também, a questão dos espectadores no contexto escolar 

e na comunidade, onde tudo se vê, mas nada se faz para reprimir estas ações 

e suas consequências. Assim, foram abordadas ações diretas de intervenção, 

onde o problema foi resgatado, trabalhado, analisado e refletido, buscando 

mudanças para a escola. 

Assim, os resultados obtidos foram um relacionamento harmônico entre 

os alunos e para com os professores. Algo que realmente chamou atenção foi 

a forma como começaram a expor suas ideias, sem gritar, sem brigar, ouvindo 

e discutindo, expondo sua opinião porém, ouvindo e aceitando o outro. 



Sem nenhuma ingenuidade, não acredito em uma calmaria eterna, mas 

sei que a semente plantada vai germinar e que na maturidade ou mesmo no 

caminho até ela, esses alunos adotaram uma postura menos agressiva frente 

aos obstáculos. 

Perceberam que precisam ser respeitados, que ninguém pode ser 

agredido física ou verbalmente por pensar ou ser diferente, que respeito é uma 

via de mão dupla. 

As aulas passaram a fluir de forma mais prazerosa, e o que deixou-me 

muito orgulhosa foi perceber que começaram a defender-se, a não aceitar 

comentários e atitudes grosseiras para com eles ou com os colegas, 

independente de onde elas vinham. Foi restabelecida uma discussão sobre 

respeito, devolveu-se autoestima e valoração individual. Ouso a dizer que 

percebi claramente o prazer de estar no ambiente escolar, Em cada abraço e 

carinha feliz que percebo em minha chegada tenho a recompensa do trabalho 

e almejo seguir com o assunto. 

 

 

 

   Colégio Estadual Princesa Izabel - Ensino Fundamental, Médio e Normal 
Criado pela res. 706/83 D. O. E. 04/04/83, Reconhecido pela res. 4.669/86 de 13/11/86 

NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO  -  CASCAVEL 

Avenida Paraná, 859 - Fone: (45) 3235-1295 e 3235-1426 - Email: 

ceprincesaizabel@nrecascavel.com 

CEP: 85.485-000 - TRÊS BARRAS DO PARANÁ – PARANÁ. 

 

PARECER DA EQUIPE DIRETIVA 

TEMA: Afetividade:Ferramenta para redução da violência escolar. 

Profª: Sandra Regina Cancelier. 

 O trabalho desenvolvido pela professora Sandra veio de encontro a 

necessidade do Colégio em dinamizar atividades que efetivem o combate da 

violência escolar no interior da escola e consequentemente na sociedade. As 

atividades desenvolvidas em consonância com as DCEs (Diretrizes 

Curriculares de Educação Física), possibilitaram o envolvimento de todos os 



alunos pela forma diferenciada de metodologia conforme as características 

diversas encontradas em cada série. 

 A proposta de trabalho foi apresentada aos demais profissionais da 

escola pela professora, a qual em diálogo com os colegas de disciplina 

oportunizou a troca de sugestões de atividades que contemplem ambas as 

turmas. Observou-se também o trabalho interdisciplinar partindo do tema 

proposto, uma vez que na organização dos trabalhos e aplicação dos projeto 

os professores das outras disciplinas integraram o assunto nos seus 

conteúdos. 

A partir do planejamento de grupo  e da avaliação diagnóstica contínua 

dos resultados propostos, a professora com o suporte da equipe pedagógica e 

demais professores que se envolveram no projeto  identificaram resultados 

positivos e necessidade de  replanejamento de ações mais consistentes em 

relação a casos pontuais de intervenção. 

Pode-se afirmar que houve êxito no Projeto pela qualidade do trabalho 

desenvolvido  que atinge a proposta inicial, porém, estamos cientes de que 

necessidade em efetivar o Combate a Violência Escolar  exige continuidade por 

ser um tema difícil e constante para o qual daremos continuidade no ano de 

2015. 

 

Sendo o que tínhamos,  

 

Sônia Ertel 

Direção Auxiliar 

 

 

Três Barras do Paraná, agosto de 2014. 
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PARECER DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 

TEMA: Afetividade:Ferramenta para redução da violência escolar. 

Profª: Sandra Regina Cancelier. 

 Pode-se observar que a referida professora possui pleno domínio dos 

conteúdos estabelecidos pelas DCEs (Diretrizes Curriculares de Educação 

Física), pois em suas aulas, procura contemplar todos os sujeitos envolvendo-

os nas atividades, observando sempre os fundamentos teóricos e dimensões 

do conhecimento, trabalhando de forma diversificada, observando o ano série 



que o educando frequenta e desenvolvendo atividades que contemplem a 

necessidade da faixa etária do alunado. 

 Suas aulas são pautadas na cultura corporal, ludicidade, saúde, mundo 

do trabalho, desportivização, técnica e tática, lazer, mídia e diversidade, jogos 

cooperativos e algumas dramatizações. Os conteúdos de suas aulas estão  

pautados em, jogos e brincadeiras, esporte, lutas, danças e ginástica, e sendo 

os alunos do período noturno e já estarem com uma idade bastante avançada, 

a referida professora procura trabalhar de forma mais contundente os 

conteúdos voltados a realidade dos edcuandos que no momento estão 

supostamente em contato direto com drogas, doenças sexualmente 

transmissíveis e os diferentes tipos de violência.  

Diante disso são realizadas atividades de conscientização, rodas de 

conversas voltadas a redução de danos e à prevenção, atividades físicas em 

grupo para socialização e respeito a diversidade cultural presente no ambiente 

escolar, para posterior aprendizado para a convivência em sociedade. 

Com isso, a melhora em relação a superação da condição de 

vulnerabilidade e o respeito entre colegas e com os profissionais da Escola, 

após o trabalho realizado pela referida professora fica bastante evidente. 

Avaliando os resultados constata-se que a dinâmica proposta obteve êxito 

confirmada na postura mais calma e centrada dos alunos  durante as aulas e  

no maior comprometimento nas atividades, resultando no desempenho 

pedagógico,  na integração do grupo e na formação integral dos sujeitos que é 

proposta da educação. 

 

Ronoaldo F. da Silva 

Equipe Pedagógica 

Três Barras do Paraná, agosto de 2014. 
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PARECER DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 

TEMA: Afetividade:Ferramenta para redução da violência escolar. 

Profª: Sandra Regina Cancelier. 

  

Constatamos que a violência é hoje uma das principais preocupações da 

sociedade. Ela atinge a vida e a integridade física das pessoas, e na escola 

também se faz presente, onde há muitos conflitos e com muita frequência entre 

professores e alunos. São poucas as pesquisas que tratam sobre essa 



temática nas relações afetivas entre Professor e Aluno nas aulas de Educação 

Física e a diminuição dos conflitos. Diante disso é de fundamental importância 

o trabalho realizado pela professora Sandra, pois a afetividade consiste em 

uma das primeiras necessidades e uma das características principais do ser 

humano auxiliando no seu desenvolvimento integral. Considerando isso, 

direciona-se esse projeto às questões do domínio afetivo e social entre alunos 

e seus professores, acreditando-se que o fator sócio afetivo seja imprescindível 

para a compreensão dos comportamentos e sentimento dos indivíduos, dando-

lhes carinho e atenção fazendo dessa relação uma ponte entre o seu 

conhecimento e o deles.Nessa perspectiva, o objetivo do trabalho da 

professora foi relevante, pois observou-se que os educando têm um diálogo 

franco, aberto e respeitoso  com a professora,e a mesma mostra-se 

compreensiva, tolerante  que respeita  a individualidade  e valoriza os 

estudantes. Assim, é uma das aulas mais esperadas e celebradas pelos 

alunos, onde eles vivenciam cooperação, coletividade e participação do grupo. 

 

 

 

 

                                                                                      Iolete Maria Pichler Silva. 

                                                                                       Professora 

 

 

 

Três Barras do Paraná, agosto de 2014. 

 



 

 



 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de tudo que foi exposto e apresentado, será que a afetividade é 

um recurso metodológico eficiente e eficaz para a construção de conceitos e 

prática da não violência no ambiente escolar? Será que o lúdico pode contribuir 

para que crianças do Ensino Fundamental possam compreender e apreender a 

importância de respeitar e ser respeitado? 

Ao longo do desenvolvimento do trabalho foram surgindo outras 

indagações. Uma das principais foi sobre a construção e produção do próprio 

conhecimento enquanto sujeito, cidadão que atua na família, escola, sociedade 

em geral. Entendeu-se os seres humanos constroem comportamentos dentro 

de uma temporalidade relacionada especificamente a um determinado 

momento ou fato, sem recorrer ao passado para comparações sob relações 

sociais buscando seu reconhecimento social com a finalidade de construir um 

diagnóstico do caso em sua totalidade.  

Conclui-se que os educando são passiveis de intervenção através da 

afetividade, que podem mudar sua atitude frente a um problema quando sabe-

se amado e respeitado. Soma-se a isso o fato de criar cumplicidade com seu 



mestre, sua escola, seu colega. Em suma, poderemos reconduzir atitudes e 

posteriormente discuti-las, contextualiza-las, pois do contrario não será 

conhecimento entendido e transportado para sua realidade, seu mundo. 

Em sua grande maioria, nossos alunos são carentes e desassistidos, e 

isso não apenas aqui em minha realidade, mas em muitas escolas de outros 

municípios como observei através dos fóruns do GTR. O medo de perder a 

autoridade, de não conseguir “dominar” sua turma faz com que muitas vezes o 

professor não porte-se como humano que é, transmita a imagem pré-

determinada de forte, detentor de todo conhecimento e experiência, superior ao 

aluno. Essa postura prejudica não somente o relacionamento, mas também a 

produção de conhecimento.  

Percebeu-se uma grande dificuldade para fazerem analogias entre o 

domínio escolar e o domínio social. Bem como com a capacidade de 

interromper a mesma sem o uso da violência, uma vez que esse domínio lhe 

serve de escudo para possíveis falhas no conhecimento e medos muito bem 

escondidos dentro de cada um. 

Concluo citando novamente Freire quando diz que a afetividade não se 

acha excluída da cognoscibilidade e que não posso condicionar a avaliação do 

trabalho escolar de um aluno ao maior ou menor bem querer que tenha por ele.  
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