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APÊNDICE K - Planilha com as dissertações e teses levantadas sobre “violência escolar” (153) a partir
dos critérios de análise.
Programas de educação (115), psicologia (28) e outros programas (10) 1
Dissertações e teses sobre violência escolar nos programas de Educação (115 trabalhos):
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 1ª
1.1 Autor (a): Lívia Sousa da Silva
1.2 Título: Os discursos do jornal impresso o liberal sobre violência escolar em Belém (2001-2010)
1.3 Orientador (a): Prof.ª Dr.ª Laura Maria Silva Araújo Alves.
1.4 Ano de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA).
1.8 Cidade/Estado: Belém – Pará
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência Escolar. Discurso. Sentido.
2.2 Tema Principal: “discursos da mídia impressa (jornal), acerca da violência escolar em Belém do Pará, no
período de 2001 a 2010”
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “a) investigar quais os significados e sentidos produzidos pelo jornal impresso “O Liberal”, em
Belém, no período de 2001-2010; (b) identificar qual a recorrência de matérias sobre violência escolar no jornal
impresso “O Liberal” em Belém, no período de 2001-2010; (c) verificar que discursos são materializados no
jornal impresso “O Liberal” em Belém, no período de 2001-2010, sobre a violência escolar, e por fim, (d)
identificar a relação das imagens fotográficas com a construção discursiva do jornal impresso de “O Liberal”, em
Belém, no período de 2001-2010, sobre violência escolar.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “A análise dar-se-á à luz da teoria/análise do discurso bakhtiniano”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural (X) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico ( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
(X) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10 Principais contextos estudados: mídia
2.11 Resumo do trabalho: “O presente trabalho investiga os discursos da mídia impressa (jornal), acerca da
violência escolar em Belém do Pará, no período de 2001 a 2010. Ante tal iniciativa, aponta-se como questão
norteadora do estudo, saber: Qual o (s) significado(s) e sentido(s) de violência escolar produzidos nos discursos
do jornal impresso “O Liberal” em Belém, no período de 2001- 2010? Com o objetivo de: a) investigar quais os
significados e sentidos produzidos pelo jornal impresso “O Liberal”, em Belém, no período de 2001-2010; (b)
identificar qual a recorrência de matérias sobre violência escolar no jornal impresso “O Liberal” em Belém, no
período de 2001-2010; (c) verificar que discursos são materializados no jornal impresso “O Liberal” em Belém,
no período de 2001-2010, sobre a violência escolar, e por fim, (d) identificar a relação das imagens fotográficas
com a construção discursiva do jornal impresso de “O Liberal”, em Belém, no período de 2001-2010, sobre
violência escolar. E, uma vez partindo dos pressupostos da pesquisa documental, o corpus da pesquisa
exploratória constitui-se de duzentos e sessenta (260) peças jornalísticas, levantadas junto à Biblioteca Pública
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Arthur Vianna (CENTUR). A partir desse corpus de 260 peças jornalísticas, consideramos vinte (20) peças
jornalísticas, para compor o corpus de análise dessa dissertação, que se destaca por seu tratamento explícito e
nomeado da violência escolar. A análise dar-se-á à luz da teoria/análise do discurso bakhtiniano; para a qual,
todo discurso está impregnado de intenções ideológicas, o que dá significado e sentido às mensagens da mídia. O
exame dos achados nos proporcionou concluir que, o número de publicações de peças com teor explícito na
abordagem da violência escolar é muito pequeno em relação ao período estudado. Constatou-se também que o
jornal “O Liberal” possui um posicionamento acerca da violência escolar que busca consolidar sempre que a
aborda por meio da apropriação de falas testemunhais e do discurso científico. Verificou-se ainda que, a teia
discursiva das matérias jornalísticas analisadas conjuga basicamente dez elementos quase sempre reiteráveis,
sobre os quais compõe sentidos e apreciações que extrapolam significações dicionarizadas; em cuja trama, a
imagem funciona como partícipe do movimento enunciativo que, da mesma forma evidencia a figura do aluno
como principal ator das ocorrências violentas na escola e do fenômeno como caso de polícia e recursos de
segurança. Neste sentido, espera-se poder contribuir para uma apreciação crítica da mídia em suas dimensões
próprias de construção dos debates públicos; assim como para uma compreensão da violência escolar no âmbito
da sua veiculação.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 2ª
1.1 Autor (a): Doracy Gomes Pinto Lima
1.2 Título: Violência na escola: a concepção de professores e alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental de
uma escola pública da área Itaqui-Bacanga
1.3 Orientador (a): Antonio Paulino de Sousa
1.4 Ano de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
1.8 Cidade/Estado: São Luiz – Maranhão
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência na escola. Indisciplina. Professor. Aluno.
2.2 Tema Principal: Manifestações da violência escolar a partir da concepção de professores e alunos
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados. Manifestações da violência.
2.4 Objetivos: “investigar a violência e suas principais formas de manifestação no ambiente escolar, tomando
como base a concepção de professores e alunos do Ensino Fundamental de uma escola pública da Área ItaquiBacanga - São Luis/MA”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6. Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados (X) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico ( ) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: técnica de grupo focal
2.9 Grupo estudado: Professores e alunos
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: “Este estudo buscou investigar a violência e suas principais formas de manifestação no
ambiente escolar, tomando como base a concepção de professores e alunos do Ensino Fundamental de uma
escola pública da Área Itaqui-Bacanga - São Luis/MA. Procuramos, dar visibilidade à opinião dos agentes da
pesquisa acerca da violência ora decorrente no espaço educativo. Assim, o estudo teve como objetivos investigar
as formas de manifestação da violência na escola, identificar as violências mais comuns na escola, caracterizar
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os tipos de violência e estabelecer distinção entre os termos violência e indisciplina. Como campo de
investigação foi delimitado um espaço que melhor fundamentasse a pesquisa, ou seja, uma escola pública
localizada em bairro periférico com alto índice de criminalidade. Através das respostas dos agentes da pesquisa
foram constatados aspectos diferenciados que contribuem para a violência escolar, com destaque para uma
ocorrência intensa de violência física e verbal. Um percentual bem elevado de alunos afirmou ter havido
violência na escola durante os anos de 2011 e 2012. Depoimentos de toda a comunidade escolar envolvida na
pesquisa afirmam ser os alunos os principais detonadores da violência no recinto escolar, o que se traduz por
linguagem pejorativa, discussões e agressões físicas. E apontam como causas relevantes a desestruturação
familiar, a intolerância, a falta de respeito às diferenças e o tráfico de drogas. Na técnica do grupo focal,
entretanto, foram apontados atos de violência de professores contra alunos. Enfatizamos, por fim, a necessidade
premente de iniciativas de prevenção e redução da violência numa ação conjunta entre escola, família,
comunidade e poder público.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 3ª
1.1 Autor (a): Vilma Dias de Araújo
1.2 Título: Violência nas escolas públicas noturnas do grande Dirceu / Teresina-PI: fatos e representações de
professoras e professores
1.3 Orientador (a): Maria do Carmo Alves do Bomfim
1.4 Ano de defesa: 2005
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal do Piauí (UFPI)
1.8 Cidade/Estado: Teresina – Piauí
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência nas escolas. Representações Sociais. Professores e professoras.
2.2 Tema Principal: representações sociais de professoras e professores das escolas públicas noturnas do ‘Grande
Dirceu’/ Teresina-PI sobre a violência nas escolas
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “identificar e analisar as representações sociais de professoras e professores das escolas públicas
noturnas do ‘Grande Dirceu’/ Teresina-PI sobre a violência nas escolas”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista: com grupo focal
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: docentes
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas noturnas
2.11 Resumo do trabalho: “A presença de violências nas escolas tem se constituído uma situação inquietante
para os docentes que, na tentativa de compreender e explicar esse fenômeno constroem suas representações
sobre ele. Neste estudo buscamos identificar e analisar as representações sociais de professoras e professores das
escolas públicas noturnas do ‘Grande Dirceu’/ Teresina-PI sobre a violência nas escolas. Foram pesquisados, por
meio de questionários e entrevistas com grupos focais, 36 docentes de 03 escolas públicas noturnas do ‘Grande
Dirceu’, região situada na zona sudeste de Teresina-PI. Através dos questionários, coletamos dados que nos
permitiram delinear o perfil dos sujeitos, o qual foi apresentado através de gráficos. Com esse instrumento
obtivemos, ainda, dados referentes à realidade das escolas investigadas em relação à presença da violência e,
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através das entrevistas, captamos os discursos dos sujeitos sobre o fenômeno e os interpretamos através da
análise de conteúdo, procedimento metodológico que nos possibilitou identificar algumas representações dos
profissionais pesquisados, as quais foram analisadas e organizadas em categorias. A análise do conteúdo dessas
representações nos possibilitou inferir que: há uma grande dificuldade por parte dos docentes para distinguir as
violências, indisciplinas e/ou incivilidades manifestas no cotidiano escolar o que se deve ao seu aspecto
multidimensional, bem como à interferência de fatores subjetivos na elaboração das representações sociais sobre
o fenômeno; os profissionais ouvidos possuem como representação de família ideal – o modelo nuclear burguês
– e consideram desestruturadas as famílias diferentes desse modelo e, para eles, essa ‘desestruturação’, aliada à
situação econômica desfavorável, explicaria o envolvimento dos estudantes com a prática de atos violentos; a
representação do usuário de drogas violento e perigoso está de tal forma sedimentada no imaginário dos docentes
que se sobrepôs ao fato concreto de que, nas escolas pesquisadas são poucos os alunos usuários dessas
substâncias psicoativas e que esses não são os que mais se envolvem com práticas violentas; e, por fim, que por
trás do estigma de bairro violento atribuído ao ‘Grande Dirceu’ há o poder da mídia que, de forma parcial e
sensacionalista, supervaloriza a divulgação de ocorrências violentas na região. Concluímos então que a
desconstrução dessas representações e, consequentemente, a superação dos preconceitos constatados nos
discursos dos docentes requer, necessariamente, a atualização e reflexão de informações referentes às
problemáticas sociais pertinentes ao cotidiano de seus alunos e alunas, dentre as quais, a violência.”.
1.Itens de identificação da dissertação ou tese- 4ª
1.1 Autor (a): Elilian Basilio e Silva
1.2 Título: “Representações Sociais de professores sobre escolas com violências e sem violências em Teresina”
1.3 Orientador (a): Maria do Carmo Alves do Bomfim
1.4 Ano de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal do Piauí (UFPI)
1.8 Cidade/Estado: Teresina – Piauí
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência Escolar. Representações Sociais. Docentes.
2.2 Tema Principal: Representações Sociais de professores sobre escolas com violências e sem violências em
Teresina
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “conhecer o conteúdo das representações sociais de professores sobre escolas do 6º ao 9º com
violências e sem violências, em Teresina, procurando examinar se os professores mudam sua prática conforme o
contexto em que atuam.”.
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área:
( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978). Estudos de Abramovay (2003);
(2006); Bomfim (2006); Matos (2006); Charlot (2005); Debarbieux e Blaya (2002) e outros que discutem a
temática das “violências”.
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista: semi-estruturada
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: 30 professores do 6º ao 9º ano do ensino fundamental
2.10 Principais contextos estudados: Rede Pública Municipal de Teresina
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2.11 Resumo do trabalho: “O presente trabalho tem como objetivo conhecer o conteúdo das representações
sociais de professores sobre escolas do 6º ao 9º com violências e sem violências, em Teresina, procurando
examinar se os professores mudam sua prática conforme o contexto em que atuam. O referencial utilizado
apoiou-se na Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978), por entendermos que a referida teoria
fornece elementos conceituais, necessários para compreendermos o que pensam os docentes sobre as escolas em
que trabalham ou já trabalharam. Além desse teórico, trabalhamos com os estudos de Abramovay (2003);
(2006); Bomfim (2006); Matos (2006); Charlot (2005); Debarbieux e Blaya (2002) e outros que discutem a
temática das “violências”. Para realização da pesquisa, recorremos a uma abordagem quali-quantitativa. Os
instrumentos de coleta de dados utilizados foram o questionário e a entrevista semiestruturada, aplicados a 30
professores do 6º ao 9º ano do ensino fundamental da Rede Pública Municipal de Teresina que tinham ou que
tiveram experiências nas duas realidades: escolas com violência e escolas sem violência. A partir dos relatos dos
professores, as falas transcritas foram submetidas a uma análise de conteúdo, por meio da técnica análise
categorial, conforme Franco (2003). Após a definição e análise das categorias, elegemos três eixos
representacionais: escola, aluno e família. Segundo os entrevistados, os elementos que caracterizam uma escola
com violência estão relacionados à falta de disciplina dos alunos, à sua agressividade, à dificuldade do professor
em controlar os conflitos e às violências que vão acontecendo no dia a dia da sala de aula ou no entorno. Todos
esses elementos prejudicam o processo de ensino-aprendizagem e contribuem para desgastar a atuação dos
professores em sala de aula. Tal desgaste justifica os relatos dos professores entrevistados, ao afirmarem que
mudam sua prática pedagógica conforme o contexto escolar em que atuam, pois 63% deles dizem adequar-se à
realidade dos alunos e, também, da escola.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese- 5ª
1.1 Autor (a): Sinara Mota Neves de Almeida
1.2 Título: Avaliação da violência no espaço escolar e mediação de conflito
1.3 Orientador (a): Maristela Lage Alencar
1.4 Ano de defesa: 2009
1.5 Nível :
( ) Mestrado
(X) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal do Ceará (UFC)
1.8 Cidade/Estado: Fortaleza – Ceará
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Escola. Violência. Avaliação. Mediação.
2.2 Tema Principal: violência no espaço escolar e mediação de conflito
2.3 Recortes temáticos: Intervenções. Relações causais.
2.4 Objetivos: “discutir a mediação como prática de resolução dos conflitos escolares”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: curso de formação sobre mediação e cultura de paz para professores, alunos e pais/responsáveis
2.9 Grupo estudado: alunos, professores, diretores e pais/responsáveis
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “Em nossa sociedade instituiu-se a crença de que os alunos apresentam
comportamentos indisciplinados e até hostis - agressões verbais, físicas, furtos e destruições de mobiliários –
implicando desarmonia do ambiente acadêmico. Pretende-se, nesta investigação, discutir a mediação como
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prática de resolução dos conflitos escolares. Em razão disso, adotou-se uma metodologia caracteristicamente
colaborativa - reaproximação do pesquisador com a comunidade pesquisada - desenvolvida em uma Escola
Pública Municipal em Fortaleza-Ceará-Brasil, localizada numa zona considerada vulnerável. Diversificados
procedimentos metodológicos foram utilizados para a consecução da pesquisa: I) observações gerais da escola e
sala de aula; II) entrevistas; III) aplicação de questionários; e IV) curso de formação sobre mediação e cultura de
paz para professores, alunos e pais/responsáveis. A amostra foi constituída de 118 alunos, 30 professores, dois
diretores e cinco pais/responsáveis. A análise dos dados foi realizada seguindo a abordagem quali-quantitativa
admitindo uma aproximação mais abrangente do objeto em estudo, favorecendo a interpretação de fenômenos e
o estabelecimento de relações intercausais entre as variáveis. Constatou-se que a comunidade escolar não se
encontrava preparada para gerenciar os conflitos e a violência, ali, gerados. Sugeriu-se, desse modo, uma
estratégia de intervenção baseada numa técnica não-adversarial - a mediação - com vistas a possibilitar a cultura
do diálogo. Convém esclarecer que a mediação não busca inocentes e culpados, ganhadores e perdedores, tem
como pretensão trabalhar com os disputantes o enfrentamento da tensão: interação cooperativa para descobrir
alternativas criativas na solução de impasses, de forma que não ocorra injustiça. A partir da implantação da
mediação escolar, ocorreu uma redução da violência na escola. Torna-se imperativo, por conseguinte, gerir os
conflitos eficientemente, haja vista oportunizar ações promotoras de paz.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 6ª
1.1 Autor (a): Maria Genilda Marques Cardoso
1.2 Título: Práticas de gestão da unidade escolar utopia e o fenômeno da violência escolar
1.3 Orientador (a): Profa. Dra. Maria do Carmo Alves do Bomfim
1.4 Ano de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal do Piauí (UFPI)
1.8 Cidade/Estado: Teresina – Piauí
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Administração Escolar, Cotidiano Escolar, Violência Escolar.
2.2 Tema Principal: “Práticas de gestão da unidade escolar utopia e o fenômeno da violência escolar”
2.3 Recortes temáticos: Manifestações da violência escolar. Relações causais. Intervenções.
2.4 Objetivos: “compreender a relação entre as práticas de gestão da Unidade Escolar Utopia e o fenômeno da
violência escolar, buscando caracterizar as práticas de gestão e os tipos de violências presentes nessa agência de
formação; identificar as práticas de gestão que colaboram direta ou indiretamente para a produção do fenômeno
da violência na escola; descrever as situações-problema dessa escola e as formas como os seus gestores lidam
com elas.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “estudiosos/as Abramovay e Castro (2006), André (2005), Andreotti, Lombardi e Minto
(2010), Bomfim e Matos (2006), Charlot (2005), Ezpeleta e Rockwell (1986), Duarte (2007), Fontes, May e
Santos (1999), Heller (1970), Hora (2007), Libâneo, Oliveira e Toschi (2003), Luck (2007; 2010), Machado
(2008), Marra e Tosta (2008), Melucci (2005), Michaud (2001), Paro (2006), Parrat-Dayan (2009), Richardson
(1999), Silva (2004), Silva e Nogueira (2008), Viana (2007), dentre outros.”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) Pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
(X) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
(X) Observação Participante
(X) Outro: diário de campo
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2.9 Grupo estudado: ex-diretora, a diretora atual, a diretora adjunta, a secretária escolar, coordenadores
pedagógicos, professores, gestores da educação.
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: “A administração/gestão escolar na atualidade vive condicionantes estruturais e de
práticas que complexificam ainda mais os processos internos do cotidiano de uma escola, sobretudo, quando
ignoram o seu papel ético e político na produção do cotidiano. A violência escolar é um dos fenômenos que tem
se intensificado, presente nas escolas públicas de Teresina e dificulta o processo de ensino- aprendizagem e de
convivência, além de sua missão institucional. Sua (re)produção no ambiente escolar tem como determinantes
fatores internos e/ou externos à escola, manifestando-se na forma verbal, simbólica ou física. Nosso estudo
procura compreender a relação entre as práticas de gestão da Unidade Escolar Utopia e o fenômeno da violência
escolar, buscando caracterizar as práticas de gestão e os tipos de violências presentes nessa agência de formação;
identificar as práticas de gestão que colaboram direta ou indiretamente para a produção do fenômeno da
violência na escola; descrever as situações-problema dessa escola e as formas como os seus gestores lidam com
elas. A natureza do estudo utilizada foi a qualitativa, na modalidade estudo de caso com abordagem etnográfica,
efetivada com os seguintes procedimentos: observação participante, diário de campo, entrevistas, análise
documental. Participaram desta pesquisa na condição de colaboradores/as a ex-diretora, a diretora atual, a
diretora adjunta, a secretária escolar, o coordenador pedagógico 1, o coordenador pedagógico 2, o professor 1, o
professor 2, a gestora da educação 1 e a gestora da educação 2, no total de 10 sujeitos participantes. Para
contribuir com fundamentos teóricos e reflexão sobre os dados empíricos, utilizamos os/as estudiosos/as
Abramovay e Castro (2006), André (2005), Andreotti, Lombardi e Minto (2010), Bomfim e Matos (2006),
Charlot (2005), Ezpeleta e Rockwell (1986), Duarte (2007), Fontes, May e Santos (1999), Heller (1970), Hora
(2007), Libâneo, Oliveira e Toschi (2003), Luck (2007; 2010), Machado (2008), Marra e Tosta (2008), Melucci
(2005), Michaud (2001), Paro (2006), Parrat-Dayan (2009), Richardson (1999), Silva (2004), Silva e Nogueira
(2008), Viana (2007), dentre outros. Dessa forma concluímos que a administração/gestão escolar, em nível
macro, apesar dos condicionantes econômicos, políticos e culturais está em processo de transformação
proporcionada pelas lutas sociais. Contudo, há ainda nuanças do modelo tecnicista e de forma lenta a construção
da democracia participativa, o que dificulta o avanço da organização escolar em sua missão. Consequentemente,
no processo de prevenção de situações que conduzam a (re)produção do fenômeno da violência na escola,
verificamos, neste estudo de caso, muitas situações de conflitos que potencializam um clima organizacional e
escolar vulnerável para eventos dessa natureza (violência); com mais ênfase na presença de indisciplina como
porta de entrada para a violência, e mais violência institucional, que física, no contexto da gestão anterior e na
atual. Decorrente disso, visualizamos as práticas de gestão com maior tendência a potencializar fenômenos
perturbadores do cotidiano escolar que de cultura de paz, implicando na necessidade de estimulação de políticas
de formação que desenvolvam no ser administrador/gestor escolar não só habilidades técnicas para lidar com os
programas e projetos, mas que promovam a formação ética, política e emocional do gestor/a para dirimir
conflitos do cotidiano escolar, além de envolver outros profissionais da escola para atuarem, em conjunto, na
mediação desses conflitos e/ou fenômenos perturbadores.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 7ª
1.1 Autor (a): Francisco Diemerson de Sousa Pereira
1.2 Título: Corpos controlados, práticas costumeiras: homofobia e violência na escola
1.3 Orientador (a): Profa. Dra. Dinamara Garcia Feldens
1.4 Ano de defesa: fevereiro de 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Tiradentes (UNIT)
1.8 Cidade/Estado: Aracajú – Sergipe
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Escola. Homofobia. Sexismo. Gênero. Diversidade
2.2 Tema Principal: práticas homofóbicas no cotidiano escolar e os reflexos destas nas relações sociais e
educacionais que se estabelecem na escola
2.3 Recortes temáticos: Manifestações e Intervenções.
2.4 Objetivos: “discutir a presença de práticas homofóbicas no cotidiano escolar e os reflexos destas nas relações
sociais e educacionais que se estabelecem nesta instituição”, “entender o desenvolvimento da relação entre
formação docente e as múltiplas sexualidades presentes na sociedade contemporânea e a importância de discutir
esta questão, envolvendo alunos, professores e gestores na afirmação do respeito à diversidade no espaço
escolar”.
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área:
( ) Não foi possível identificar
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2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: com alunos, professores e gestores escolares
2.10 Principais contextos estudados: escola pública da rede estadual de Aracaju
2.11 Resumo do trabalho: “A presente dissertação discute a questão da homofobia e das práticas sexistas nas
relações do cotidiano escolar partindo da reflexão sobre os valores que marcaram a sociedade contemporânea e
compreendendo como estes valores estão inseridos na constituição da estrutura escolar, social e intelectual
contemporânea, dentro das segmentações advindas de uma heteronormatividade que se instala nos mecanismos
pedagógicos e disciplinares na instituição escolar. A partir desta análise, discutimos ainda a relação entre a
projeção de uma educação relacionada com a diversidade e as recentes pesquisas promovidas pelos organismos
governamentais tem apresentado um quadro de incidência de práticas sexistas e homofóbicas, evidenciando o
despreparo dos sujeitos envolvidos no processo educativo em lidar com as diversas manifestação sexuais na
escola. Desta forma, esta dissertação busca discutir a presença de práticas homofóbicas no cotidiano escolar e os
reflexos destas nas relações sociais e educacionais que se estabelecem nesta instituição. Para isso, partimos da
observação em uma escola pública da rede estadual de Aracaju, onde se desenvolvem ações relativas ao combate
a homofobia, bem como entrevistas com alunos, professores e gestores escolares, buscando criar uma discussão
contendo as experiências tanto de sujeitos vítimas das práticas homofóbicas como também de possíveis
incentivadores de tais ações. Pretende-se, ainda, entender o desenvolvimento da relação entre formação docente
e as múltiplas sexualidades presentes na sociedade contemporânea e a importância de discutir esta questão,
envolvendo alunos, professores e gestores na afirmação do respeito à diversidade no espaço escolar. A escola,
mesmo com os instrumentos pedagógicos que afirmam esta busca pela diversidade e inclusão, tem proposto
ações insignificantes e rasteiras, que não atingem uma real concepção de encerrar esta modelação sexual e
respeitar as manifestações das próprias singularidades dos alunos, que inclui favorecer que diferentes formas de
sexualidade, gênero e orientação sexual estejam presentes e possam ser visualidades no território escolar. A
pesquisa foi realizada em uma escola do município de Aracaju, com caráter qualitativo e orientação etnográfica,
contando com os referenciais teóricos relacionados à questão da sexualidade e gênero.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 8ª
1.1 Autor (a): Maria Santana Ferreira dos Santos Milhomem
1.2 Título: As representações de gênero na formação de professores indígenas xerente e expressão da violência
1.3 Orientador (a): Maria Helena Santana Cruz
1.4 Ano de defesa: 2010
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal de Sergipe (UFS)
1.8 Cidade/Estado: São Cristóvão – Sergipe
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Educação indígena. Relações de Gênero. Poder. Desigualdade. Violência
simbólica.
2.2 Tema Principal: As representações de gênero na formação de professores indígenas xerente e expressão da
violência
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados.
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2.4 Objetivos: “analisar as representações sociais de gênero, as expressões de violência simbólica no cotidiano
do trabalho docente no interior da comunidade indígena Xerente, para desvendar processos que sustentam as
diferenças, a hierarquização e discriminação entre as integrantes desse grupo socialmente discriminado”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: (X) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
(X) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professoras e caciques da etnia Xerente
2.10 Principais contextos estudados: não foi possível identificar
2.11 Resumo do trabalho: “Com base na educação intercultural e nos estudos culturais esta pesquisa tem como
objetivo geral: analisar as representações sociais de gênero, as expressões de violência simbólica no cotidiano do
trabalho docente no interior da comunidade indígena Xerente, para desvendar processos que sustentam as
diferenças, a hierarquização e discriminação entre as integrantes desse grupo socialmente discriminado. A
pesquisa se desenvolveu no Município de Tocantínia no Estado de Tocantins. A abordagem sobre a construção
da identidade como princípio das desigualdades entre sexos, traz à tona os estudos sobre as categorias sociais de
gênero e a construção da identidade de homens e mulheres entendendo-se que estes já são tratados de forma
diferente a partir de seu nascimento, em função do sexo biológico e do meio cultural e social em que são
gerados, culminando com frequência em expressões de violência simbólica. O estudo baseia-se em pesquisa
qualitativa, realizada a partir de entrevistas do tipo histórias de vida com 6 (seis) mulheres professoras e 2 (dois)
caciques da etnia Xerente e observações participantes, onde se verifica através da trajetória de vida e de trabalho,
as representações de gênero presentes no cotidiano do grupo pesquisado. Os resultados informam que as práticas
de vida das mulheres Xerente se constituem a partir da coabitação de permanências (convivem com a reprodução
de posições de gênero bastante tradicionais) e mudanças (maior nível de escolarização, a assunção de novos
papéis políticos, no trabalho, na economia familiar abrem possibilidades para a condição feminina). Constroem
uma identidade em conflito: ora se orientam por valores da cultura tradicional, ora se orientam por valores da
cultura ocidental capitalista. De um lado, fatores como a maior escolarização das mulheres, a assunção de novas
atribuições políticas, no trabalho, na economia familiar, abrem possibilidades para ampliar os direitos e a
cidadania. Por outro lado, os papéis masculinos mais tradicionais são reafirmados e enaltecidos nos discursos de
homens e mulheres, na mesma proporção em que a crescente importância das mulheres na organização social e
política tende a ser minorada.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 9ª
1.1 Autor (a): Fábio da Silva Paiva
1.2 Título: Educacão e violência nas histórias em quadrinhos de superheróis: a percepção dos leitores de Batman
1.3 Orientador (a): José Luis Simões
1.4 Ano de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
1.8 Cidade/Estado: Recife – Pernambuco
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Educação. Histórias em quadrinhos. Batman. Violências. Super-heróis.
Comunicação. Sociedade
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2.2 Tema Principal: “Educacão e violência nas histórias em quadrinhos de superheróis: a percepção dos leitores
de Batman”
2.3 Recortes temáticos: Manifestações da violência. Sentidos e significados.
2.4 Objetivos: “estabelecer uma relação entre a educação e as Histórias em Quadrinhos (HQs) de super-heróis,
levando em conta a percepção de leitores de Batman.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “Norbert Elias (sociologia), Vygotsky (psicologia cognitiva), Brandão (educação), Barros Filho
(comunicação), Vergueiro (comunicação e educação)”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: (X) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico ( ) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: leitores do Batman
2.10 Principais contextos estudados: não foi possível identificar
2.11 Resumo do trabalho: “A pesquisa buscou estabelecer uma relação entre a educação e as Histórias em
Quadrinhos (HQs) de super-heróis, levando em conta a percepção de leitores de Batman. O trabalho se divide em
duas partes principais. A primeira apresenta de forma teórica as origens das HQs, suas mudanças e suas
interações educacionais e comunicacionais. A segunda aprofunda a discussão sobre Batman, focando a pesquisa
no personagem em questão. Nesta segunda parte é realizada a apresentação do tema violência, com atenção
voltada aos quadrinhos de super-heróis. Além disso, realiza-se na segunda parte, as análises das entrevistas feitas
com os leitores, buscando confirmar (ou refutar) e entender as teorias e relações apresentadas anteriormente de
forma teórica. Utilizando como referências Norbert Elias (sociologia), Vygotsky (psicologia cognitiva), Brandão
(educação), Barros Filho (comunicação), Vergueiro (comunicação e educação), entre outros teóricos, buscamos
apresentar questões ligadas à violência, a apropriação de conhecimentos, a recepção e retenção de informações e
ao aspecto de entretenimento das HQs. Além disso, foi feito um levantamento de questões pertinentes ligadas ao
universo das HQs e do personagem Batman. O trabalho apresenta avanços em relação aos temas Educação e
Histórias em Quadrinhos, além da interface desses temas com outros como a Violência, Juventude,
Desenvolvimento Cognitivo, Comportamento e Sociedade. Concluiu-se que as HQs são fonte de elementos
educacionais, meio de comunicação e de entretenimento e benéficas para o desenvolvimento educacional dos
leitores. Conclui-se também que a violência contida nas HQs de super-heróis, fazem parte do bojo de relações
sociais no qual está inserida a produção de todos os meios de comunicação, sendo uma reprodução de padrões
sociais existentes.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 10ª
1.1 Autor (a): Katia Tomaz Fernandes
1.2 Título: O conceito de violência escolar na perspectiva dos discentes
1.3 Orientador (a): Candido Alberto da Costa Gomes
1.4 Ano de defesa: 2006
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Católica de Brasília (UCB)
1.8 Cidade/Estado: Brasília – DF
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência escolar. Discentes. Ensino Médio
2.2 Tema Principal: O conceito de violência escolar na perspectiva dos discentes do ensino médio, comparandoo com a perspectiva de docentes
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2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “investigar o conceito de violência escolar da perspectiva de discentes do ensino médio,
comparando-o com a perspectiva de docentes, também do ensino médio, segundo a pesquisa anterior desse
programa.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: docentes e discentes
2.10 Principais contextos estudados: uma escola pública e uma particular
2.11 Resumo do trabalho: “Este estudo, de natureza exploratória, teve em vista investigar o conceito de violência
escolar da perspectiva de discentes do ensino médio, comparando-o com a perspectiva de docentes, também do
ensino médio, segundo a pesquisa anterior desse programa. A partir das noções sobre violência, foi elaborado e
aplicado um questionário em uma escola pública e uma particular do distrito federal, em turmas de 1ª. Série do
ensino médio regular de cada estabelecimento, os mesmos selecionados para a pesquisa sobre os professores. A
escolha da primeira série se deve à sua heterogeneidade, já que serve como gargalo seletivo do fluxo de discentes
oriundos do ensino fundamental, incidindo sobre ela, com mais intensidade, o afastamento por abandono e a
reprovação. Os dados mostram que existe uma diferença significativa no modo como os discentes e docentes
percebem a violência, o que pode gerar potenciais conflitos. Os estudantes de ambas as instituições não
conseguem aquilatar o possível prejuízo que a violência simbólica pode causar às relações sociais. Dos dados
obtidos destaca-se a existência de dificuldades na compreensão do significado do conceito de ‘violência escolar’
nas escolas pesquisadas, o que leva à recomendação de que a partir de conhecimentos, atitudes e práticas de
alunos e professores, cada estabelecimento desenvolva canais de comunicação comuns com vistas a melhorar o
clima interno da escola e a aprendizagem.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 11ª
1.1 Autor (a): Débora Bianca Xavier Carreira
1.2 Título: Violência nas escolas:qual o papel da gestão?
1.3 Orientador (a): Clélia de Freitas Capanema
1.4 Ano de defesa: 2005
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Política e Administração da Educação
1.7 Instituição: Universidade Católica de Brasília (UCB)
1.8 Cidade/Estado: Brasília – DF
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violências. Escola. Gestão.
2.2 Tema Principal: Quadro da violência escolar em duas escolas e o papel da gestão frente a esse problema
2.3 Recortes temáticos: Manifestações da violência.
2.4 Objetivos: “traçar o quadro da violência escolar em duas escolas, com características diferentes, ambas
vinculadas ao Sistema de Ensino do Distrito Federal, bem como analisar e discutir qual é o papel da gestão frente
a este problema.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
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(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo ( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: Gestores, professores e alunos
2.10 Principais contextos estudados: escolas da rede pública e rede particular
2.11 Resumo do trabalho: “Esta pesquisa, de caráter descritivo, exploratório e comparativo, objetivou traçar o
quadro da violência escolar em duas escolas, com características diferentes, ambas vinculadas ao Sistema de
Ensino do Distrito Federal, bem como analisar e discutir qual é o papel da gestão frente a este problema. A
literatura destacou conceitos acerca das manifestações violentas no dia-a-dia da sociedade e das escolas, trazendo
algumas considerações sobre a gestão educacional no Brasil e o papel dos gestores. Tratou-se sobre o conceito
de conflitos e outras ambigüidades que envolvem o tema ‘violência escolar’. Os resultados mostraram que as
manifestações violentas são muito parecidas nas duas escolas, mesmo que estas últimas sejam bem diferentes;
uma pertencente à rede pública de ensino e a outra, à rede particular. As violências mais freqüentes detectadas
nos dois ambientes foram as agressões verbais e o bullying, ambas não muito explícitas e de difícil identificação
na rotina pedagógica. Professores e gestores demonstraram pouco preparo para lidar com a violência no contexto
escolar e a falta de uma comunicação eficaz foi o traço que marcou a relação entre os atores que participaram
deste trabalho. Quanto ao papel do gestor, ficou clara a sua importância nas ações para lidar com a violência
escolar e no esforço de preveni-la, sendo ele um elemento viabilizador e facilitador para que aconteçam
estratégias significativas em relação a este problema. Professores e alunos explicitaram que as ações mais
freqüentes por parte da gestão, para lidar com violências, têm sido as de caráter coercitivo e punitivo, bem como
um rígido controle disciplinar. Dentre as ações da gestão, esperadas por professores e alunos para lidar com a
questão, destacou-se a busca por diálogo e o acesso a informações pertinentes ao tema ‘violências’.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 12ª
1.1 Autor (a): Delcimara Batista Caldas
1.2 Título: Violências em sala de aula na educação superior : percepções de docentes de instituições particulares
de São Luís do Maranhão
1.3 Orientador (a): Candido Alberto da Costa Gomes
1.4 Ano de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Católica de Brasilia (UCB)
1.8 Cidade/Estado: Brasília – DF
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violências e Educação Superior
2.2 Tema Principal: “Percepções de docentes acerca de possíveis violências em sala de aula na educação superior
de instituições particulares de São Luís do Maranhão”
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “analisar as percepções de docentes acerca de possíveis violências em sala de aula na educação
superior de instituições particulares de São Luís do Maranhão.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.61. Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
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Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados (X) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professores
2.10 Principais contextos estudados: três instituições particulares, localizadas em regiões de classe média
2.11 Resumo do trabalho: “Diante dos vários episódios de violências presenciados nas escolas do país e tendo
ciência de que o público dessas instituições também adentra as faculdades e universidades, esta pesquisa
objetivou analisar as percepções de docentes acerca de possíveis violências em sala de aula na educação superior
de instituições particulares de São Luís do Maranhão. A investigação, descritiva e exploratória, com abordagem
quali-quantitativa, focalizou três instituições, localizadas em regiões de classe média, cujo entorno possui
moradias de bom e excelente padrão, mas também como em quase todos os espaços de São Luís, encontram-se
as invasões, terrenos não regularizados com edificações simples. A amostra, de conveniência, envolveu 24
professores, oito de cada uma das instituições e dos cursos de Ciências Humanas e Sociais, da Saúde e Exatas,
entre especialistas (lato sensu) e pós-graduados (stricto sensu). Para coleta dos dados, utilizou-se o levantamento
por questionários e entrevista semiestruturada gravada, realizados in loco ou em local escolhido pelo docente. Na
análise, foram identificados diferentes conceitos para violências, indicando a polissemia do termo para os
docentes. Quanto aos motivos atribuídos ao fenômeno, os docentes apontaram, entre outras, a desestruturação
familiar, com adoção de novos valores pelos estudantes. Os impactos produzidos pelas violências, percebidos
pelos docentes nas instituições de educação superior (IES), dificultam o processo ensino-aprendizagem, gerando
desestímulo e frustração para um grupo ponderável de professores. Os participantes perceberam que os atos
violentos aumentavam e indicaram que a indisciplina/incivilidades (grosserias) era o tipo de violência mais
observado. Era mais frequentemente praticado por estudantes do sexo feminino e, em geral, do período matutino.
Não mencionaram a falta de capital cultural das classes médias ascendentes, que passaram a ter acesso aos
estudos superiores, mas, sim, a fragilidade em geral da educação básica e as dificuldades de transitar desta para a
educação superior, nas formas de agir, pensar e sentir. O papel de estudante-cliente, interpretado de modo
distorcido, também contribuía para tais violências. Alguns docentes, jovens, fizeram sua autocrítica,
considerando-se despreparados emocionalmente para uma situação em que deixaram de ser os depositários do
conhecimento. Recomendam-se alterações da formação inicial e continuada de docentes de nível superior, bem
como atividades que facilitem a aprendizagem do papel de estudante.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 13ª
1.1 Autor (a): Vicentina Maria Gaspar de Oliveira
1.2 Título: Estratégias escolares no combate à violência: a mediação em uma escola de São Sebastião – DF
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Geraldo Caliman
1.4 Ano de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Católica de Brasília (UCB)
1.8 Cidade/Estado: Brasília – DF
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Educação. Mediação. Violência escolar. Conflito escolar. Formação
docente.
2.2 Tema Principal: “contribuições da estratégia mediação, para a prevenção, o controle e a resolução de
conflitos”
2.3 Recortes temáticos: Intervenção
2.4 Objetivos: “analisar as contribuições da estratégia mediação, para a prevenção, o controle e a resolução de
conflitos.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área:
( ) Não foi possível identificar
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2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar:
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados (X) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: alunos e professores
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: “Este estudo apresenta resultados de uma pesquisa sobre estratégias de mediação de
conflitos no âmbito escolar, a partir da experiência em uma escola pública do Distrito Federal. O estudo teve
como objetivo analisar as contribuições da estratégia mediação, para a prevenção, o controle e a resolução de
conflitos. A escola objeto da investigação é pioneira no projeto que desenvolve a estratégia mediação de
conflitos no âmbito escolar. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 14 participantes educadores e
educandos com base nos pressupostos metodológicos para estudos qualitativos. As informações obtidas foram
trabalhadas de acordo com a Análise do Conteúdo e resultaram na construção e discussão das seguintes
categorias temáticas: compreensão do conceito e da função da estratégia para prevenção, controle e resolução
dos conflitos; percepção de conflito; competências do mediador; contribuições da estratégia para as relações
escolares; e relação entre formação de docentes e mediação. A discussão dessas categorias temáticas indica que a
mediação social desenvolvida no seio escolar apresenta importantes contribuições para a área educacional.
Primeiramente houve consenso entre os entrevistados de que a estratégia de mediação de conflitos colabora para
a transformação das relações entre os atores educacionais, seja como mediador, seja como mediando, com a
possibilidade da ressignificação da situação de conflito e do restabelecimento de laços, atingindo a
transformação da realidade com a prática do diálogo. Em segundo lugar, verificou-se que a estratégia não age
diretamente no combate à violência, mas, por meio de ações desenvolvidas no processo, possibilita o exercício
da cidadania, com vistas à construção da cultura da paz e a consolidação da democracia. Por fim, os dados
indicam a necessidade de repensar a formação docente, incluindo mais conhecimentos da área social, frente às
demandas do século XXI.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 14ª
1.1 Autor (a): Maria Aparecida Alves da Silva
1.2 Título: A violência física intrafamiliar como método educativo punitivo-disciplinar e os saberes docentes
1.3 Orientador (a): Professora Dra. Ruth Catarina Cerqueira Ribeiro de Souza.
1.4 Ano de defesa: agosto de 2008
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal de Goiás (UFG)
1.8 Cidade/Estado: Goiânia – GO
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência Física. Educação. Crianças. Saberes Docentes.
2.2 Tema Principal: saberes de professores (as) reportados para compreender e lidar com as situações de
violência física sofridas por seus alunos
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “conhecer a quais saberes os professores e as professoras se reportam para compreender e lidar
com as situações de violência física sofridas por seus alunos, oriundas do ambiente intrafamiliar.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: pesquisas historiográficas de estudiosos sobre o tema

160

( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
( ) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: grupo focal
2.9 Grupo estudado: professores (as)
2.10 Principais contextos estudados: duas escolas da educação básica
2.11 Resumo do trabalho: “Este trabalho tem como linha de pesquisa a Formação e Profissionalização Docente.
O objetivo da investigação é conhecer a quais saberes os professores e as professoras se reportam para
compreender e lidar com as situações de violência física sofridas por seus alunos, oriundas do ambiente
intrafamiliar. Para concretizar tal propósito, considerou-se importante identificar em que espaço formativo esses
saberes docentes foram construídos. Para a compreensão do fenômeno da violência física contra a criança na
educação familiar e escolar, utilizou-se como referencial teórico as pesquisas historiográficas desenvolvidas por
estudiosos do tema. Algumas propostas educativas são destacadas na discussão por considerar que elas
inauguram conceitos e métodos que contribuem para a superação do uso de práticas violentas na educação das
crianças. A discussão feita sobre a formação de professores concentrou-se especificamente nos saberes docentes.
Para a compreensão de como se constituem os saberes docentes, buscou-se o suporte das teorias que tratam dessa
temática. A pesquisa empírica aconteceu em duas escolas da educação básica na cidade de Goiânia. Utilizou-se
como instrumentos de coleta de dados o desenvolvimento de grupos focais, a aplicação de questionário e a
realização de entrevistas semi-estruturadas. Por meio dos dados encontrados, percebe-se que os professores e as
professoras pesquisadas e conhecem e sabem diagnosticar a violência física sofrida por seus alunos, mas apenas
quando ela assume uma expressão severa, imoderada. Em relação ao encaminhamento dado aos casos de
violência, duas tendências predominam: tentar resolver ou minimizar os efeitos ou as ocorrências da violência
física sofrida por seus alunos se aproximando da família e oficializar a denúncia na Regional da Educação e no
Conselho Tutelar quando a violência que atinge o aluno é do tipo sexual. De acordo com os depoimentos dos
professores, a formação acadêmica não tem contribuído, teórica e praticamente, para que os professores
compreendam e lidem na sala de aula com o fenômeno da violência física intrafamiliar sofrida por seus alunos.
Para enfrentar essa situação na sala de aula, os professores recorrem aos saberes oriundos de sua história familiar
e sócio-cultural.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 15ª
1.1 Autor (a): Denise Hunsche Klein
1.2 Título: Violência na escola segundo os alunos
1.3 Orientador (a): Profª. Drª. Maria Augusta Rondas Speller
1.4 Ano de defesa: 2007
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT)
1.8 Cidade/Estado: Cuiabá – MT
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Escola. Violência. Alunos. Professores.
2.2 Tema Principal: Violência na escola segundo os alunos
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “dar voz aos estudantes de 9 (nove) a 17 (dezessete) anos para que estes pudessem manifestar suas
opiniões sobre a violência em geral e na escola em particular.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área:
( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico

161

(X) Explicitado: psicanálise
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: grupos focais
2.9 Grupo estudado: alunos
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “O desdobramento da pesquisa aconteceu em uma escola pública denominada Escola
Estadual Professora Maria Hermínia Alves, situada no bairro CPA IV, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Neste
trabalho procurou-se sintetizar os relatos e as experiências de 20 (vinte) alunos tentando expor o que é violência
para eles na escola. O principal objetivo proposto foi o de dar voz aos estudantes de 9 (nove) a 17 (dezessete)
anos para que estes pudessem manifestar suas opiniões sobre a violência em geral e na escola em particular.
Através de grupos focais foram realizados encontros semanais onde foram debatidos extensamente estes
assuntos. Pesquisou-se ainda, nos grupos focais e através de um questionário, os diversos pontos de vista dos
alunos sobre o que eles pensam ser o amor, considerado no discurso social como relevante para barrar a
violência, e o que pensam das configurações familiares atuais, freqüentemente em pauta no discurso social como
determinante da violência de crianças e adolescentes. Nestes encontros foi possível perceber a importância de
escutar e assim dar um lugar à subjetividade dos estudantes. Após a categorização dos dados, foi demarcado o
que pareceu ser mais significativo e importante para os alunos daquilo que diz respeito ao assunto violência na
escola. Foram detalhados os tipos de violência que, segundo os alunos, acontecem como sendo do cotidiano e
que ocorrem por meio de incivilidades e através do uso do poder e da autoridade, principalmente por parte dos
professores. A dissertação traz como foco principal esta questão por serem as relações entre professor e aluno, e
a violência que destas se originam, as mais mencionadas e discutidas durante os trabalhos em grupo. A
psicanálise afirma que discursos queixosos, sem implicação de quem se queixa e denuncia, são imobilizadores.
Frente a isso, entende-se como fundamental que, ao invés de oferecer respostas prontas, possam ser propiciadas
oportunidades para que a própria escola as construa através de questionamentos sobre as possibilidades de lidar
com as questões de violência entre professor e aluno. Estas oportunidades poderão surgir na oferta de subsídios
para discussões menos parciais, mais abrangentes, interdisciplinares, críticas e analíticas, na tentativa de
encaminhar iniciativas conjuntas para a superação dos impasses decorrentes da violência na escola.”.
1.Itens de identificação da dissertação ou tese – 16ª
1.1 Autor (a): Enjy Riad Danif
1.2 Título: Violência na escola, novas configurações familiares e amor: escutando a família
1.3 Orientador (a): Profa. Dra. Maria Augusta Rondas Spelle
1.4 Ano de defesa: 2009
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT)
1.8 Cidade/Estado: Cuiabá – MT
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Educação. Violência. Configurações Familiares. Amor.
2.2 Tema Principal: O discurso de pais de alunos de uma escola pública de Cuiabá sobre violência
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: identificar o discurso de pais de alunos de uma escola pública de Cuiabá sobre violência
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Psicanálise
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( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: “mães; pais e grupo misto; com inclusão de outros responsáveis”
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “Este trabalho resulta de pesquisa sobre o discurso de pais de alunos de uma escola
pública de Cuiabá sobre violência; muito enfocada atualmente principalmente pela mídia. O discurso social
afirma que o aparecimento e o incremento dela se deve; entre outras coisas; à falta de uma estrutura familiar e de
amor. As configurações familiares estão sofrendo transformações e não há mais um modelo único de família.
Entretanto; a sociedade e a escola tendem a trabalhar com a noção de que existe um arranjo familiar mais
adequado; ideal para o bom desempenho da criança na escola. A pesquisa tem como referenciais alguns
conceitos retirados da Psicanálise; foram ouvidos três grupos: mães; pais e grupo misto; com inclusão de outros
responsáveis. Para os entrevistados a violência está relacionada à falta de estudo e trabalho; à falta de
policiamento; ao uso de drogas; à falta de amor; à falta de Deus. A manifestação da violência na escola ocorre
por meio de atos de vandalismo; pichação; brigas entre alunos; dificuldade de aprendizagem e desrespeito ao
professor. Os sujeitos declaram que; para diminuir a violência; deve haver maior fiscalização pela escola para
investigar a entrada de drogas no ambiente escolar; se o aluno está trazendo algum tipo de droga para a escola.
Para os sujeitos pesquisados uma família estruturada é aquela composta de pai e mãe que tenham dinheiro;
emprego e condição para que os filhos estudem em escola particular. Foi resposta unânime que a família e o
amor influenciam para diminuir o aparecimento da violência na escola. Nos discursos dos sujeitos foi notória a
presença de ambivalências e contradições em suas opiniões. Os sujeitos pesquisados repetem um discurso social
arbitrário e moralista; generalizante e sem sustentação empírica; em que predomina a generalização de que a
violência é proporcional à baixa condição socioeconômica e cultural; à desestruturação da família e à falta de
amor.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 17ª
1.1 Autor (a): Polyana Andreza da Silva Costa
1.2 Título: Violência no cotidiano escolar: a visão de professores que atuam no ensino fundamental de escolas
públicas do município de Corumbá
1.3 Orientador (a): Monica de Carvalho Magalhaes Kassar
1.4 Ano de defesa: Setembro de 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)
1.8 Cidade/Estado: Corumbá – MS
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência escolar. Incivilidades. Professores.
2.2 Tema Principal: A visão de professores que atuam no ensino fundamental de escolas públicas do município
de Corumbá sobre a violência no cotidiano escolar
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “saber o que os professores pensam sobre violência escolar, suas causas, manifestações,
conseqüências e formas de enfrentamento.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área:
( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
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(X) Explicitado: Utilizamos as concepções de Bernard Charlot, Éric Debarbieux, Wanderley Codo e outros
autores
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professores do Ensino Fundamental
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas
2.11 Resumo do trabalho: “A violência escolar tem despertado interesse de pais, educadores e vários segmentos
da sociedade civil. É um fato preocupante porque afeta, além do processo ensino-aprendizagem, as relações
interpessoais entre alunos e professores. A necessidade de refletir sobre essa questão inspirou a realização desta
pesquisa que teve como objetivo saber o que os professores pensam sobre violência escolar, suas causas,
manifestações, conseqüências e formas de enfrentamento. Trata-se de uma pesquisa de campo, de natureza
qualitativa, realizada em Corumbá-MS, por meio de entrevistas semi-estruturadas com professores do Ensino
Fundamental. Na análise dos dados utilizamos as concepções de Bernard Charlot, Éric Debarbieux, Wanderley
Codo e outros autores. Constatamos que na visão dos docentes a violência escolar vai além das agressões físicas
e verbais, abrangendo a falta de respeito e todo ato que prejudique outrem. As manifestações de violência mais
citadas foram as agressões físicas e verbais entre os alunos; as verbais contra os professores e as incivilidades.
As principais causas do aumento dessa violência, segundo os professores, são: a desestruturação familiar, a falta
de limites, a influência do contexto social e uma visão equivocada do ECA. As conseqüências da violência
escolar para os professores são: profissionalmente, o trabalho pedagógico dificultado e a perturbação do clima
escolar; e pessoalmente, sentimentos de tristeza, frustração e impotência; dores de cabeça, cansaço físico, tensão
muscular, estresse e nervosismo. Apesar da maioria dos professores apresentarem esses sintomas, 80% dos
entrevistados desejam continuar no magistério porque amam a profissão escolhida. As estratégias utilizadas
pelos docentes para enfrentar a violência no cotidiano escolar são: conversas com os alunos, envio dos
estudantes à coordenação pedagógica e solicitação do comparecimento dos pais à escola, porém, eles sugeriram
diversas alternativas para o enfrentamento do problema. Conclui-se ser necessário o desenvolvimento de
políticas públicas e de outras estratégias de prevenção e redução da violência nas escolas que favoreçam o clima
escolar e as relações sociais, a fim de que a escola cumpra sua função e seja o que ela deve ser: lócus de
aprendizagem, de socialização e de produção do conhecimento. ”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese – 18ª
1.1 Autor (a): Liliana Martino Bertola Queiroz
1.2 Título: As representações sociais de jovens de classe A sobre a violência e a relação violência escola: um
estudo de caso com alunos do ensino médio de uma Escola da Rede Particular de Belo Horizonte – MG
1.3 Orientador (a): Sandra Pereira Tosta
1.4 Ano de defesa: 2009
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC – Minas)
1.8 Cidade/Estado: Belo Horizonte – MG
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Representações Sociais. Violência. Jovens De Classe A. Escola
Particular.
2.2 Tema Principal: “Representações Sociais de violência e violência na escola; construídas por jovens do
Ensino Médio pertencentes à classe A; matriculados e regularmente freqüentes em uma escola da rede particular
de Belo Horizonte; Minas Gerais.”
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2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “registrar e interpretar as representações sociais de violência e da relação violência e escola
construídas por esses jovens”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici e também a contribuição de outros
autores como Denise Jodelet e Mary Jane Spink. Sobre a violência abordou-se; principalmente; dentre outros; as
idéias de Michel Maffesoli”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: roda de conversa
2.9 Grupo estudado: alunos
2.10 Principais contextos estudados: escola particular
2.11 Resumo do trabalho: “Esta dissertação consiste em um Estudo de Caso sobre as Representações Sociais de
violência e violência na escola; construídas por jovens do Ensino Médio pertencentes à classe A; matriculados e
regularmente freqüentes em uma escola da rede particular de Belo Horizonte; Minas Gerais. O objetivo foi
registrar e interpretar as representações sociais de violência e da relação violência e escola construídas por esses
jovens utilizando a teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici e também a contribuição de outros
autores como Denise Jodelet e Mary Jane Spink. Sobre a violência abordou-se; principalmente; dentre outros; as
idéias de Michel Maffesoli. O Estudo de caso realizado empregou como técnica de coleta de dados a observação
livre e rodas de conversa com as turmas do Ensino Médio; do 1º ao 3º ano; da referida escola; aqui denominada
de Vênus. Os resultados da pesquisa mostram que é inegável a importância da instituição escola na vida dos
jovens pesquisados; que a escola que freqüentam não é vista como violenta; mas como um espaço; dentre outros;
que abriga algumas atitudes que dizem da violência. As principais representações construídas pelos sujeitos
dizem respeito às formas simbólicas de violência e referem-se; principalmente; à organização dos processos
escolares. As formas mais explícitas e mais graves de violência foram abordadas nas falas dos sujeitos
pesquisados referindo-se a outros contextos que não o da escola. A principal representação encontrada e que
pode ser considerada como o núcleo central das representações dos jovens é a "violência da escola para com os
alunos" no tocante aos seus processos pedagógicos; principalmente aqueles considerados por eles; em que os
aspectos administrativos esbarram no pedagógico prejudicando as "negociações" entre educando e educador; nos
processos de aprendizagem.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 19ª
1.1 Autor (a): Lucas Eustáquio de Paiva Silva
1.2 Título: Fala professor! o que pensam professores sobre violência em meio escolar:um estudo de caso em uma
escola da rede municipal de Contagem/MG
1.3 Orientador (a): Prof. Dra. Sandra de Fátima Pereira Tosta
1.4 Ano de defesa: 2010
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC – Minas)
1.8 Cidade/Estado: Belo Horizonte – MG
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência em meio escolar. Profissão docente. História Oral.
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2.2 Tema Principal: Percepção que um grupo de professores de uma escola do ensino fundamental de Contagem
- MG, constrói sobre violência em meio escolar e compreender as implicações de tais percepções na prática
docente destes professores
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “analisar a percepção que um grupo de professores de uma escola do ensino fundamental de
Contagem - MG, constrói sobre violência em meio escolar e compreender as implicações de tais percepções na
prática docente destes professores.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professores
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: “A violência em meio escolar deixou de ser vista como um fenômeno corriqueiro ou
episódico e passou a ser analisado como um fenômeno de proporção global que está presente no contexto
escolar, influenciando o clima desta instituição. Fatos amplamente divulgados pela mídia sobre depredações,
pichações, homicídios, agressões fazem da escola um espaço de violência onde o corpo docente e discente, por
estas e outras razoes, não se Identificam com ela. A violência em meio escolar tem modificado, também, o
funcionamento da instituição trazendo vários problemas que afetam o trabalho docente. Nesse sentido, a
pesquisa foi organizada com os seguintes objetivos: analisar a percepção que um grupo de professores de uma
escola do ensino fundamental de Contagem - MG, constrói sobre violência em meio escolar e compreender as
implicações de tais percepções na prática docente destes professores. Considerando a importância de se
contextualizar a escola na os professores trabalham, buscou-se identificar os aspectos históricos da região de
Nova Contagem, onde a instituição está localizada. Desse modo, foi usado como procedimento metodológico, a
História Oral que é um método de recolhimento de informações através de entrevistas com pessoas que
vivenciaram algum fato em um determinado período da história. A análise dos resultados me permitiu dividir em
duas categorias as percepções dos docentes sobre a violência em meio escolar: violência do trabalho docente e
violência no trabalho docente. Dentre as considerações finais, a pesquisa mostrou que muitos preconceitos que
os professores carregam ao chegar nas escolas de Nova Contagem, em particular, na escola Hungria, relacionamse com o tratamento que recebem da própria Secretaria de Educação.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 20ª
1.1 Autor (a): Maria Izabel Devos Martin
1.2 Título: Violência sexual contra a criança e o adolescente: desconstruindo mitos, construindo práticas no
cotidiano escolar
1.3 Orientador (a): Prof.ª Dr.ª Luiza Mitiko Yshiguro Camacho
1.4 Ano de defesa: 2007
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
1.8 Cidade/Estado: Vitória –ES
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
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2.1 Palavras-chave (quando indicadas): violência sexual. Enfrentamento da violação de direitos. Criança e
adolescente. Práticas educativas. Sistema de garantia de direitos.
2.2 Tema Principal: “Fenômeno da violência sexual contra crianças e adolescentes”
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “analisar o entendimento dos educadores sobre esse tipo de violência e as interferências dessa
compreensão nas práticas educativas”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área:
( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professores
2.10 Principais contextos estudados: Rede Pública de Ensino da Região Metropolitana da Grande Vitória
2.11 Resumo do trabalho: “O trabalho tem como tema o fenômeno da violência sexual contra crianças e
adolescentes. Busca analisar o entendimento dos educadores sobre esse tipo de violência e as interferências dessa
compreensão nas práticas educativas. A pesquisa, realizada com profissionais da educação da Rede Pública de
Ensino da Região Metropolitana da Grande Vitória, conclui que esses profissionais têm pouco conhecimento da
temática e do Sistema de Garantia de Direitos, não atentam para o importante papel da escola no enfrentamento
da violação de direitos contra a criança e o adolescente, como parceira na Rede de Proteção Integral, e na
realização de um trabalho de prevenção no cotidiano escolar.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese- 21ª
1.1 Autor (a): Marcela Brandão Cunha
1.2 Título: “Fatores de Proteção às Experiências de Violência e Vitimização de Jovens: a influência do clima
escolar”
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Márcio da Costa
1.4 Ano de defesa: 2010
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
1.8 Cidade/Estado: Rio de Janeiro - RJ
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Juventude e violência / Clima escolar / Instituições
educacionais / Eficácia escolar.
2.2 Tema Principal: A influência do clima escolar como fator de proteção às experiências de violência e à
vitimização dos jovens.”
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Relações Causais
2.4 Objetivos: “investigar de que modo a escola pode atuar como fator de proteção às experiências de violência e
à vitimização dos jovens.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área:
( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
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(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
(X) funcionalista ( )
estatístico ( ) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: alunos
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas
2.11 Resumo do trabalho: “Este estudo é originário do projeto de pesquisa ‘Juventude e violência no Rio de
Janeiro (JUVIOL)’, uma parceria entre a UERJ, a UFRJ, e a UCAM, tendo a FINEP como órgão financiador.
Seu objetivo central foi investigar as percepções e experiências de violência de jovens escolarizados e nãoescolarizados, e verificar a influência da escolarização sobre o envolvimento em contextos de violência. Partindo
de interesses comuns aos do referido projeto, o principal objetivo deste estudo consistiu em investigar de que
modo a escola pode atuar como fator de proteção às experiências de violência e à vitimização dos jovens. O
referencial teórico adotado combina a literatura sobre eficácia escolar, com destaque para o assim chamado
“clima escolar”, com abordagens sociológicas sobre criminalidade e violência juvenil. Como procedimento
metodológico foram aplicados questionários em 20 escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro, 11 escolas
municipais e 9 estaduais, com alunos do 9° ano do Ensino Fundamental e do 2° ano do Ensino Médio. Cada
grupo de escolas estaduais e municipais foi dividido em dois subgrupos, um situado em localidades com altos
índices de homicídio de jovens e outro em localidades com índices baixos. Entre os resultados, verificou-se que
alguns aspectos parecem estar associados a percepções e experiências de violência mais altas, tais como: o fato
de a escola estar localizada em contexto de violência, o histórico de retenções e interrupção dos estudos dos
alunos e de seus colegas de escola, a violência intraescolar e a existência de alunos com drogas na instituição.
Tais resultados, ainda que promissores, são discretos e sugestivos de novas investigações. A realização deste
trabalho teve como intuito principal contribuir com estudos acerca da influência da escolarização e do ambiente
escolar como possíveis fatores de proteção à violência e vitimização de jovens.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese- 22ª
1.1 Autor (a): Ana Maria de Almeida Pinto
1.2 Título: Violência escolar: manifestações e alternativas de ação em uma escola municipal do rio de janeiro
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Luiz Cavalieri Bazilio
1.4 Ano de defesa: 2008
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
1.8 Cidade/Estado: Rio de Janeiro – RJ
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência escolar. Escola pública. Educação.
2.2 Tema Principal: “Violência escolar: manifestações e alternativas de ação em uma escola municipal do rio de
janeiro”
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Intervenções
2.4 Objetivos: “realizar um estudo sobre violência escolar; analisando seu impacto no cotidiano das práticas
educativas de uma escola de ensino fundamental da rede municipal; situada em bairro da zona norte da cidade do
Rio de Janeiro.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Sposito (1998; 2001; 2002), ABRAMOVAY; 2003; AVANCINI; 2002.6
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
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(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados (X) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
(X) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: Professores, alunos e demais membros da comunidade escolar
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “A presente dissertação tem como objetivo geral realizar um estudo sobre violência
escolar; analisando seu impacto no cotidiano das práticas educativas de uma escola de ensino fundamental da
rede municipal; situada em bairro da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Trata-se; aqui; de uma investigação
qualitativa; de inspiração etnográfica; onde se busca dar voz aos sujeitos da pesquisa - professores; alunos e
demais membros da comunidade escolar - com o propósito de investigar: a) que práticas de violência identificam
no cotidiano escolar; b) como percebem e relatam as manifestações de violência; c) que tipos de respostas são
observados pelos atores na convivência ou enfrentamento da questão; d) que discursos estão presentes na escola
sobre as possibilidades de solução ou de minimização do problema. A pesquisa foi realizada no 2º semestre de
2007 e o foco do estudo dirigiu-se; prioritariamente; ao 3º Ciclo de Formação. A metodologia adotada conjugou
três procedimentos para a coleta e produção de dados; a saber: a) observação participante; b) entrevistas semiestruturadas; c) análise documental. A análise dos resultados se deu a partir da construção de quatro categorias:
a) Sentimento de “solidão” estrutural; b) Vida familiar e comunitária dos alunos; c) Imagem e papel da escola; d)
Relações intra-escolares e violência. Os resultados apontam; de um modo geral; para a manutenção do quadro
traçado por Sposito (1998; 2001; 2002); indicando manifestações de violência nas relações interpessoais agressões físicas e verbais - sobretudo entre os alunos; além da continuidade de ações contra o patrimônio depredação e pichação - protagonizadas pelos estudantes. Confirma-se a observação de pesquisadores
(ABRAMOVAY; 2003; ABRAMOVAY; AVANCINI; 2003) quanto à possibilidade de minimização de
determinadas práticas mediante a implementação de um conjunto de ações. No caso em estudo houve redução da
pichação em certos locais e da incidência de episódios de agressão física considerados de maior gravidade.
Constatou-se; também; o controle de brigas que eram; anteriormente; sinalizadas por palmas contínuas dos
alunos no horário do recreio. Ressalta-se; ainda; como resultado das ações empreendidas na instituição a
possibilidade de convivência de alunos oriundos de diversas comunidades; regiões estas sob o domínio de
diferentes facções. Dentre os principais fatores identificados como propícios à manutenção do quadro; foram
mencionados: a falta de recursos humanos; em especial; de agente educador e as condições físicas da
instituição.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese- 23ª
1.1 Autor (a): Luciana Campos Golarte
1.2 Título: Diálogos com os jovens sobre violência escolar
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Diógenes Pinheiro
1.4 Ano de defesa: 2008
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO
1.8 Cidade/Estado: Rio de Janeiro – RJ
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Juventude. Escola. Violências
2.2 Tema Principal: Visão dos jovens estudantes sobre a violência
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “realizar uma reflexão sobre a violência em duas escolas públicas de periferia situadas em Niterói
(RJ) e Duque de Caxias (RJ)”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível
identificar
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2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Paulo Freire
( ) Não foi possível identificar:
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados (X) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: grupo focal, “escuta sensível”
2.9 Grupo estudado: os jovens estudantes de 11 a 16 anos
2.10 Principais contextos estudados: duas escolas públicas de periferia
2.11 Resumo do trabalho: “Este trabalho objetiva realizar uma reflexão sobre a violência em duas escolas
públicas de periferia situadas em Niterói (RJ) e Duque de Caxias (RJ). Para tanto; foi desenvolvida uma Pesquisa
Etnográfica baseada em entrevistas; grupos-focais; escuta-sensível; observações e questionários com os jovens
estudantes de 11 a 16 anos. As descobertas mostram q a visão de violência que eles têm é a que resulta em
mortes; as brigas e as brincadeiras de mau gosto. Tanto os alunos quanto as alunas representam a violência
através de disputas e encenações; mediados por um jogo de força e poder; que gira em torno da questão etária e
de um suposto envolvimento com pessoas do tráfico de drogas. Ao lado disso; os acontecimentos violentos se
mostram a partir de imagens de descuido e abandono da escola e a partir do destrato entre alunos e professores.
Ouvindo os jovens; descobrimos que apesar do cotidiano escolar violento vêem positividades na escola; onde
valorizam as aulas que promovem a interação com o outro; a afetividade; o lúdico e o movimento; reconhecem
aqueles professores que simplesmente dão bom dia e se preocupam com eles. Junto ao tema da violência escolar
entra em cena a importância das relações humanas; da Educação humanizadora sugerida por Paulo Freire; que se
baseia na dignidade; na solidariedade e no respeito ao outro.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese- 24ª
1.1 Autor (a): Robert Lee Segal
1.2 Título: A violência escolar - perspectivas em uma era líquido-moderna
1.3 Orientador (a): Profª. Drª. Phd. Sueli Barbosa Thomaz
1.4 Ano de defesa: 2010
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO
1.8 Cidade/Estado: Rio de Janeiro – RJ
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência. Violência escolar. Era líquido-moderna.
2.2 Tema Principal: Articulação do referencial teórico de diversos autores, tais como Balandier, Bauman,
Foucault, Dadoun, Maffesoli, Morin, entre outros, com a literatura especializada sobre a violência escolar.
2.3 Recortes temáticos: Outros
2.4 Objetivos: “buscou articular o referencial teórico de diversos autores, tais como Balandier, Bauman,
Foucault, Dadoun, Maffesoli, Morin, entre outros, com a literatura especializada sobre a violência escolar, com o
objetivo e, ao mesmo tempo, com a relevância de, livre de estereótipos simplificadores que caracterizam as
abordagens tradicionais sobre o tema, possibilitar a compreensão da violência e, particularmente, da violência
escolar (violência da escola, violência à escola e violência na escola).”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Balandier, Bauman, Foucault, Dadoun, Maffesoli, Morin
( ) Não foi possível identificar
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2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: (X) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico ( ) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
(X) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: pesquisa: pesquisa documental, através da utilização de obras cinematográficas (filmes e
documentário).
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: “Este estudo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa sobre a violência escolar e que
buscou articular o referencial teórico de diversos autores, tais como Balandier, Bauman, Foucault, Dadoun,
Maffesoli, Morin, entre outros, com a literatura especializada sobre a violência escolar, com o objetivo e, ao
mesmo tempo, com a relevância de, livre de estereótipos simplificadores que caracterizam as abordagens
tradicionais sobre o tema, possibilitar a compreensão da violência e, particularmente, da violência escolar
(violência da escola, violência à escola e violência na escola), na realidade de uma era líquido-moderna, em que,
acordo com Bauman, o amor (2004), o tempo (2007a) e a vida (2007b) seriam líquidos, voláteis, efêmeros e, no
caso do medo (2008), difuso, disperso, indistinto, desvinculado e flutuante. Tendo-se optado por uma pesquisa
qualitativa, quanto à sua forma de abordagem, partiu-se para uma pesquisa bibliográfica, mediante a coleta de
obras de leitura corrente (obras literárias), obra de referência (dicionário) e publicações periódicas (jornais e
revistas), e uma pesquisa documental, através da utilização de obras cinematográficas (filmes e documentário),
quanto ao procedimento técnico, e uma pesquisa de cunho exploratório, com relação aos seus objetivos, que
permitiu, à guisa de uma conclusão, compreender a violência e, especialmente, a violência escolar como
fenômeno não somente relacionado aos conflitos, mas também como fenômeno ligado às trocas simbólicas e à
complexidade que envolveriam as manifestações de dinâmica social numa sociedade em uma era líquidomoderna, cuja compreensão escaparia às matrizes políticas, econômicas e ideológicas, e assentada em um querer
viver individual e coletivo que busca se desprender de normas culturais e institucionais cristalizadas, de rotinas e
de laços sociais rígidos, e que poderia se manifestar como uma espécie de um totem das tribos em uma sociedade
líquida.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 25ª
1.1 Autor (a): Katia Regina Pupo
1.2 Título: Violência moral no interior da escola: um estudo exploratório das representações do fenômeno sob a
perspectiva de gênero
1.3 Orientador (a): Valeria Amorim Arantes de Araujo
1.4 Ano de defesa: 2007
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade de São Paulo (USP)
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência moral. Gênero. Bullying. Resolução de conflitos.
2.2 Tema Principal: representações que alunas e alunos têm sobre a violência moral, no contexto escolar
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “buscamos compreender o universo das relações no interior da escola e, particularmente, das
relações entre meninos e meninas em sua interface com o fenômeno da violência moral.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área:
( ) Não foi possível identificar
2.61. Enfoque teórico
(X) Explicitado: Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento
( ) Não foi possível identificar
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2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: a resolução de conflitos numa cena do cotidiano escolar envolvendo violência moral
2.9 Grupo estudado: alunos e alunas da 7ª série do Ensino Fundamental e do 2º ano do Ensino Médio
2.10 Principais contextos estudados: escola pública e privada
2.11 Resumo do trabalho: “O presente trabalho investiga as representações que alunas e alunos têm sobre a
violência moral, no contexto escolar. Entendemos violência moral como as pressões psicológicas presentes nas
relações interpessoais entre os estudantes, que incluem as humilhações, xingamentos, as ameaças, a exclusão, as
perseguições sistemáticas dentro de uma situação desigual, ainda que circunstancial, de poder. Há uma região de
intersecção na acepção de violência moral que assumimos e os conceitos de incivilidade, micro-violências e
bullying também abordados neste trabalho. No estudo dessas representações, buscamos compreender o universo
das relações no interior da escola e, particularmente, das relações entre meninos e meninas em sua interface com
o fenômeno da violência moral. Este trabalho utilizou como parâmetro de análise teórica e metodológica a
Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento e foi desenvolvido em dois âmbitos diferentes e
complementares: análise do referencial teórico e pesquisa de campo. Nossa amostra foi composta por noventa e
seis adolescentes, sendo quarenta e oito meninas e quarenta e oito meninos, de 7ª série do Ensino Fundamental e
do 2º ano do Ensino Médio, estudantes de uma escola pública e de uma escola privada, ambas localizadas na
zona sul em São Paulo. Utilizamos como instrumento a resolução de conflitos numa cena do cotidiano escolar
envolvendo violência moral. Com objetivo de investigar as possíveis diferenças entre meninas e meninos, o
instrumento teve duas versões diferentes para ser apresentado a estudantes de cada um dos sexos. A aplicação
das questões, a partir da leitura da cena, foi realizada em um único encontro com cada um dos grupos de sujeitos.
Encontramos diferenças significativas nas representações femininas e masculinas em relação ao fenômeno da
violência moral, especialmente no que diz respeito à percepção da ação esperada do sexo oposto nessas
situações. Esse resultado nos intima a uma reflexão cuidadosa a respeito da forma como temos orientado nossos
alunos e alunas no manejo de situações conflitivas, bem como, nos convida a rever arraigadas condutas sexistas,
que reforçam os estereótipos de gênero construídos social e historicamente, em nossa prática educativa no
interior da escola.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 26ª
1.1 Autor (a): Juliana de Carvalho Albrecht Macedo
1.2 Título: Praticas educativas da policia militar do estado de São Paulo: o programa educacional de resistência
as drogas e a violência
1.3 Orientador (a): Agueda Bernardete Bittencourt
1.4 Ano de defesa: dezembro de 2008
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Estadual de Campinas
1.8 Cidade/Estado: Campinas – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): PROERD. Polícia Militar. Drogas. Prevenção. Estados Unidos.
2.2 Tema Principal: “Praticas educativas da policia militar do estado de São Paulo: o programa educacional de
resistência as drogas e a violência”
2.3 Recortes temáticos: Intervenção
2.4 Objetivos: “verificar os interesses que levaram o Drug Abuse Resistance Education, um programa de
prevenção ao uso de drogas criado nos Estados Unidos no início da década de 1980, a ser aplicado pela Polícia
Militar do Estado de São Paulo a partir de 1993, adotando no Brasil o nome de Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência, conhecido através da sigla PROERD”
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2.5 Principal área de referência: (X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural (X) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10 Principais contextos estudados: não se aplica
2.11 Resumo do trabalho: “Este trabalho teve por finalidade verificar os interesses que levaram o Drug Abuse
Resistance Education, um programa de prevenção ao uso de drogas criado nos Estados Unidos no início da
década de 1980, a ser aplicado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo a partir de 1993, adotando no Brasil o
nome de Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, conhecido através da sigla PROERD.
Para tanto, fez-se necessário estudar as políticas de prevenção ao uso de drogas adotadas pelos dois países, bem
como a legislação que permitiu à polícia militar aplicar um programa de prevenção nas escolas. As relações entre
Brasil e Estados Unidos a partir de 1930 também foram pesquisadas, fazendo-se um levantamento histórico
desde então, até o final do regime militar e início da redemocratização do Brasil, abordando o papel
desempenhado pelas forças repressivas do Estado durante este período. A criação da Polícia Militar do Estado de
São Paulo no inicio da década de 1970 também foi pesquisada, assim como as mudanças sociais que ocorreram
ao longo de sua existência e que passaram a exigir alterações em seu modo de agir, requerendo a adoção do
policiamento comunitário. A imagem construída pela instituição policial militar, principalmente durante o
regime militar, favoreceu o seu distanciamento da comunidade e a reprovação dos seus atos pelos cidadãos, que
passaram a cobrar uma polícia comprometida com a defesa da vida e da integridade, sendo o PROERD e o
policiamento comunitário tentativas de resgatar o relacionamento com a sociedade, construindo uma imagem
mais positiva da polícia no que se refere a uma perspectiva humanista.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese- 27ª
1.1 Autor (a): Sabrina Sacoman Campos
1.2 Título: Juízo moral e violência: a avaliação de situações de violência em crianças e adolescentes do Ensino
Fundamental
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Adrián Oscar Dongo Montoya
1.4 Ano de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Estadual Paulista –UNESP – Campus de Marília
1.8 Cidade/Estado: Marília – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Juízo moral. Respeito. Violência. Ambientes sociomorais.
2.2 Tema Principal: Relação entre desenvolvimento do respeito e construção da noção de violência em crianças e
adolescentes.
2.3 Recortes temáticos: Relações causais
2.4 Objetivos: “por um lado, verificar se existe relação entre o desenvolvimento do respeito e a construção da
noção de violência em crianças e adolescentes e, por outro, constatar se essa relação se mostra diferenciada em
sujeitos de ambientes educacionais diferentes.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6. Enfoque teórico
(X) Explicitado: Jean Piaget
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( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
(X) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: seis histórias de conteúdo moral, e, três histórias e uma entrevista pessoal de conteúdo sobre
violência.
2.9 Grupo estudado: crianças e adolescentes
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: “A presente dissertação de mestrado, pautada na teoria sobre o juízo moral de Jean
Piaget, tem como objetivo, por um lado, verificar se existe relação entre o desenvolvimento do respeito e a
construção da noção de violência em crianças e adolescentes e, por outro, constatar se essa relação se mostra
diferenciada em sujeitos de ambientes educacionais diferentes. Trata-se de um estudo de casos múltiplos,
envolvendo oitenta sujeitos, separados em dois grupos: o primeiro é constituído por quarenta sujeitos de uma
escola cujo ambiente sociomoral é coercitivo; e o segundo, constituído por quarenta sujeitos de uma escola cujo
ambiente sociomoral é cooperativo. Utilizamos o método clínico, desenvolvido por Piaget, para a aplicação das
entrevistas, que constaram de seis histórias de conteúdo moral, e, três histórias e uma entrevista pessoal de
conteúdo sobre violência. Os resultados confirmam nossa hipótese de que há relação entre o desenvolvimento do
respeito e a avaliação de situações de violência nas crianças e adolescentes. E, ainda, que o ambiente educacional
cooperativo proporciona maior desenvolvimento do respeito e da avaliação da violência por parte dos sujeitos.
Os resultados permitiram, ainda, constatarmos uma antecipação dos sujeitos frequentadores do ambiente
educacional sociomoral cooperativo no desenvolvimento do respeito e da avaliação de situações de violência
baseada em princípios internos.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 28ª
1.1 Autor (a): Maria Inez Pagnosi Pacheco
1.2 Título: O estatuto da criança e do adolescente como um instrumento de superação da violência em meio
escolar
1.3 Orientador (a): Professor Livre-Docente Doutor Cristiano Amaral Carboggni. Di Giorgi
1.4 Ano de defesa: 2005
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Estadual Paulista - UNESP de Presidente Prudente
1.8 Cidade/Estado: Presidente Prudente – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): ECA. Violência, Escola, Visões docentes.
2.2 Tema Principal: Visão dos professores sobre a violência escolar e sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “investigar que visão tem o (a) professor (a) sobre a violência em meio escolar, qual o seu
conhecimento e a sua opinião sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, se ele (a) considera o seu
conhecimento suficiente para intervir nos casos de violência, independentemente de o aluno figurar como autor
ou como vítima, quais as razões que ele (a) identifica para a existência da violência na escola, se considera que o
ECA contribui ou atrapalha na superação da violência no âmbito escolar e, ao final, apresentar as sugestões
apontadas pelos (as) professores (as), parceiros (as) desta investigação, para reduzir a violência no seu ambiente
de trabalho.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
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(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professores de 5ª a 8ª séries da rede estadual do Ensino Fundamental
2.10 Principais contextos estudados: 05 escolas do município de Presidente Prudente
2.11 Resumo do trabalho: “Este estudo buscou investigar que visão tem o (a) professor (a) sobre a violência em
meio escolar, qual o seu conhecimento e a sua opinião sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, se ele (a)
considera o seu conhecimento suficiente para intervir nos casos de violência, independentemente de o aluno
figurar como autor ou como vítima, quais as razões que ele (a) identifica para a existência da violência na escola,
se considera que o ECA contribui ou atrapalha na superação da violência no âmbito escolar e, ao final,
apresentar as sugestões apontadas pelos (as) professores (as), parceiros (as) desta investigação, para reduzir a
violência no seu ambiente de trabalho. O método escolhido foi o da pesquisa-ação, o que permitiu a
diversificação na utilização de instrumentos para colher informações junto aos (as) professores (as) de 5ª a 8ª
séries da rede estadual do Ensino Fundamental, em 05 escolas do município de Presidente Prudente. A coleta de
informações possibilitou uma pesquisa quantitativa e qualitativa com os (as) professores (as) parceiros (as) desta
investigação que, após a realização do estudo da legislação desenvolvido com eles pela pesquisadora,
apresentaram propostas para a redução da violência em meio escolar, permitindo a análise que resultam em
algumas pistas possíveis para contribuir na sua superação.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese- 29ª
1.1 Autor (a): Juliana Aparecida Matias Zechi
1.2 Título: Violência e indisciplina em meio escolar: aspectos teóricos-metológicos da produção acadêmica no
período de 2000 a 2005
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Alberto Albuquerque Gomes
1.4 Ano de defesa: 2008
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Estadual Paulista - UNESP – Campus de Presidente Prudente
1.8 Cidade/Estado: Presidente Prudente – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência escolar. Indisciplina escolar. Formação de professor. Pesquisa
em educação.
2.2 Tema Principal: “Violência e indisciplina em meio escolar: aspectos teóricos-metológicos da produção
acadêmica no período de 2000 a 2005”
2.3 Recortes temáticos: Estudo bibliográfico
2.4 Objetivos: “avaliar as tendências teórico metodológicas da produção acadêmica com relação aos temas de
violência e indisciplina na escola; verificar como essas temáticas têm sido analisadas e explicadas nas diferentes
abordagens teóricas e quais metodologias estão sendo utilizadas para seu estudo; analisar as proposições
apresentadas com a finalidade de prevenção e contenção da violência e indisciplina escolar e identificar como
tem sido abordada a questão da formação inicial e contínua de professores no que diz respeito ao enfrentamento
das situações de indisciplina e violência em meio escolar.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível
identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
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2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural (X) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico ( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
(X) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10 Principais contextos estudados: não se aplica
2.11 Resumo do trabalho: “Este trabalho foi construído no âmbito da Linha de Pesquisa ‘Políticas Públicas,
Organização Escolar e Formação de Professores’ e trata dos fenômenos de violência e indisciplina em meio
escolar que têm preocupado pais, professores e demais profissionais ligados à Educação. No entanto; a produção
de pesquisas na área ainda é bastante incipiente e suas publicações são recentes. Assim; no presente estudo;
temos como objetivos avaliar as tendências teórico metodológicas da produção acadêmica com relação aos temas
de violência e indisciplina na escola; verificar como essas temáticas têm sido analisadas e explicadas nas
diferentes abordagens teóricas e quais metodologias estão sendo utilizadas para seu estudo; analisar as
proposições apresentadas com a finalidade de prevenção e contenção da violência e indisciplina escolar e
identificar como tem sido abordada a questão da formação inicial e contínua de professores no que diz respeito
ao enfrentamento das situações de indisciplina e violência em meio escolar. Para sua realização; fizemos um
levantamento bibliográfico do tipo Estado da Arte de estudos produzidos em Programas de Pós-graduação em
Educação do Estado de São Paulo de 2000 a 2005. Identificamos nesse período vinte e um trabalhos sobre essas
temáticas. As pesquisas em Educação analisadas trazem novos elementos para a constituição do tema da
violência e indisciplina em meio escolar; capazes de caracterizar a problemática escolar. Na análise
metodológica; observamos que os trabalhos selecionados não fazem uma descrição detalhada sobre o tipo de
pesquisa realizada. Todas as dissertações descrevem pesquisas de campo com diferentes abordagens:
etnográfica; estudo de caso; pesquisa-ação e empírica. Os pesquisadores têm utilizado vários instrumentos de
pesquisa; mas predominam o uso de observação; entrevista e questionário. Quanto aos participantes das
pesquisas; os pesquisadores dão voz aos professores e também aos alunos. Na análise teórica dos trabalhos;
observamos a utilização de várias abordagens teóricas; contudo; a adoção de um enfoque específico não implica
numa explicação exclusiva sobre o fenômeno da violência e indisciplina que têm sido estudadas como reflexo da
violência social que penetra os muros escolares e; principalmente; a partir da violência propriamente escolar;
aquela que surge nas instituições em decorrência das relações de sociabilidade entre os pares e de práticas
escolares. Os dados das pesquisas de campo reproduzem as vozes dos professores; demais funcionários; alunos e
seus responsáveis sobre a violência e indisciplina em meio escolar. Percebemos que há uma preocupação entre
alguns pesquisadores sobre a questão da formação de professores e que estes buscam apresentar iniciativas de
cunho educativo voltadas para a prevenção e enfrentamento do problema nas escolas.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese- 30ª
1.1 Autor (a): Alex Sandro Gomes Pessoa
1.2 Título: O papel da escola na vida de adolescentes vítimas de violência sexual: risco e proteção
1.3 Orientador (a): Prof.ª Dr.ª Renata Maria Coimbra Libório
1.4 Ano de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Estadual Paulista - UNESP – Campus de Presidente Prudente
1.8 Cidade/Estado: Presidente Prudente – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Adolescência. Violência Sexual. Escola. Resiliência.
2.2 Tema Principal: papel da escola na vida de adolescentes vítimas de violência sexual
2.3 Recortes temáticos: Outros
2.4 Objetivos: “analisar o papel da escola na vida de adolescentes com histórico de violência sexual,
considerando tanto os casos de abuso quanto exploração”
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2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “pressupostos dos estudos da Resiliência, pautados principalmente numa abordagem cultural”.
“Apresentamos ainda, a perspectiva das Sete Tensões, proposta originalmente pelo pesquisador canadense
Michael Ungar, assim como sua aplicabilidade no contexto brasileiro.”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: Fatores de Risco e Proteção em Crianças e Adolescentes
2.9 Grupo estudado: Adolescentes entre 12 e 17 anos
2.10 Principais contextos estudados: local em que era desenvolvido o projeto de atendimento a crianças e
adolescentes vitimas de violência sexual
2.11 Resumo do trabalho: “Este estudo está vinculado ao Programa de Pós Graduação em Educação da
Universidade Estadual Paulista, Campus de Presidente Prudente, mais especificamente à linha de pesquisa
Processos Formativos, Diferença e Valores. O objetivo da pesquisa foi analisar o papel da escola na vida de
adolescentes com histórico de violência sexual, considerando tanto os casos de abuso quanto exploração. O
referencial teórico adotado articula-se com os pressupostos dos estudos da Resiliência, pautados principalmente
numa abordagem cultural. Apresentamos ainda, a perspectiva das Sete Tensões, proposta originalmente pelo
pesquisador canadense Michael Ungar, assim como sua aplicabilidade no contexto brasileiro. Trata-se de um
Estudo de Casos Múltiplos, com a utilização das abordagens qualitativa e quantitativa. Para atender os objetivos
propostos, a pesquisa se dividiu em dois estudos. No Estudo I, participaram 31 adolescentes, de ambos os sexos,
com idade entre 12 e 17 anos, que freqüentavam um projeto de atendimento a crianças e adolescentes vitimas de
violência sexual. Nessa etapa, os participantes responderam a dois questionários. O primeiro, denominado
CYRM (Child and Youth Resilience Measure), investigou o acionamento de processos de resiliência em
adolescentes. Já o segundo material, intitulado Fatores de Risco e Proteção em Crianças e Adolescentes, buscou
caracterizar o contexto dos participantes, explicitando os indicadores de risco e proteção em suas vidas. Á partir
do primeiro questionário utilizado no Estudo I, selecionamos, por meio da Análise de Cluster, os sujeitos que
mais indicavam processos de Resiliência, sendo 6 do sexo feminino e 1 do sexo masculino. Com esse grupo,
foram realizadas entrevistas estruturadas individuais, sendo que o roteiro de perguntas investigou como os
elementos advindos da escola e do processo de escolarização se articulam com a resolução das Sete Tensões. Os
resultados apontam que a população analisada está exposta a uma série de outros indicadores de risco, entre eles,
uso de substâncias psicoativas, manifestação de formas de violência e maus tratos na escola e em outros espaços
e sensação de insegurança na comunidade. A relação com a escola mostrou-se conflitosa, o que nos permite
afirmar que a instituição não ocupa sempre um espaço de proteção na vida de adolescentes. As análises
realizadas sugerem que poucas Tensões são encaminhadas pelas escolas e, em alguns casos, as ações
desenvolvidas atuam inversamente à suas resoluções. Sugerimos que outros estudos sejam realizados, com a
proposta de investigar o impacto de outras instituições na construção de processos de resiliência em
adolescentes. Esperamos que este estudo colabore com pesquisadores e profissionais que atuam com populações
em situação de risco e suscite novas reflexões no campo educacional, garantindo práticas mais eficazes,
sobretudo para aqueles que tiveram seus direitos violentados.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 31ª
1.1 Autor (a): Clóvis da Silva Santana
1.2 Título: “Justiça restaurativa na escola: reflexos sobre a prevenção da violência e indisciplina grave e na
promoção da cultura de paz”
1.3 Orientador (a): Cristiano Amaral Garboggini Di Giorgi
1.4 Ano de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
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1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Estadual Paulista - UNESP – Campus de Presidente Prudente
1.8 Cidade/Estado: Presidente Prudente – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Justiça restaurativa. Escola. Violência escolar. Indisciplina escolar.
2.2 Tema Principal: “reflexos do modelo de resolução de conflitos denominado Justiça Restaurativa sobre a
prevenção da violência, a indisciplina grave e a promoção da cultura de paz numa escola da rede pública da
Região Metropolitana de São Paulo”
2.3 Recortes temáticos: Intervenção
2.4 Objetivos: “investigar os reflexos do modelo de resolução de conflitos denominado Justiça Restaurativa
sobre a prevenção da violência, a indisciplina grave e a promoção da cultura de paz numa escola da rede pública
da Região Metropolitana de São Paulo.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não foi possível identificar
2.10 Principais contextos estudados: escola da rede pública da Região Metropolitana de São Paulo
2.11 Resumo do trabalho: “O presente estudo foi construído no âmbito da Linha de Pesquisa ‘Políticas Públicas,
Organização Escolar e Formação de Professores’ e teve por objetivo investigar os reflexos do modelo de
resolução de conflitos denominado Justiça Restaurativa sobre a prevenção da violência, a indisciplina grave e a
promoção da cultura de paz numa escola da rede pública da Região Metropolitana de São Paulo. As práticas
restaurativas são muito antigas como forma de resolução dialogada e pacífica de conflitos, com origem nos
modelos de organização social das sociedades comunais pré-estatais européias e nas coletividades nativas, mas
acabaram neutralizadas pelos esforços de colonização. A violência em meio escolar é um fenômeno que ganhou
o debate público a partir da década de 1980, contemporaneamente ao processo de redemocratização do país. A
escola não é impermeável aos fenômenos sociais, de forma que a violência e a indisciplina, quaisquer que sejam
suas causas, atingem os atores envolvidos no processo educativo e a qualidade do ambiente de aprendizagem
nesse espaço privilegiado de socialização secundária, também responsável pela formação da pessoa em
desenvolvimento, seu preparo para o trabalho, o exercício da cidadania e do respeito mútuo. A violência em
meio escolar reclama forma eficaz de enfrentamento, para além de experiências individuais e fragmentadas, mas
como objeto de princípios e diretrizes traçadas em políticas públicas. A pesquisa situa tangencialmente a
violência no cenário mundial e nacional, aborda seus efeitos na sociedade e em meio escolar, e analisa a
experiência da utilização da chamada Justiça Restaurativa como esforço alternativo ou complementar de
resolução conflitos em determinada escola da rede pública da Região Metropolitana de São Paulo. O processo
envolve diversos atores previamente capacitados para esse fim – chamados facilitadores, que utilizam o diálogo
e a técnica da comunicação não-violenta na busca da reconstrução das relações sociais, sem prescindir da
reparação do dano e da (auto)responsabilização dos envolvidos num conflito. O trabalho de pesquisa foi
orientado por um procedimento metodológico de cunho qualitativo e quantitativo, no qual utilizamos como
instrumento de coleta de dados o levantamento bibliográfico, a entrevista semi-estruturada, o questionário (com
questões abertas e fechadas) e a observação. Embora as práticas restaurativas sejam antigas, sua recente
sistematização e estruturação a personificam como um modelo atual e ainda pouco explorado no Brasil,
especialmente quando aplicada ao cotidiano escolar. A partir dos dados obtidos, concluímos que, apesar dos
avanços significativos dessa forma dialogada de resolução de conflitos, ainda assim se percebem os fortes traços
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da cultura tradicional, de cunho retributivo/punitivo, no tratamento das questões de violência e indisciplina grave
do cotidiano escolar. Acreditamos que os dados obtidos com a pesquisa de campo podem ser úteis na construção
do conhecimento sobre o assunto e, quem sabe, orientar políticas públicas específicas ou mesmo na área de
formação de professores.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 32ª
1.1 Autor (a): Rita de Cássia Ferreira dos Santos
1.2 Título: Violência sexual e a formação de educadores – uma proposta de intervenção?
1.3 Orientador (a): Renata Maria Coimbra Liborio
1.4 Ano de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Estadual Paulista - UNESP – Campus de Presidente Prudente
1.8 Cidade/Estado: Presidente Prudente –SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência Sexual. Crianças/Adolescente. Formação de Professor.
2.2 Tema Principal: conhecimento de alunos dos penúltimos anos dos cursos de licenciatura da FCT/ UNESP
sobre o tema violência sexual contra crianças e adolescentes e aplicação de um programa de intervenção junto
aos licenciandos
2.3 Recortes temáticos: Intervenção
2.4 Objetivos: “verificar o conhecimento de alunos dos penúltimos anos dos cursos de licenciatura da FCT/
UNESP sobre o tema violência sexual contra crianças e adolescentes e aplicar um programa de intervenção junto
aos licenciandos, visando uma formação profissional sobre a temática, cujos conhecimentos foram avaliados
anterior e posteriormente à capacitação.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: Indicadores de Abuso Sexual-IAS, o Exercício sobre
atitudes frente a situações de violência sexual
2.9 Grupo estudado: alunos licenciandos.
2.10 Principais contextos estudados: Escola Superior (FCT/UNESP)
2.11 Resumo do trabalho: “O presente estudo encontra-se vinculado a linha de pesquisa intitulada Processos
formativos, diferenças e valores” do Programa de Pós-Graduação em Educação do da UNESP, Campus de
Presidente Prudente. Diversos estudos mostram que a escola seria um dos locais privilegiados para que ocorra a
detecção e intervenção em casos de violência sexual, levando em consideração o extenso período de tempo em
crianças e adolescentes passam nessa instituição. Sabemos que os profissionais da escola têm o dever legal e
ético em notificar às autoridades competentes casos suspeitos ou confirmados de abuso e exploração sexual.
Entretanto, as escolas e os professores aparecem em números reduzidos enquanto agentes denunciantes e uma
das explicações para esta baixa taxa de denúncias seria a falta de formação sobre o tema durante a formação
inicial de educadores. Sendo a violência sexual infanto-juvenil um tema que é alvo de discussão por diversos
segmentos sociais, que têm como objetivo comum a proteção dessa população, voltamos nossas preocupações
para o universo de informações que possíveis futuros professores têm acerca da referida temática. A presente
pesquisa teve como objetivo verificar o conhecimento de alunos dos penúltimos anos dos cursos de licenciatura
da FCT/ UNESP sobre o tema violência sexual contra crianças e adolescentes e aplicar um programa de
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intervenção junto aos licenciandos, visando uma formação profissional sobre a temática, cujos conhecimentos
foram avaliados anterior e posteriormente à capacitação. A pesquisa foi dividida em duas etapas. Na primeira
fase participaram 159 estudantes dos cursos de licenciatura em educação física, física, geografia, matemática,
pedagogia e química respondendo a um questionário que tinha como objetivo levantar os conhecimentos
relativos ao tema da violência sexual. Os resultados demonstraram que estes alunos tinham algum conhecimento
sobre a violência sexual, embora algumas concepções apresentadas não estivessem de acordo com os estudos da
área. A segunda fase visou à elaboração, aplicação e avaliação de um programa de intervenção aos alunos das
licenciaturas. Contamos com a participação inicial de 26 estudantes dos cursos de educação física, física e
pedagogia. Ao final do último encontro, contamos com participação de 22 sujeitos. Como instrumentos de
avaliação utilizamos uma adaptação do Indicadores de Abuso Sexual-IAS, o Exercício sobre atitudes frente a
situações de violência sexual e um Questionário de avaliação pessoal antes e depois da realização da intervenção.
A intervenção foi realizada em 6 encontros de 3 horas cada. A análise do desempenho dos estudantes mostrou
que aconteceram mudanças do momento pré-intervenção para o momento pós-intervenção. Essas mudanças
ocorridas foram em torno dos discursos sobre as atitudes, mais do que em torno dos saberes dos participantes.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 33ª
1.1 Autor (a): Carlos Alberto Ferreira de Souza
1.2 Título: Violência e Indisciplina na Escola, Legislação e Solução de Conflitos: Um estudo de caso centrado no
Professor Mediador Escolar e Comunitário
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Cristiano Amaral Garboggini Di Giorgi
1.4 Ano de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Estadual Paulista - UNESP – Campus de Presidente Prudente
1.8 Cidade/Estado: Presidente Prudente –SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): professor mediador escolar e comunitário. escola. violência escolar.
indisciplina escolar.
2.2 Tema Principal: “modelos de resolução de conflitos, principalmente envolvendo o Professor Mediador
Escolar e Comunitário numa escola da rede pública do interior de São Paulo.”
2.3 Recortes temáticos: Intervenção
2.4 Objetivos: “investigar a existência de modelos de resolução de conflitos, principalmente envolvendo o
Professor Mediador Escolar e Comunitário numa escola da rede pública do interior de São Paulo.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professores
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “O presente estudo foi construído no âmbito da Linha de Pesquisa "Políticas Públicas,
Organização Escolar e Formação de Professores" e teve por objetivo investigar a existência de modelos de
resolução de conflitos, principalmente envolvendo o Professor Mediador Escolar e Comunitário numa escola da
rede pública do interior de São Paulo. As mais diversas tentativas de enfrentamento das questões referentes à
violência e indisciplina dentro das escolas e a possibilidade de existir ou não, práticas e ações restaurativas,
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políticas públicas e legislação sobre o assunto envolvem a preocupação deste pesquisador. O espaço escolar
divide com a família a obrigação da formação e da educação, sendo atualmente a principal responsável pelo
desenvolvimento ou não das pessoas, ou pelo menos assim é vista. A indisciplina e a violência na escola
precisam ser estudadas, entendidas e divulgadas de forma simples, de fácil compreensão para que o seu
enfrentamento, aliando educadores, pais e Estado, possa acontecer de forma efetiva e diversificada, se
adequando a cada espaço escolar e assim, desenvolvendo políticas públicas que atendam as necessidades
existentes. A análise e as experiências da utilização de meios alternativos e do projeto referente ao professor
mediador escolar e comunitário como possíveis soluções de conflitos nas escolas poderá expandir a criação e
explicitação de novas e viáveis alternativas dessa solução dos problemas existentes nas escolas. O atual
panorama existente dentro da escola, bem como a possibilidade de atuação e comprometimento do meio escolar
com o projeto do professor mediador pode revelar uma ação nova que tende a ser algo diferente na resolução dos
conflitos existentes, bem como na alternativa atual para, em meio aos problemas pedagógicos e de violência,
persistam o desenvolvimento e a cultura de paz. O trabalho de pesquisa foi orientado por um procedimento
metodológico essencialmente qualitativo, no qual se utiliza como instrumento de coleta de dados o levantamento
da bibliografia existente, a aplicação de entrevista semi-estruturada, questionários respondidos pelos educadores
da escola, este com questões fechadas e abertas e, também a observação no espaço escolar. Embora as ações de
cunho restaurativo, inclusive na legislação existente e, dentre elas a recente criação e utilização do Professor
Mediador Escolar e Comunitário está posta como um modelo alternativo no Estado de São Paulo aplicado ao
cotidiano escolar, ainda não foi possível verificar como está funcionando. A partir da possibilidade de estudo
pelos dados obtidos, concluímos que, apesar dos esforços para a resolução dos conflitos, violência e indisciplina
dentro da escola, há que se desenvolver um trabalho de expansão e conscientização para obter melhores
resultados. É possível, na concepção deste pesquisador, que os dados coletados na pesquisa de campo, sirvam de
meio para o aprofundamento do assunto e, corroborando com os anseios dos educadores, quem sabe, orientar
políticas públicas que complementem e torne ainda mais viável à proposta de desenvolvimento do trabalho do
professor mediador. E, ainda mais, fomentem a possibilidade de instauração de uma mentalidade voltada para a
restauração das relações harmoniosas que devem existir dentro da escola.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 34ª
1.1 Autor (a): Michelle Venâncio Ikefuti
1.2 Título: Concepções de licenciandos sobre violência sexual e políticas educacionais
1.3 Orientador (a): Profª. Drª. Renata Maria Coimbra Libório
1.4 Ano de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Estadual Paulista - UNESP/Campus de Presidente Prudente
1.8 Cidade/Estado: Presidente Prudente – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência sexual. Políticas educacionais. Formação de professores.
2.2 Tema Principal: Concepções de licenciandos sobre violência sexual e políticas educacionais
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “objetivos identificar o nível de conhecimento que os futuros professores dos cursos de
licenciaturas de três campus da Unesp têm acerca da violência sexual e temas afins, bem como elucidar se esta
temática é trabalhada dentro dessas faculdades.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
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( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: alunos dos últimos anos de oito cursos de licenciatura
2.10 Principais contextos estudados: ensino superior
2.11 Resumo do trabalho: “O presente trabalho vinculado à Linha de Pesquisa Processos Formativos, Diferença
e Valores, no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual Paulista, campus de
Presidente Prudente-SP, teve como objetivos identificar o nível de conhecimento que os futuros professores dos
cursos de licenciaturas de três campus da Unesp têm acerca da violência sexual e temas afins, bem como elucidar
se esta temática é trabalhada dentro dessas faculdades. Dentre as violências domésticas que podem ser cometidas
contra crianças e adolescentes, a violência sexual é uma das modalidades mais difíceis de serem detectadas,
sendo que a maioria das situações ocorre dentro da casa da vítima, e é cometida muitas vezes por alguém que ela
conhece e confia. Diante disso, e sabendo que a escola ocupa um tempo importante na vida das crianças e
adolescentes, destacamos que o professor tem um papel fundamental na prevenção, revelação e intervenção de
casos de abuso e exploração sexual. A pesquisa foi desenvolvida nos campus da UNESP (Araraquara, Presidente
Prudente e São José do Rio Preto), sendo que aplicamos um questionário que contou com a participação dos
alunos dos últimos anos de oito cursos de licenciatura (Biologia, Educação Física, Física, Geografia, Letras,
Matemática, Pedagogia e Química) totalizando 441 participantes. Foram utilizados os softwares SPSS, versão
12.0 e o EVOC (Ensemble de Programmes Permettant I’ Analyse dês Évocations), versão 2000, para tabular as
questões fechadas e as evocações de palavras respectivamente. As análises dos resultados foram feitas utilizando
os documentos governamentais que regem a área de Educação no país, além dos Planos Estadual e Nacional de
enfrentamento à violência sexual. Como resultados, percebemos que nas três unidades os alunos não se sentem
preparados para lidar com casos de violência sexual; ressaltam ainda que a maioria deles nunca teve o tema
abordado em alguma disciplina no processo de formação inicial. Podemos concluir que apesar das Leis Federais,
bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente tornar a denúncia por parte dos professores compulsória, estes
profissionais não possuem a formação necessária para reconhecer estes casos. Dessa forma, esperamos que este
estudo possa gerar reflexões sobre a necessidade dos cursos de formação de professores fomentarem a discussão
entre pesquisadores e profissionais da educação sobre a importância do estudo desta temática nos espaços
escolares.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 35ª
1.1 Autor (a): Roberta Luciana Custódio Bianchini
1.2 Título: Um percurso de experiência: violência e silêncio - Imagens de uma pesquisa na escola
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. César Donizetti Pereira Leite
1.4 Ano de defesa: 2010
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Estadual Paulista (UNESP)
1.8 Cidade/Estado: Rio Claro – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Silêncio. Experiência. Violência. Adolescente.
2.2 Tema Principal: Silêncio e a experiência como formas de produção de sentidos, e manifestações da violência.
2.3 Recortes temáticos: Relações causais
2.4 Objetivos: “discutir o silêncio e a experiência como formas de produção de sentidos, buscando suas relações
com os modos de manifestação da violência.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: ótica benjaminiana
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
(X) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
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( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: cinema como meio de comunicação de massa
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10 Principais contextos estudados: cinema
2.11 Resumo do trabalho: “O presente trabalho resulta de discussões em torno das relações entre o silêncio,
como forma de linguagem, a experiência, sob a ótica benjaminiana e, os processos de violência que permeiam a
sociedade e, em particular, os adolescentes. A partir das reflexões em torno da violência, tendo em vista os
modos de anulação e de constituição de experiência como modo de vida e produção de sentidos, e vislumbrando
o silêncio como uma possibilidade de significar, experimentar e manifestar a violência se constituiu como
objetivo deste trabalho: discutir o silêncio e a experiência como formas de produção de sentidos, buscando suas
relações com os modos de manifestação da violência. Como instrumento específico, para que a metodologia
percorresse seu caminho, utilizamos um dos meios de comunicação de massa, o cinema. Durante o
desenvolvimento da pesquisa, aventamos as possibilidades de olhares circularem por entre movimentos que
desencadearam outros olhares, pistas e vestígios, nos guiando através do Paradigma Indiciário e possibilitando
aberturas de produção de sentidos, de caminhos e descaminhos metodológicos, que apresentaram diferentes
olhares sobre o percurso da pesquisa. Dessa forma, pensamos essa pesquisa enquanto processo, enquanto
caminho, enquanto experiência. Não nos concentramos em interpretações que se encerrem apenas em um
sentido, pelo contrário, nos esmeramos em permitir o olhar que vislumbra múltiplos sentidos, possibilitando que
o produto da pesquisa também se torne veículo de transmissão de outros e novos conhecimentos”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 36ª
1.1 Autor (a): Wilson Teixeira
1.2 Título: A percepção dos alunos e dos educadores de uma escola da rede pública estadual sobre a violência
nas relações que se estabelecem no cotidiano da escola
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Julio Gomes Almeida.
1.4 Ano de defesa: 2008
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Cidade de São Paulo - UNICID
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas):
2.2 Tema Principal: A percepção dos alunos e dos educadores de uma escola da rede pública estadual sobre a
violência nas relações que se estabelecem no cotidiano da escola
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “estudar a percepção dos alunos e dos educadores de uma escola da rede pública estadual sobre a
violência nas relações que se estabelecem no cotidiano da escola.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
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2.9 Grupo estudado: alunos e professores
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “O objetivo inicial da pesquisa foi estudar a percepção dos alunos e dos educadores de
uma escola da rede pública estadual sobre a violência nas relações que se estabelecem no cotidiano da escola. O
interesse surgiu a partir de minha vivência diária na escola; de minha convivência com os meus alunos e com
meus colegas professores; principalmente em momentos como: conselhos de classe; reuniões com pais e também
das diversas conversas presenciadas por mim na sala dos professores que sempre estavam falando sobre
violência na escola. Escolhi a abordagem qualitativa de pesquisa e utilizei como procedimento de coleta de
dados a análise documental; complementada por um questionário composto por questões abertas e fechadas e
entrevista com cinco questões fechadas aplicada a educandos e educadores. Recorri também à minha experiência
enquanto professor da unidade pesquisada. Desta forma este trabalho assume; também; um caráter de reflexão
sobre a minha própria prática. A pesquisa revelou que a percepção dos alunos com relação à violência coincide
em alguns aspectos com a percepção dos educadores; mas que em outros aspectos ela se distancia bastante.
Cheguei à conclusão de que a percepção das pessoas sobre um determinado assunto; no caso deste trabalho; da
violência na escola; depende do lugar que a pessoa ocupa no espaço escolar. Depende também da idade e do
compromisso social que a pessoa tem com relação ao processo educativo. A realização deste trabalho foi muito
importante para mim na medida em que possibilitou uma reflexão sobre a minha própria prática. Espero que ele
se constitua em incentivo para que outras pessoas possam mergulhar neste tema tão complexo.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 37ª
1.1 Autor (a): Lilia Maria Cardoso Esquierro
1.2 Título: Violência na Escola: o sistema de proteção escolar do governo do Estado de São Paulo e o professor
mediador escolar e comunitário
1.3 Orientador (a): Professor Dr. Luis Antonio Groppo
1.4 Ano de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Centro Universitário Salesiano de São Paulo - UNISAL
1.8 Cidade/Estado: Americana – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violências nas escolas. Mediação de conflitos. Sistema de Proteção
Escolar.
2.2 Tema Principal: existência e manifestações da violência no ambiente escolar entre alunos, professores,
gestores e funcionários, e análise das estratégias de mediação de conflitos e superação da violência efetivadas
pelo Sistema de Proteção Escolar.
2.3 Recortes temáticos: Manifestações da violência e Intervenção
2.4 Objetivos: “verificar a existência e as manifestações da violência no ambiente escolar entre alunos,
professores, gestores e funcionários, e analisar as estratégias de mediação de conflitos e superação da violência
efetivadas pelo Sistema de Proteção Escolar ― Programa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo ―
que pretende contribuir para uma escola em que o caminho do respeito, da solidariedade, da inclusão, da
aprendizagem com qualidade e da paz seja alcançado.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
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( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: alunos, professores, gestores e funcionário
2.10 Principais contextos estudados: duas escolas públicas
2.11 Resumo do trabalho: “Esta dissertação procura trazer para discussão, a princípio, as diversas formas de
violência, em especial as que ocorrem no espaço escolar, destacando as causas e consequências da violência
física, psicológica, simbólica e uma das mais preocupantes no cenário mundial: o bullying. Tem por objetivo
verificar a existência e as manifestações da violência no ambiente escolar entre alunos, professores, gestores e
funcionários, e analisar as estratégias de mediação de conflitos e superação da violência efetivadas pelo Sistema
de Proteção Escolar ― Programa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo ― que pretende contribuir
para uma escola em que o caminho do respeito, da solidariedade, da inclusão, da aprendizagem com qualidade e
da paz seja alcançado. Participam como sujeitos da pesquisa duas escolas estaduais da cidade de Piracicaba. A
metodologia utilizada no desenvolvimento desse processo apresenta uma análise qualitativa e quantitativa, com
uma abordagem interpretativa dos dados. Foi utilizado um questionário objetivo e também um roteiro de
entrevista semiestruturada específico para cada segmento da escola. As perguntas foram realizadas visando ao
relato de fatos e acontecimentos ocorridos na escola e no ambiente familiar. Segundo os entrevistados, a
violência, na maioria das vezes, é exógena, porque os alunos trazem para a escola o comportamento vivido em
seu meio, um comportamento apreendido culturalmente. Quanto ao Sistema de Proteção Escolar, em especial no
que se refere à atuação do professor mediador, os relatos indicam contribuições muito relevantes para a melhoria
do ambiente escolar, ainda que haja limitações.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 38ª
1.1 Autor (a): Eni de Fatima Martins
1.2 Título: Violência na Escola: Concepções e atuação de professores
1.3 Orientador (a): Melania Moroz
1.4 Ano de defesa: 2005
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas):
2.2 Tema Principal: Violência na Escola: Concepções e atuação de professores
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Intevenção
2.4 Objetivos: “conhecer as concepções dos professores sobre violência e sua atuação frente às várias formas de
violência presentes no cotidiano escolar, visando à ampliação dos conhecimentos sobre a problemática da
violência nas escolas e à produção de subsídios para a formação de educadores.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6. Enfoque teórico
(X) Explicitado: “A Psicologia Sócio – Histórica, a partir das contribuições de Vigotski, e a Pedagogia Histórico
Crítica, com as contribuições de Saviani e Duarte.”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professores do ensino fundamental (5ª à 8ª série) e médio
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas
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2.11 Resumo do trabalho: “O presente estudo tem como objetivo conhecer as concepções dos professores sobre
violência e sua atuação frente às várias formas de violência presentes no cotidiano escolar, visando à ampliação
dos conhecimentos sobre a problemática da violência nas escolas e à produção de subsídios para a formação de
educadores. Considera-se que a escola, embora não seja isolada de todo o contexto em que esta inserida pode dar
importantes contribuições para a transformação do atual quadro de violência. A Psicologia Sócio – Histórica, a
partir das contribuições de Vigotski, e a Pedagogia Histórico Crítica, com as contribuições de Saviani e Duarte,
serviram de apoio teórico metodológico do presente estudo. Participaram como sujeitos da pesquisa 112
professores do ensino fundamental (5ª à 8ª série) e médio da rede pública estadual de uma cidade do interior do
estado de São Paulo. Considerando-se a importância dos professores na educação escolar, por seu papel
mediador no ensino sistemático dos conhecimentos científicos e dos comportamentos ético/morais, optou-se por
estudar o fenômeno da violência na escola a partir de seus posicionamentos. Para o levantamento de informações
foi utilizado um questionário, com questões abertas e fechadas que visavam mapear os tipos de violência
encontrados na escola, a concepção de violência dos professores e as ações destes no enfrentamento da
problemática. Entre outros aspectos, os resultados mostram que os professores têm um conceito bastante amplo
da violência na escola. Além de atos como agressão verbal, agressão física sem lesão e agressão física com lesão
serem considerados atos de violência, também a falta de respeito é considerada como tal e, por vezes, ocorre
confusão entre indisciplina e violência. Evidenciou-se, também, que a “intenção” do agressor, e não a
conseqüência do ato praticado, é fator levado em conta para categorizar o ato como violência: a destruição de
propriedade privada, por exemplo, é considerada violência por mais sujeitos do que matar para se defender.
Ainda, verificou-se que as explicações que os sujeitos fornecem para os atos de violência focam, especialmente,
a educação familiar e as características pessoais dos alunos, tendo sido mencionados também os modelos da
mídia e as normas e valores vigentes na sociedade; a escola foi um dos itens mencionado com baixa frequência.
No que se refere à atuação dos professores frente aos atos de violência, houve maior ênfase ao diálogo
individualmente, com agressor e agredido, ou em atividades grupais, como em reuniões com professores e com
pais; tais ações mais freqüentemente têm os alunos como alvo. Quanto às atitudes consideradas preventivas à
violência, novamente o diálogo sobre o assunto com todos os segmentos da escola é o item mais citado. Não se
verificou a presença policial na escola, como forma de prevenção, no entanto registrar atos violentos de alunos
no livro de ocorrências é muito comumente visto como ato preventivo. A partir de tais resultados são feitas
sugestões, para a formação dos professores, que favoreçam o esclarecimento sobre o fenômeno da violência, o
desenvolvimento de atividades coletivas que supõem ações em direção a um objetivo educacional comum.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 39ª
1.1 Autor (a): Letícia Zavitoski Malavolta
1.2 Título: Sentido e significado de violência na escola para o aluno de 8ª série
1.3 Orientador (a): Wanda Maria Junqueira de Aguiar
1.4 Ano de defesa: 2005
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação: Psicologia da Educação
1.7 Instituição: Universidade Católica de São Paulo – USP - SP
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas):
2.2 Tema Principal: Sentido e significado de violência na escola para o aluno de 8ª série
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos:
Geral: “contribuir em parte para a compreensão da violência, questão tão complexa e presente em todos os
espaço”. Específico: “investigar o sentido e o significado da violência dentro da escola, a partir do olhar dos
alunos.”.
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6. Enfoque teórico
(X) Explicitado: Psicologia Sócio-Histórica, baseado em Lev S. Vigotski
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
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Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: grupo focal
2.9 Grupo estudado: alunos de 7ª e 8ª séries do ensino fundamental
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “A sociedade contemporânea tem se defrontado, cada vez mais, com os problemas da
violência no seu cotidiano. O aumento dos casos de violência tem levado algumas pessoas a desenvolver alguns
padrões de comportamento. Entre esses padrões percebe-se que os jovens têm inspirado medo na sociedade e
vêem sendo culpabilizados pela crescente onda de violência. Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo geral
de contribuir em parte para a compreensão da violência, questão tão complexa e presente em todos os espaço.
Neste sentido, o foco deste trabalho é a violência dentro do espaço escolar. A escola, instituição, que apesar de
ainda ser conhecida como um lugar protegido, tem se preocupado, cada vez mais com a indisciplina e a violência
de seus alunos. O referencial teórico-metodológico utilizado neste estudo é o da Psicologia Sócio-Histórica,
baseado em Lev S. Vigotski, que compreende o homem historicamente inserido na cultura, ou seja, produto e
produtor da sociedade em que vive. Especificamente, esta pesquisa se propôs a investigar o sentido e o
significado da violência dentro da escola, a partir do olhar dos alunos. Dar voz a esses jovens, saber deles o que
pensam sobre esta situação. Realizamos, então, um grupo focal com 12 alunos das 7ª e 8ª series do ensino
fundamental de uma escola municipal em Pirituba, bairro periférico da cidade de São Paulo. Escolhemos um
sujeito, entre os alunos do grupo focal para entrevistar. Efetuamos uma entrevista semi-dirigida, pautada nos
objetivos da pesquisa de recuperar a história de vida de uma adolescente aluna da 8ª serie de uma escola
municipal. Os resultados da análise da entrevista, bem como as informações trazidas pelo grupo focal nos
possibilitam compreender uma pequena parte desta questão. A percepção de que os jovens estão imersos em
violências em quase todas das esferas da sua vida, além da própria escola. Estão imersos em violência nas
relações familiares, nos relacionamentos amorosos e de amizade, no cotidiano de preconceito por sua classe
social e etnia.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese- 40ª
1.1 Autor (a): Nilma Renildes da Silva
1.2 Título: Relações sociais para superação da violência no cotidiano escolar e processos formativos de
professores
1.3 Orientador (a): Profa. Dra. Vera Maria Nigro de Souza Placco
1.4 Ano de defesa: 2006
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC - SP
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência no cotidiano da escola. Formação de professores e processo
grupal
2.2 Tema Principal: Violência nas escolas e concepções dos professores sobre as formas violentas de se
relacionar
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados. Intervenção.
2.4 Objetivos: investigar : “1- a realidade da violência nas escolas e suas implicações no cotidiano da atividade
do professor; 2- o conceito de violência subjacente à prática dos professores; 3- a concepção dos professores
sobre o processo de aprendizado, pelas pessoas, de formas violentas de se relacionar; 4- as concepções de
desenvolvimento que estavam subjacentes à representação que tinham de violência.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.61. Enfoque teórico
(X) Explicitado: “Materialismo histórico-dialético, da Psicologia histórico-cultural, da Pedagogia históricocrítica e da teoria da vida cotidiana de Agnes Heller”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:

187



Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo ( ) funcionalista
( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: processo grupal
2.9 Grupo estudado:
2.10 Principais contextos estudados:
2.11 Resumo do trabalho: “Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa intervenção que teve como foco a
violência nas escolas. Em reflexões sobre violência, comumente são enfatizados aspectos biológicos, imprimindo
ao fenômeno caráter inatista. No entanto, partimos do princípio de que a violência não é inata, os indivíduos se
apropriam de formas violentas de se relacionar durante o processo de desenvolvimento. A escola e o professor,
que desempenham papel fundamental de mediadores na construção do processo de sociabilidade dos indivíduos,
podem contribuir na construção de relações que prescindam da violência. Para realização deste trabalho, valemonos de contribuições teóricas do Materialismo histórico-dialético, da Psicologia histórico-cultural, da Pedagogia
histórico-crítica e da teoria da vida cotidiana de Agnes Heller. Foram investigados, por meio de questionários,
entrevistas e pelo processo grupal decorrente da intervenção realizada em uma unidade escolar, os seguintes
aspectos: 1- a realidade da violência nas escolas e suas implicações no cotidiano da atividade do professor; 2- o
conceito de violência subjacente à prática dos professores; 3- a concepção dos professores sobre o processo de
aprendizado, pelas pessoas, de formas violentas de se relacionar; 4- as concepções de desenvolvimento que
estavam subjacentes à representação que tinham de violência. A intervenção realizada durante o
desenvolvimento da pesquisa, relacionada ao processo de formação continuada de professores, teve como
objetivo oferecer subsídios teórico-metodológicos para superação das representações cotidianas sobre violência,
em direção a uma concepção crítica que contribuísse para o enfrentamento, no âmbito da atividade do professor,
das situações permeadas pelo uso da violência. No processo grupal foi possível enfrentar muitas das questões
imediatas em relação à violência na escola. No entanto, para a construção de relações sociais na escola que
prescindam do uso da violência, faz-se necessário desenvolver ações formativas junto aos atores da escola:
professores, alunos, pais, direção, funcionários e aos agentes externos a ela: família, agentes comunitários, etc.
No processo de pesquisa confirmou-se que os professores possuíam concepções de violência fundamentadas em
perspectivas inatistas ou religiosas, que os impediam de enfrentá-la, mesmo em situações nas quais poderiam
intervir. Conclui-se, também, que é possível ampliar os limites de compreensão sobre o fenômeno da violência
por meio da apropriação de conhecimentos científicos que mostrem que a violência está condicionada histórica e
socialmente, ou seja: são os homens, nas suas relações, que determinam seu uso e alcance. Observamos que, no
caminho em direção à abolição da violência, nos depararemos com a necessidade da superação da alienação,
posto que, objetivamente, esta tem suas raízes na estrutura econômica e social, não é uma entidade metafísica.
Este trabalho apresentou uma contribuição concreta de pesquisadores, auxiliares de pesquisa, professores,
dirigentes escolares, familiares e discentes que pensam ser possível prescindir do uso da violência nas relações
escolares e sociais.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 41ª
1.1 Autor (a): Eni de Fátima Martins
1.2 Título: Formação de professores e violência nas escolas
1.3 Orientador (a): Profª Drª Vera Maria Nigro de Souza Placco
1.4 Ano de defesa: 2010
1.5 Nível :
( ) Mestrado
(X) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC - SP
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência nas escolas. Formação de professores. Psicologia da educação.
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2.2 Tema Principal: Mudanças no conjunto de sentidos e significados do professor a respeito de violência
mediatizadas por um processo de formação continuada
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Intervenções
2.4 Objetivos: “compreender que mudanças no conjunto de sentidos e significados do professor a respeito de
violência podem ser mediatizadas por um processo de formação continuada.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.61. Enfoque teórico
(X) Explicitado: “Materialismo histórico-dialético, a Psicologia histórico-cultural e a Pedagogia históricocrítica”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
(X) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: alunos
2.10 Principais contextos estudados: ensino superior
2.11 Resumo do trabalho: “Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa intervenção que teve como foco a
violência nas escolas e a formação de professores. Justifica-se diante das manifestações de violência nas escolas,
da queixa, por parte dos professores, sobre a falta de preparo para lidar com o fenômeno e, ainda, por sua
solicitação de formação para que possam enfrentar essa problemática nas escolas. As explicações acerca da
violência, centradas nos indivíduos e famílias, suscitam-nos o questionamento sobre as possibilidades de
contribuição da psicologia da educação, como área de estudo e intervenção, para que o professor possa superar
essa concepção, pois, ao mantê-la, corre o risco de, ao planejar atividades educativas, tendo como objetivo o
enfrentamento da violência, fundamentar-se em ações restritas ao aluno e, muitas vezes, baseadas no senso
comum. O Materialismo histórico-dialético, a Psicologia histórico-cultural e a Pedagogia histórico-crítica
fundamentaram teoricamente o presente trabalho. O objetivo foi compreender que mudanças no conjunto de
sentidos e significados do professor a respeito de violência podem ser mediatizadas por um processo de
formação continuada. Por meio do acompanhamento de um grupo de formação continuada, no qual estavam
inseridas três docentes, buscamos possibilidades de transformação da consciência das professoras, mediadas
pelas mudanças nos significados e sentidos sobre a violência nas escolas. Os procedimentos utilizados para a
produção de dados foram: questionário de mapeamento sociodemográfico, entrevista coletiva e observação
participante durante o processo de formação grupal. O grupo realizou oito encontros e dele também participaram
alunos do curso de um curso de psicologia. Como resultados, observamos que as participantes expressam
reflexões em que buscam articular suas práticas educativas com as questões teóricas sobre a violência,
ampliando o conceito desse fenômeno, pois, inicialmente, apontavam apenas a violência física, cometida pela
família e comunidade e não mencionavam a possibilidade de violência da escola. Violência era entendida como
sinônimo de criminalidade e violência doméstica. Em outro momento, foram incluídos os preconceitos e
discriminações, e por fim, o fenômeno é reconhecido nas relações escolares, nas quais os professores
identificam, que eles mesmos, também usam e sofrem violência em suas atividades. As professoras iniciam a
formação sensibilizadas para ajudar as crianças com as quais trabalham. À medida que elas discutem o conceito
de violência no grupo, vão, em parte, ressignificando suas necessidades e motivos para agirem ante a violência.
Ao perceberem que o tema violência pode ser inserido em suas atividades pedagógicas, relatam o que podem
fazer (sentimento de potência), contrapondo ao próprio sentimento de impotência verbalizado principalmente no
início da formação. Os elementos acima comentados nos indicam a importância de processos formativos para a
construção/ reconstrução de sentidos e significados sobre violência nas escolas. O vir a ser desse processo de
intervenção educativa de enfrentamento da violência dependerá de circunstâncias históricas que possibilitem às
docentes novos conhecimentos sobre a violência nas escolas e, consequentemente, a reflexão coletiva sobre
como intervir. Observa-se que as professoras estão em processo de reflexão sobre a importância da atuação do
professor no processo de sociabilidade de crianças e adolescentes, contribuindo para a formação de sujeitos
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históricos que possam participar mais criticamente da sociedade em que estão inseridos, até mesmo com ações
que visem à superação da violência nas relações sociais.”.
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 42ª
1.1 Autor (a): Katia Cristina Santana Rocha
1.2 Título: Adolescência e violência: um desafio para o processo de ensino aprendizagem
1.3 Orientador (a): Profª Drª Melaina Moroz
1.4 Ano de defesa: 2010
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação: Psicologia da Educação
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC - SP
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Leitura. Equivalência de estímulos. Software Educativo Mestre®.
Violência Sexual.
2.2 Tema Principal: Implementação de uma programação de ensino do repertório de leitura de crianças e
adolescentes vítimas de violência sexual, tendo como recurso o software educativo Mestre®.
2.3 Recortes temáticos: Intervenção
2.4 Objetivos: “implementar uma programação de ensino do repertório de leitura de crianças e adolescentes
vítimas de violência sexual, tendo como recurso o software educativo Mestre®.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Análise do Comportamento
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: software educativo Mestre®
2.9 Grupo estudado: crianças e adolescentes
2.10 Principais contextos estudados: Serviço de Enfrentamento a Violência no Município de Praia Grande
2.11 Resumo do trabalho: “Diante do aumento considerável no número de casos de crianças e adolescentes que
sofrem violência sexual e que demonstram nas redes regulares de ensino dificuldades na aquisição do repertório
de leitura e escrita, fazem-se necessárias pesquisas com novas metodologias que auxiliem o professor no
processo de ensino-aprendizagem, visando não só galgar a base para a aquisição dos demais repertórios como
inseri-lo no contexto social. Dentre as diferentes abordagens que estudam a leitura, a Análise do Comportamento
vem propondo o ensino de relações entre diferentes modalidades de estímulos (som-texto-figura), baseando-se
no paradigma da equivalência de estímulos, por meio de procedimentos de escolha de acordo com o modelo. O
presente estudo teve como objetivo implementar uma programação de ensino do repertório de leitura de crianças
e adolescentes vítimas de violência sexual, tendo como recurso o software educativo Mestre®. Participaram da
pesquisa dez crianças e adolescentes que estavam sendo acompanhados pelo Serviço de Enfrentamento a
Violência no Município de Praia Grande. O procedimento foi realizado em três etapas: 1) Avaliação do
repertório prévio de leitura, focalizando relações entre as diferentes modalidades de estímulos. 2)Aplicação da
programação de ensino das relações CC, AB, AC, BC, CB, CE, BE e AE e teste da leitura expressiva (relação
CD) de palavras compostas por sílabas simples e complexas.3) Teste de generalização de Leitura de palavras e
frases novas compostas por sílabas simples e complexas. Após o procedimento de ensino, verificou-se que o
desempenho dos participantes melhorou consideravelmente, principalmente levando-se em conta o pequeno
tempo de treino e de sessões a que os participantes foram submetidos. Concluindo-se que a utilização do
software o Mestre® mostrou-se uma ferramenta eficaz para o ensino de leitura.”
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1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 43ª
1.1 Autor (a): Léa Lima Saul
1.2 Título: Escola e violência: representações sociais de um grupo de educadores de escolas públicas estaduais
de Cuiabá- MT
1.3 Orientador (a): Profª Drª Vera Maria Nigro de Souza Placco
1.4 Ano de defesa: 2010
1.5 Nível :
( ) Mestrado
(X) Doutorado
1.6 Programa: Educação (Psicologia da Educação)
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC - SP
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Representações Sociais.Violência. Professores. Escola. Educação.
2.2 Tema Principal: Representações sociais de um grupo de educadores de escolas públicas estaduais de CuiabáMT sobre a violência na escola
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “foi identificar e analisar as representações sociais de violência na escola para um grupo de
professores de escolas públicas estaduais de Cuiabá, Mato Grosso.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “Teoria das Representações Sociais, de Serge Moscovici e colaboradores”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professores, coordenadores pedagógicos e diretores
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas estaduais de Cuiabá
2.11 Resumo do trabalho: “A violência é um dos problemas que mais afligem a sociedade brasileira
contemporânea, provocando medo e insegurança. Na escola, tornou-se uma questão de grande preocupação para
professores, alunos e todo o corpo pedagógico, em especial dentro dos estabelecimentos que pertencem à rede de
ensino público. O objetivo da pesquisa que originou esta tese foi identificar e analisar as representações sociais
de violência na escola para um grupo de professores de escolas públicas estaduais de Cuiabá, Mato Grosso. Para
alcançá-lo, a Teoria das Representações Sociais, de Serge Moscovici e colaboradores, serviu como eixo
norteador. Para recolher dados prestantes ao estudo das representações sociais, inicialmente, foram realizadas
observações nas escolas. Após, foram realizadas entrevistas do tipo semi-estruturado, em sessões individuais,
com 31 professores, sete coordenadores pedagógicos e 12 diretores, distribuídos em 16 escolas do perímetro
urbano da capital. O material discursivo das entrevistas foi processado pelo software ALCESTE. As análises
revelaram que os sujeitos constroem suas representações sociais de violência escolar por meio da linguagem, nas
conversas informais na convivência do cotidiano com os colegas de trabalho, compartilhando experiências e
ainda, pelos meios de comunicação, com destaque para a televisão e jornais. As causas da violência na escola,
que encontram consenso nas representações da maioria dos sujeitos, estão objetivadas no que eles consideram
como a família desestruturada dos alunos e, ancoram-se na falta de respeito dos jovens para com seus colegas e
outros membros da escola. Objetivam a violência em uma doença que se espalha como uma grande árvore,
alastrando galhos e raízes. Para a maior parte dos docentes, a presença de um psicólogo na escola é a objetivação
de apoio, assistência e orientação segura e eficiente para tratar da violência, tanto para alunos, quanto para
professores e pais. No que concerne às consequências da violência na escola, os sujeitos expressam suas
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representações de dois modos distintos: os que vêem suas repercussões diretamente sobre o trabalho do docente
e aqueles que percebem os efeitos nos alunos, promovendo aprendizagem deficiente e a inadequação social.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 44ª
1.1 Autor (a): Jaqueline Batista de Oliveira Costa
1.2 Título: Adolescência e violência escolar: das representações sociais às propostas de prevenção
1.3 Orientador (a): Profª Drª Vera Maria Nigro de Souza Placco
1.4 Ano de defesa: 2011
1.5 Nível :
( ) Mestrado
(X) Doutorado
1.6 Programa: Educação (Psicologia da Educação)
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - SP
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Escola. Violência. Representações Sociais. Adolescência. Prevenção.
2.2 Tema Principal: as representações sociais de adolescentes sobre violência – física e não física - na escola e
suas sugestões para a prevenção/redução dessa situação
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “identificar as representações sociais de adolescentes sobre violência – física e não física - na
escola e suas sugestões para a prevenção/redução dessa situação.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: teoria das representações sociais - proposta por Serge Moscovici (1978) e seguidores - e
também estudos de autores que discutem sobre violência e adolescência subsidiaram as opções teóricometodológicas adotadas para a abordagem, interpretação e análise do objeto em estudo.
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: grupo focal
2.9 Grupo estudado: adolescentes, de 6º a 9º ano do Ensino Fundamental
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas
2.11 Resumo do trabalho: “Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa cujo objetivo geral foi
identificar as representações sociais de adolescentes sobre violência – física e não física - na escola e suas
sugestões para a prevenção/redução dessa situação. Especificamente pretendíamos conhecer as representações
sociais dos adolescentes sobre violência à escola, da escola e na escola, bem como as possíveis relações que eles
estabelecem entre estas categorias; verificar se os adolescentes distinguiam, em suas representações sociais, os
diversos tipos de violência escolar - física e não física - e as possíveis relações que estabeleciam entre elas;
reconhecer as fontes que contribuem para a produção e disseminação das representações sociais dos adolescentes
sobre violência; e conhecer as propostas/sugestões que os adolescentes apresentam para a prevenção/redução das
diferentes formas de violência escolar e, ainda, em que medida tais estratégias envolvem a sua participação.
Nesse sentido, a teoria das representações sociais - proposta por Serge Moscovici (1978) e seguidores - e
também estudos de autores que discutem sobre violência e adolescência subsidiaram as opções teóricometodológicas adotadas para a abordagem, interpretação e análise do objeto em estudo. Participaram desta
investigação um grupo de quarenta e oito adolescentes, de 6º a 9º ano do Ensino Fundamental de duas escolas
públicas do município de Presidente Prudente (SP). Foi utilizado um questionário de caracterização dos sujeitos,
submetido a tratamento de análise qualiquantitativa, e, como principal procedimento metodológico de coleta de
dados, utilizamos a técnica do “grupo focal”. O material coletado gerou dois corpi, denominados “violência” e
“propostas”, que foram submetidos a uma análise quantitativa, empregando o software ALCESTE (Analyse
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Lexicale par Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte), versão 4.7. As análises revelaram que os
adolescentes, em suas representações sociais, objetivam a violência em vocábulos familiares, tais como agressão,
falta de respeito, xingamentos etc; discriminam os diferentes tipos, a frequência e os espaços em que ocorre;
demonstram distinguir a violência física da não física e estabelecem relações entre elas. A categoria violência da
escola objetiva-se, na falta de compromisso do corpo docente com o ensino; no descaso da escola quanto ao
absenteísmo docente e na falta de autoridade ou controle dos educadores, e, ainda, na omissão dos mesmos
frente aos conflitos de natureza violenta. Porém, não estabelecem relação alguma entre esta modalidade de
violência simbólica (da escola) e a violência praticada na e contra a escola. São consideradas fontes que
contribuem para a produção e disseminação das representações sociais dos adolescentes: a mídia televisiva, a
própria escola, os familiares e os amigos. Como propostas para a prevenção/redução da violência escolar, os
adolescentes sugerem ações que envolvem mecanismos punitivos e repressivos; as relações interpessoais que se
estabelecem no ambiente escolar e a construção de valores, como: o respeito mútuo, a autoridade, a união, o
diálogo, a reconciliação.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 45ª
1.1 Autor (a): Adriana Nunes Nogueira
1.2 Título: O currículo do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD da Polícia
Militar do Estado de São Paulo: exercício de cidadania
1.3 Orientador (a): Alípio Marcio Dias Casali
1.4 Ano de defesa: 2010
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Currículo. Polícia Militar. PROERD. Cidadania. Violência. Educação.
Drogas. Abuso Prevenção.
2.2 Tema Principal: “currículo do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD da
Polícia Militar do Estado de São Paulo”
2.3 Recortes temáticos: Intervenção
2.4 Objetivos: compreender “como o currículo pode construir atitudes e crenças adequadas sobre o uso e o abuso
de drogas e o não-respeito à diversidade, uma das manifestações de violência nas escolas, e ainda de que maneira
a Polícia Militar pode colaborar nesse processo.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Dussel, Giroux, Vygotsky e Paulo Freire
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10 Principais contextos estudados: não se aplica
2.11 Resumo do trabalho: “O presente trabalho analisa o currículo de formação do policial militar instrutor do
Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência e de que maneira os currículos vivenciados na
formação do policial se dirigem à escola, especificamente às 4s séries/5s anos do ensino fundamental, trazendo
temas como drogas e violência nas escolas e exercício da cidadania e discussões sobre a relação Polícia MilitarEscola. Apoiando-se em Dussel, Giroux, Vygotsky e Paulo Freire, busca-se a compreensão sobre como o
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currículo pode construir atitudes e crenças adequadas sobre o uso e o abuso de drogas e o não-respeito à
diversidade, uma das manifestações de violência nas escolas, e ainda de que maneira a Polícia Militar pode
colaborar nesse processo. Trabalha-se com a hipótese de que as mudanças curriculares do PROERD alteraram o
trabalho policial militar nas escolas, afastando a concepção errônea de autoritarismo, retomando a concepção de
polícia cidadã (razão histórica de sua existência) e de respeito aos direitos humanos, numa filosofia de polícia
comunitária. Ao abordar os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana no trato do policial militar com o
cidadão, evidencia-se o equívoco do autoritarismo na formação do policial militar instrutor PROERD e ressaltase a idéia de polícia na contribuição para resolução dos conflitos e na constante integração com estudantes e
integrantes das escolas. Sustenta-se também que é essencial oferecer uma formação continuada aos instrutores
em conjunto com os segmentos sociais e profissionais envolvidos na educação, saúde e segurança pública. Esta
integração possibilita uma formação híbrida do instrutor que, somada ao caráter militar de sua formação,
possibilita sua melhor inserção na sociedade, fortalecendo a rede de prevenção e potencializando a capacidade de
resolução de problemas afetos à sistematização da prevenção ao consumo indevido de drogas, de maneira mais
democrática. Por fim, considera-se o currículo na contemporaneidade, articulando-se identidade, alteridade,
diferença, subjetividade, significação e discurso, saber e poder, conhecimento e cultura, na formação do instrutor
PROERD e sua atuação nas escolas das redes pública e particular de ensino, já que o consumo indevido de
drogas vem aumentando entre os estudantes. Também são apontados em qual contexto social e policial militar
está inserido, o que apontam as avaliações sobre o Programa e também são propostas algumas ações para
manutenção e expansão do Programa a serem implantadas pela Polícia Militar e pelas escolas, a fim de fortalecer
o caráter preventivo como minimizador do consumo indevido de drogas e como melhoria da qualidade de vida e
saúde social.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 46ª
1.1 Autor (a): Daniela de Araujo Ando
1.2 Título: Currículo escolar: possibilidade de apoio ao enfrentamento da violência doméstica (estudo de uma
prática em São José dos Campos/SP)
1.3 Orientador (a): Mario Sergio Cortella
1.4 Ano de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação (Currículo)
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas):
2.2 Tema Principal: “ações educativas, desenvolvidas no espaço de uma escola do Ensino Fundamental I, em
São José dos Campos/SP, que possam oferecer subsídios para a construção de um currículo escolar com
possibilidades de enfrentamento da violência doméstica”
2.3 Recortes temáticos: Intervenções
2.4 Objetivos: “investigar ações educativas, desenvolvidas no espaço de uma escola do Ensino Fundamental I,
em São José dos Campos/SP, que possam oferecer subsídios para a construção de um currículo escolar com
possibilidades de enfrentamento da violência doméstica.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
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(X) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: diário de campo
2.9 Grupo estudado: educadores
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: "O presente trabalho tem como objetivo investigar ações educativas, desenvolvidas no
espaço de uma escola do Ensino Fundamental I, em São José dos Campos/SP, que possam oferecer subsídios
para a construção de um currículo escolar com possibilidades de enfrentamento da violência doméstica. Esse
estudo desenvolveu-se numa abordagem qualitativa, utilizando-se de pesquisa bibliográfica, análise documental,
observação participante, diário de campo e entrevistas com 13 educadores. A pesquisa evidenciou um conjunto
de ações - que estão em constante construção e renovação - na escola pesquisada, que revelam a possibilidade de
apoio do currículo escolar no enfrentamento da violência doméstica. Os desafios para a construção de um
currículo com possibilidades de enfretamento da violência doméstica contra a criança são imensos, mas é um
caminho a ser construído pela instituição escolar, partindo de um olhar crítico para a sua realidade, com o
objetivo de construir um currículo conectado com as preocupações reais dos educandos, educadores e
comunidades. Espera-se, com a realização dessa pesquisa, oferecer à sociedade propostas para o enfrentamento
da violência doméstica contra criança, a partir de um currículo escolar democrático, envolvendo assim
educandos, educadores e comunidades na prevenção e enfrentamento da violência doméstica"
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 47ª
1.1 Autor (a): Maria Auxiliadora Elias
1.2 Título: Violência escolar e implicações para o currículo: o Projeto Pela Vida, Não à Violência - tramas e
traumas
1.3 Orientador (a): Profª Drª Branca Jurema Ponce
1.4 Ano de defesa: 2009
1.5 Nível :
( ) Mestrado
(X) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas):
2.2 Tema Principal: Implicações curriculares de um projeto educativo de prevenção à violência nas escolas
desenvolvido na Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Santo André; no período de 1998-2004.
2.3 Recortes temáticos: Intervenção
2.4 Objetivos: estudar as implicações no currículo do “projeto educativo de prevenção à violência nas escolas
desenvolvido na Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Santo André; no período de 1998-2004.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural (X) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10 Principais contextos estudados: escola (currículo)
2.11 Resumo do trabalho: “A presente investigação; Violência escolar e implicações para o currículo: Projeto
Pela Vida; Não à Violência - tramas e traumas; estudou um projeto educativo de prevenção à violência nas
escolas desenvolvido na Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Santo André; no período de 1998-2004. O
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foco da pesquisa são as implicações do projeto para o currículo escolar. O projeto escolhido para esse estudo
centrou-se na estratégia da educação como defensora incondicional da vida dos alunos/as; que trazem à escola as
marcas no corpo e na alma de múltiplas violências. Os alunos/as são considerados/as como sujeitos de direitos.
Foi possível comprovar no presente estudo que a prevenção à violência escolar trouxe fortes implicações para o
currículo escolar; principalmente com a mudança radical na concepção e nas práticas educativas tradicionais. A
prevenção implica em adequar a educação às necessidades e condições concretas dos alunos/as; para que as
crianças em situação de risco; muito numerosas no Brasil; ao contrário da dinâmica que as afasta da escola;
possam usufruir do direito à educação de qualidade; sentindose acolhidas e felizes. A prevenção implica em
adotar uma gestão baseada na democracia participativa e em identificar e corrigir as várias formas de violência
produzidas pela própria escola. Implica em trabalhar um marco teórico da violência escolar que ajude a fazer
uma leitura adequada da realidade; a orientar e avaliar as estratégias de prevenção e em implantar um amplo e
permanente programa de formação dos professores; funcionários; conselheiros; alunos e famílias. As
implicações de tipo ético e pedagógico correspondem às exigências da prevenção; pois foi comprovado que
escola dificilmente poderá educar nos valores da convivência; diálogo; tolerância; direitos humanos etc.; se a
própria escola não os praticar. A prevenção implica; também; em manter uma equipe permanente; especializada;
para dar apoio e orientação. Implica em adotar formas de resolução de conflitos. Implica; inclusive; em se
articular nas atividades de prevenção com outros atores sociais e institucionais externos à escola; que não deve
ficar isolada nessa tarefa. O Projeto trouxe essas implicações de variadas formas; redes e tramas de realização até
sua extinção provocou um trauma no processo curricular que vinha sendo construído.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 48ª
1.1 Autor (a): Valter Martins Giovedi
1.2 Título: O currículo crítico-libertador como forma de resistência e de superação da violência curricular
1.3 Orientador (a): Ana Maria Saul
1.4 Ano de defesa: 2012
1.5 Nível :
( ) Mestrado
(X) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência escolar. Escola pública paulista. Currículo. Violência
curricular. Paulo Freire. Currículo crítico-libertador.
2.2 Tema Principal: : O currículo crítico-libertador como forma de resistência e de superação da violência
curricular
2.3 Recortes temáticos: Manifestações da violência escolar. Intervenção e Outros
2.4 Objetivos: “responder fundamentalmente a seguinte questão: Qual é o potencial do currículo críticolibertador como forma de resistência e de superação da violência curricular? Essa questão central sugere três
grupos de questões: 1. O que é a violência curricular? Em quais dimensões ela se manifesta concretamente no
cotidiano da escola? 2. Quais as políticas que condicionam a dinâmica curricular das escolas públicas do Estado
de São Paulo no momento atual? Como a violência curricular está se manifestando no cotidiano da escola
pública do Estado de São Paulo? 2.6 Quais os princípios e os elementos teórico-práticos que o currículo críticolibertador proposto por Paulo Freire nos oferece para resistir e superar a violência curricular?”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “recorri aos seguintes referenciais: a Chaui (2006; 2007) para compreender o conceito de
violência. Para compreender o que é currículo e alguns de seus elementos constituintes, fundamentei-me em
Freire (2000a) e em Saul (2010b). Para construir e propor um conceito de violência curricular, enquanto
categoria crítica para analisar o cotidiano da escola, recorri a Dussel (2002). Para sistematizar as proposições
teórico-práticas do currículo crítico-libertador, fundamentei-me em Paulo Freire.”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: (X) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
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2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: relatos de experiência
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10 Principais contextos estudados: escola (currículo)
2.11 Resumo do trabalho: “Diante de uma série de experiências vivenciadas por mim na condição de professor
de Filosofia, junto ao segmento do Ensino Médio, de uma escola pública do Estado de São Paulo, surgiu a
necessidade de buscar explicações para as diferentes situações de conflitos que se têm manifestado
sistematicamente no dia-a-dia da escola, e que me vêm causando angústia e perplexidades. Na busca por
explicações, proponho um conceito crítico para analisar a realidade da escola: violência curricular. Em
contraposição a essa violência, recorro ao currículo crítico-libertador e às suas categorias teórico-práticas como
alternativas no sentido de resistir e de superar as práticas desumanizadoras inerentes ao currículo hegemônico
das escolas públicas estaduais. Diante disso, esse trabalho procura responder fundamentalmente a seguinte
questão: Qual é o potencial do currículo crítico-libertador como forma de resistência e de superação da violência
curricular? Essa questão central sugere três grupos de questões: 1. O que é a violência curricular? Em quais
dimensões ela se manifesta concretamente no cotidiano da escola? 2. Quais as políticas que condicionam a
dinâmica curricular das escolas públicas do Estado de São Paulo no momento atual? Como a violência curricular
está se manifestando no cotidiano da escola pública do Estado de São Paulo? 2.6 Quais os princípios e os
elementos teórico-práticos que o currículo crítico-libertador proposto por Paulo Freire nos oferece para resistir e
superar a violência curricular? Para respondê-las, recorri aos seguintes referenciais: a Chaui (2006; 2007) para
compreender o conceito de violência. Para compreender o que é currículo e alguns de seus elementos
constituintes, fundamentei-me em Freire (2000a) e em Saul (2010b). Para construir e propor um conceito de
violência curricular, enquanto categoria crítica para analisar o cotidiano da escola, recorri a Dussel (2002). Para
sistematizar as proposições teórico-práticas do currículo crítico-libertador, fundamentei-me em Paulo Freire,
principalmente em seus pressupostos antropológicos, éticos, políticos e epistemológicos e em suas implicações
teórico-práticas nos diversos aspectos do currículo (política, gestão, o método, os conteúdos, a avaliação, etc.).
Com o objetivo de analisar o contexto histórico-político que envolve o currículo hegemônico vigente na rede
pública do Estado de São Paulo, recorri à literatura crítica que analisa a política educacional que vem sendo
implantada no Estado de São Paulo desde 1995. Na busca por analisar as formas pelas quais a violência
curricular se manifesta no cotidiano da escola pública paulista, optei pela metodologia de relatos de experiências,
amparando-me, sobretudo, nas observações que realizo no dia-a-dia da escola como professor efetivo da rede. A
expectativa é de que o conceito de violência curricular mostre-se pertinente e relevante para a teorização crítica
do currículo. Além disso, espera-se que essa pesquisa contribua para clarear conceitos e propor modos de reinventar o legado freireano, fortalecendo a práxis…”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 49ª
1.1 Autor (a): Luciana Renata Muzzeti Martinez
1.2 Título: Da violência velada à violência física: o habitus de alunos do Ensino Fundamental e a relação com a
atividade física
1.3 Orientador (a): Maria Beatriz Loureiro de Oliveira
1.4 Ano de defesa: 2009
1.5 Nível :
( ) Mestrado
(X) Doutorado
1.6 Programa: Educação Escolar
1.7 Instituição: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
1.8 Cidade/Estado: Araraquara – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Educação Física. Habitus. Bullying. Violência Escolar. Ensino.
2.2 Tema Principal: “relação entre a disciplina Educação Física e a influência dos diversos tipos de violência no
desenvolvimento das características e aptidões físicas dos estudantes do ensino fundamental.”
2.3 Recortes temáticos: Relações causais
2.4 Objetivos: estudar a “relação entre a disciplina Educação Física e a influência dos diversos tipos de violência
no desenvolvimento das características e aptidões físicas dos estudantes do ensino fundamental.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
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2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados (X) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas (X) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
(X) funcionalista (X)
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: testes físicos
2.9 Grupo estudado: Alunos, seus responsáveis e professsores
2.10 Principais contextos estudados: Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente da cidade de Ribeirão
Preto no estado de São Paulo
2.11 Resumo do trabalho: “Este estudo aborda a relação entre a disciplina Educação Física e a influência dos
diversos tipos de violência no desenvolvimento das características e aptidões físicas dos estudantes do ensino
fundamental. As atividades lúdicas desenvolvidas nas aulas de Educação Física foram identificadas e
procuramos verificar se elas atenuam as atitudes agressivas. No estudo, consideramos estudantes do ensino
fundamental, com idade entre 10 a 13 anos, que frequentam um Núcleo de Atendimento à Criança e ao
Adolescente da cidade de Ribeirão Preto no estado de São Paulo. Foram aplicados testes físicos, tanto no início
como no final das atividades, para detectar se alunos expostos a violência escolar têm mudanças no seu
desempenho físico. Contrariamente ao esperado, os resultados dos testes de dobras cutâneas demonstram que
não houve modificação em 100% dos educandos. Nenhum deles apresenta desenvolvimento dentro da faixa da
normalidade do acúmulo de tecido adiposo. Os educandos apresentam déficit no rendimento físico,
principalmente no que diz respeito ao acúmulo excessivo de tecido adiposo (gordura) ou ao seu déficit.
Observamos, também, que 100% dos educandos demonstraram um déficit no seu desenvolvimento físico,
expressando íntima relação com a expressão de suas atitudes. Também, questionários (com perguntas fechadas)
e entrevistas (com perguntas semiestruturadas) foram aplicados aos educandos. Para seus responsáveis, foram
aplicadas entrevistas. Foram aplicadas entrevistas (com perguntas semiestruturadas) aos professores, que se
negaram a participar. Com estes questionários e entrevistas visamos descobrir o tipo de formação, valorização,
relação entre educandos e, em particular, a percepção da violência no ambiente do Núcleo. Pudemos então
conhecer a visão dos alunos sobre a violência. Classificamos a atuação dos educandos envolvidos na violência
escolar (bullying), detectando suas características por meio do o papel social que representam. Identificamos as
seguintes categorias: alvos de bullying; alvos/autores de bullying, autores de bullying e testemunhas de bullying.
A análise dos testes físicos e das respostas dos questionários e entrevistas permitiu identificar a relação que os
educandos estabelecem com o bullying, no ambiente do Núcleo. Pudemos também mostrar que a disciplina
Educação Física pode auxiliar: (i) no desenvolvimento dos educandos, enquanto universo de ampliação cultural,
(ii) a identificar o deficit no desenvolvimento físico dos educandos durante longa exposição ao Bullying e (iii) no
controle da materialização da violência física no cotidiano do Núcleo, ou da Escola, em relação entre seus
colegas e educadores. As atividades sistemáticas e lúdicas desenvolvidas na área de Educação Física podem
ainda atenuar as atitudes agressivas dos educandos no convívio com seus colegas no cotidiano do Núcleo”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 50ª
1.1 Autor (a): Paula Furine Stolfi
1.2 Título: Concepções de professores sobre agressão e violência em crianças no início da escolarização
1.3 Orientador (a): Maria Alice de Campos Rodrigues
1.4 Ano de defesa: 2009
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação Escolar
1.7 Instituição: Universidade Estadual Paulista (UNESP)
1.8 Cidade/Estado: Araraquara – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Agressão. Criança. Escola. Concepção de professores.
2.2 Tema Principal: Concepções de professores sobre agressão e violência em crianças no início da escolarização
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
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2.4 Objetivos: “examinar as concepções de professores de Educação Infantil e das primeiras séries do Ensino
Fundamental, sobre agressividade humana, com especial atenção para agressão e violência entre crianças na
escola, e levantar alguns subsídios para reflexão sobre a formação de professores.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professoras
2.10 Principais contextos estudados: escolas
2.11 Resumo do trabalho: “Este trabalho teve como objetivo examinar as concepções de professores de
Educação Infantil e das primeiras séries do Ensino Fundamental, sobre agressividade humana, com especial
atenção para agressão e violência entre crianças na escola, e levantar alguns subsídios para reflexão sobre a
formação de professores. Apresenta-se um levantamento das pesquisas no Brasil no período de 2000 a 2008,
sobre violência na escola, seguido de uma breve referência às principais teorias que procuram explicar a
violência em humanos, e depois a alguns pontos básicos da pesquisa sobre desenvolvimento humano, crianças,
visando-se a chamar atenção para as explicações sobre os possíveis fatores de desenvolvimento de
comportamento agressivo em crianças. Método: Dezesseis professoras, sendo onze da Educação Infantil (préescolas, crianças de 4 e 5 anos de idade) e cinco do Ensino Fundamental (1º e 2º anos, crianças de 7 e 8 anos),
em escolas de um município no interior de São Paulo, foram entrevistadas com vistas a exporem suas idéias
sobre agressão e violência mediante um roteiro de entrevista semi-estruturada. Foram geradas sete categorias de
análise com base nas falas das professoras. As professoras também responderam a uma lista para assinalar, com
36 itens de comportamento, classificando cada item, como “agressão” e/ou, “indisciplina” e/ou como “outra”.
Resultados: Agressão e violência entre crianças na escola, nas concepções das professoras, são atos de natureza
física ou verbal infligidos aos colegas com a intenção de ferí-los ou atingí-los. Mesmo um mau comportamento
como insolência, por exemplo, é visto antes como indisciplina do que como agressão. Na estrutura e no ambiente
familiar, principalmente, estão os fatores da violência, assim como do mau e do bom comportamento da criança.
Nenhuma menção foi feita a fatores de desenvolvimento. A noção de inatismo permeia as concepções das
professoras. A influência nefasta do comportamento agressivo da criança sobre o seu desempenho escolar e
sobre outras crianças é claramente reconhecida. Quanto às diferenças de gênero, as professoras não são unânimes
e houveram as que afirmaram não haver diferença entre meninos e meninas no quesito agressão e violência. Os
resultados da lista para assinalar mostram que, entre os itens listados, ameaça é o único tido como agressão por
100% das professoras, e que o critério para a classificação dos itens parece ter sido o de maior ou menor
aproximação das características do tipo ou natureza dos comportamentos. Os de natureza física tiveram quase a
totalidade das indicações de agressão, depois do item ameaça.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 51ª
1.1 Autor (a): Gabriela de Sá Leite Chakur
1.2 Título: Violência e escola: marcas discursivas de um programa educacional - o Programa Escola da Família
1.3 Orientador (a): não informado
1.4 Ano de defesa: 2006
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP
1.8 Cidade/Estado: Araraquara – SP
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2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Psicanálise. Educação. Violência. Programas educacionais. Políticas
públicas
2.2 Tema Principal: “marcas discursivas de um determinado programa da Secretaria de Educação do Estado de
São Paulo, o Programa Escola da Família, cuja atuação baseia-se em ações sócio-educativas que visam, entre
outros objetivos, minimizar a violência”
2.3 Recortes temáticos:Sentidos e significados
2.4 Objetivos: investigar a “concepção de educação que norteia o Programa e suas ações para lidar com a
problemática da violência nas escolas.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: psicanálise
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho:. “A violência nas escolas tem ocupado frequentemente um espaço na mídia, seja ela
manifesta contra o prédio escolar, observada na relação professor - aluno ou entre os próprios alunos. Essa
situação tem chamado a atenção de políticas públicas e/ou programas educacionais preocupados em lidar com o
problema. A presente pesquisa volta-se para o estudo das marcas discursivas de um determinado programa da
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, o Programa Escola da Família, cuja atuação baseia-se em ações
sócio-educativas que visam, entre outros objetivos, minimizar a violência. O interesse da pesquisa incide na
investigação da concepção de educação que norteia o Programa e suas ações para lidar com a problemática da
violência nas escolas. A Psicanálise foi escolhida como referencial teórico-metodológico para orientar a
discussão do trabalho por trazer uma concepção de educação que considera o psiquismo na constituição do
sujeito, com as noções de inconsciente, pulsão e desejo. A pesquisa caracteriza-se por uma análise documental,
fazendo um cotejamento entre a concepção de educação que fundamenta o Programa em questão e a concepção
de educação para a Psicanálise. Verificamos que o Programa, por meio das atividades esportivas, artísticas e
culturais, apóia-se em uma concepção de educação que compreende o sujeito como racional e pragmático,
descartando o sujeito da educação em sua totalidade, na medida em que deixa de lado a subjetividade do aluno, a
dinâmica de seu psiquismo.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 52ª
1.1 Autor (a): Sônia Lopes Lanzoni
1.2 Título: Clima organizacional: fator de prevenção à violência escolar
1.3 Orientador (a): Profa. Dra. Joyce Mary Adam de Paula e Silva
1.4 Ano de defesa: 2009
1.5 Nível :
( ) Mestrado
(X) Doutorado
1.6 Programa: Educação Escolar
1.7 Instituição: Universidade Estadual Paulista - Unesp/ Araraquara
1.8 Cidade/Estado: Araraquara – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Educação. Incivilidade. Violência. Violência na Escola. Clima
Organizacional
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2.2 Tema Principal: “percepção que professores e alunos, nos dois países, têm sobre dois aspectos do cotidiano
escolar: clima organizacional e violência na escola.”
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: estudar a relação entre clima organizacional e violência na escola, identificar a “percepção que
professores e alunos, nos dois países, têm sobre dois aspectos do cotidiano escolar: clima organizacional e
violência na escola.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área:
( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: literatura atual sobre os dois temas
( ) Não foi possível identificar:
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados (X) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
(X) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professores e alunos
2.10 Principais contextos estudados: escolas
2.11 Resumo do trabalho: “Cada escola se caracteriza por desenvolver uma personalidade própria, que influencia
o comportamento dos que ali trabalham e estudam o que é considerado como clima da organização. O clima da
escola tem múltiplas causas, e seus componentes estão interligados. É percebido simultaneamente de forma
consciente e inconsciente. A análise de seus efeitos, que também são múltiplos, é fundadora de novas políticas
ou estratégias de mudança e interessam diretamente aos gestores escolares. Este estudo de duas escolas, uma no
interior do Estado de São Paulo, Brasil e uma na Comunidade de Madrid, Espanha ressalta as relações existentes
entre clima organizacional da escola e a violência escolar. Trata-se de uma pesquisa qualitativa com estudo de
dois casos. O foco central é a percepção que professores e alunos, nos dois países, têm sobre dois aspectos do
cotidiano escolar: clima organizacional e violência na escola. Este estudo reveste-se de importância por ser
inédito no Brasil, salvo melhor juízo, ao relacionar clima organizacional e violência escolar. Embora diferentes
em muitos aspectos, as duas escolas pesquisadas se assemelham no tocante à existência dos atos de incivilidade
no seu cotidiano e a preocupação em preveni-los ou minorá-los. O estudo apresenta as estratégias e ações que
ambas utilizam para lidar com os conflitos, questão central para análise do clima das mesmas. O estudo utiliza a
literatura atual sobre os dois temas, a observação do cotidiano das escolas e sua documentação, respostas aos
questionários, e as entrevistas realizadas com diversos atores escolares.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 53ª
1.1 Autor (a): Maria Cristina Ravaneli De Barros O’Reilly
1.2 Título: Violência escolar e a formação continuada dos docentes: políticas, programas e ações: a experiência
de Minas Gerais
1.3 Orientador (a): Profª. Dra. Joyce Mary Adam de Paula e Silva.
1.4 Ano de defesa: 2011
1.5 Nível :
( ) Mestrado
(X) Doutorado
1.6 Programa: Educação Escolar
1.7 Instituição: Universidade Estadual Paulista –UNESP - “Júlio de Mesquita Filho”
1.8 Cidade/Estado: Araraquara – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Políticas educacionais. Violência escolar. Formação continuada de
professores.
2.2 Tema Principal: políticas, programas e ações para conter a violência escolar e a formação continuada dos
docentes
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2.3 Recortes temáticos: Estudo bibliográfico. Intervenção
2.4 Objetivos: estudar “o Projeto: ‘Escola Viva, Comunidade Ativa’ (EVCA), implementado em Minas Gerais,
desde 2003, cujo objetivo é conter a violência nas escolas.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural (X) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico ( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10 Principais contextos estudados: escola (projetos e documentos das políticas públicas)
2.11 Resumo do trabalho: “Esta pesquisa estuda o Projeto: ‘Escola Viva, Comunidade Ativa’ (EVCA),
implementado em Minas Gerais, desde 2003, cujo objetivo é conter a violência nas escolas. A vulnerabilidade
das atitudes docentes frente a tais manifestações instigou-nos a investigar como o Projeto contempla na formação
continuada dos professores, o enfrentamento deste desafio. Primeiramente descrevemos o caminho metodológico
percorrido, a fim de deixar claro ao leitor as opções que fizemos e a estruturação que demos ao trabalho. Por se
tratar de pesquisa de cunho qualitativa bibliográfica e documental, traz uma análise dos textos elaborados pelos
órgãos oficiais: MEC, SEE/MG e escolas selecionadas, em Poços de Caldas. Seguindo, expõe o fundamento
teórico da pesquisa, estudando os conceitos e discursos definidos pela modernidade sobre a violência, sua
diversidade em relação à teoria social, a interpretação da violência simbólica, e como compreender as teorias
pedagógicas em sua relação. Após, traz a análise dos documentos oficiais do MEC, buscando saber qual tem sido
a visibilidade da violência escolar nas políticas de formação continuada, a partir da década de 1990. Para isso
iniciou-se pela LDB 9394/96; o Plano Decenal de Educação para Todos (1993- 2003); o PNE (2001); o PDE
(2007) e ainda os PCNs (1997), com aprofundamento nos Temas Transversais e Ética. Na sequência, analisa o
EVCA abordando sua estruturação, subprojetos, resultados esperados e alguns indicadores de avaliação; por
último, os PDPIs das escolas selecionadas. Após o estudo é possível afirmar que essas políticas intencionam
contribuir para a qualidade do atendimento ao aluno, enfatizando a competência e a autonomia dos professores
na gestão de suas práticas pedagógicas. No entanto, ainda defendem um caráter de complementação, que se
traduz na priorização da melhoria da qualidade de aprendizagem da leitura/escrita e matemática e na valorização
específica dos aspectos didáticos. A tão proclamada qualidade do ensino continua vinculada aos princípios da
eficiência e da eficácia, determinada, prioritariamente, pelas políticas de avaliação. Embora sejam programas
destinados ao aprimoramento e atualização dos docentes, não há como ignorar a manutenção de tendências
fundadas em treinamento e capacitação, que visam os avanços exigidos pela sociedade moderna. Seus registros e
orientações não abordam de forma clara a questão da violência nos espaços escolares e muito menos oferecem
indícios de suporte para seu enfrentamento. Desta feita, evidenciamos que, embora a violência escolar seja uma
realidade escancarada, existem ainda poucos estudos e contribuições sustentáveis que podem subsidiar o
problema. Que os programas instituídos pela Rede Nacional de Formação Continuada priorizam o suporte
pedagógico aos conteúdos selecionados, especialmente em Língua Portuguesa e Matemática, com o propósito de
elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem. Também que, sob aparência de novidade, estas propostas ainda
tendem a reproduzir concepções e condutas conservadoras e autoritárias. Por tudo isso, concluímos que, em
Minas Gerais o EVCA representa muito mais uma iniciativa de ordem comunitária do que escolar. E que, em
nome da política de parcerias, não reconhece o papel da instituição escolar, neste desafio, especialmente, quanto
à preparação competente de seus profissionais.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 54ª
1.1 Autor (a): Claudia Aparecida Sorgon Scotuzzi
1.2 Título: “O sistema de proteção escolar da SEESP e o professor mediador nesse contexto: análise de uma
política Pública de prevenção de violência nas escolas”
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1.3 Orientador (a): Profª Dra. Joyce Mary Adam de Paula e Silva
1.4 Ano de defesa: 2012
1.5 Nível :
( ) Mestrado
(X) Doutorado
1.6 Programa: Educação Escolar
1.7 Instituição: Universidade Estadual Paulista –UNESP - “Júlio de Mesquita Filho”
1.8 Cidade/Estado: Araraquara – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Políticas Públicas. Prevenção de violência nas escolas. Mediação de
conflitos. Professor Mediador Escolar e Comunitário.
2.2 Tema Principal: O sistema de proteção escolar da SEESP e o professor mediador nesse contexto: análise de
uma política Pública de prevenção de violência nas escolas
2.3 Recortes temáticos: Intervenção
2.4 Objetivos: analisar as “políticas públicas de prevenção e/ou minimização da violência em ambiente escolar,
na última década, no estado de São Paulo e, especialmente do Sistema de Proteção Escolar, programa recente da
Secretaria de Estado da Educação. Analisa, entre outros, os programas Escola da Família, Comunidade Presente,
Prevenção Também se Ensina, Justiça e Educação: parceria para a cidadania.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10 Principais contextos estudados: escola (políticas públicas)
2.11 Resumo do trabalho: “Este trabalho consiste na análise de políticas públicas de prevenção e/ou minimização
da violência em ambiente escolar, na última década, no estado de São Paulo e, especialmente do Sistema de
Proteção Escolar, programa recente da Secretaria de Estado da Educação. Analisa, entre outros, os programas
Escola da Família, Comunidade Presente, Prevenção Também se Ensina, Justiça e Educação: parceria para a
cidadania. Trata-se de uma pesquisa documental, sendo utilizados para análise, documentos oficiais, leis que
regulam os projetos e registros de avaliação das escolas. Apresenta as ações de implementação do Sistema de
Proteção Escolar, quais sejam: o Sistema Eletrônico de Registros de Ocorrências Escolares - ROE; os Manuais
de Promoção da Cidadania e Normas de Conduta Escolares e a criação da função de Professor Mediador Escolar
e Comunitário - PMEC. Este último, objeto deste estudo, iniciou sua função no ano de 2010 e desenvolve ações
em aproximadamente cinquenta por cento das escolas da rede estadual paulista, tendo como atribuições
prioritárias, a mediação de conflitos no ambiente escolar, o desenvolvimento de projetos transversais e a
aproximação da escola com as instituições da Rede de Garantia de Direitos à criança a ao Adolescente. Esta tese
demonstrou que os programas de prevenção de violência em ambiente escolar, desenvolvidos pela SEESP na
última década, apresentam muitos aspectos semelhantes e, por vezes, repetitivos, o que imprime uma sensação
de recomeço a cada novo projeto. Evidenciou, também, que os projetos buscam objetivos não divulgados que
colidem com os objetivos proclamados na legislação pertinente. O Sistema de Proteção Escolar apresenta
contradições, uma vez que os Manuais prescrevam ações que chocam com a função do PMEC. O Professor
Mediador assume o delicado papel de resgatar as relações éticas e morais na escola, para a construção de um
ambiente escolar mais pacífico, o que só se tornará possível com o trabalho coletivo de todos os atores escolares,
com investimento público e vontade política na formação, no acompanhamento e na avaliação do projeto.”
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1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 55ª
1.1 Autor (a): Paulo Celso Pereira
1.2 Título: Violência doméstica e desempenho escolar: desafios para o judiciário e para a educação especial
1.3 Orientador (a): Profa. Dra. Lúcia Cavalcante de Albuquerque Williams
1.4 Ano de defesa: 2006
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação Especial
1.7 Instituição: Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
1.8 Cidade/Estado: São Carlos – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência doméstica. Desempenho escolar. Inclusão escolar.
2.2 Tema Principal: Relação entre violência doméstica e desempenho escolar
2.3 Recortes temáticos: Relações causais
2.4 Objetivos: “a) caracterizar o desempenho escolar das crianças vitimizadas atendidas no Fórum Judicial
(Estudo 1) e b) identificar as concepções dos professores e dos diretores de escola sobre violência doméstica e
inclusão escolar (Estudo 2).”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área:
( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
(X) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: Teste de Desempenho Escolar (TDE), Inventário de Estilos Parentais (IEP) e Matrizes Progressivas
Coloridas de Raven (Escala Especial)
2.9 Grupo estudado: crianças vitimizadas e não vitimizadas
2.10 Principais contextos estudados: escolas
2.11 Resumo do trabalho: “A violência doméstica tem como vítimas preferenciais crianças, bem como, as
mulheres, os idosos e os incapacitados. A criança pode ser vítima direta ou indireta (no caso de estar exposta à
violência conjugal) do referido fenômeno. A criança maltratada pode ter danos em seu desenvolvimento
cognitivo e apresentar declínio no rendimento escolar. Os objetivos desse estudo foram: a) caracterizar o
desempenho escolar das crianças vitimizadas atendidas no Fórum Judicial (Estudo 1) e b) identificar as
concepções dos professores e dos diretores de escola sobre violência doméstica e inclusão escolar (Estudo 2).
Participaram do Estudo 1, 20 crianças vitimizadas, 10 do sexo masculino e 10 do sexo feminino, que foram
comparadas, quanto ao desempenho escolar, com seus pares da mesma sala de aula, mesmo sexo e mesma faixa
etária, mas sem histórico de violência em casa e suas respectivas mães. No Estudo 2, participaram 18 professoras
e 10 diretoras de escola. As crianças responderam a três instrumentos: Teste de Desempenho Escolar (TDE),
Inventário de Estilos Parentais (IEP) e Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (Escala Especial). As mães
responderam a uma entrevista e preencheram a Escala de Táticas de Conflitos Revisada (CTS-2). As crianças
também apresentaram para análise o caderno escolar. As professoras e diretoras das escolas responderam a uma
entrevista. As professoras também apresentaram o Boletim Escolar e deram sua opinião sobre o desempenho
escolar das crianças participantes. De modo geral, os resultados indicaram que as crianças vitimizadas têm um
desempenho acadêmico inferior quando comparadas com o grupo controle, com exceção do Teste de Raven,
com resultados similares para ambos os grupos. De acordo com as professoras, as crianças maltratadas têm
desempenho acadêmico inferior em relação a seus pares, além de problemas de disciplina e comportamento
agressivo. Os resultados da CTS-2 indicaram que a maioria das crianças vitimizadas estava exposta à violência
conjugal, na maioria dos casos a vítima era a mãe da criança. As professoras e as diretoras de escola
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demonstraram possuir algumas noções sobre violência doméstica. Com relação à inclusão escolar, os
profissionais revelaram conhecimentos superficiais, bem como se mostraram resistentes a tal movimento.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 56ª
1.1 Autor (a): Juliana Testa Silva
1.2 Título: Elaboração, implementação e avaliação de um programa de atividades de construção de bonecos para
crianças vítimas de violência com dificuldades de aprendizagem
1.3 Orientador (a): Profa. Dra. Cláudia Maria Simões Martinez
1.4 Ano de defesa: 2006
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação Especial
1.7 Instituição: Universidade Federal de São Carlos (UFScar)
1.8 Cidade/Estado: São Carlos – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas):
2.2 Tema Principal: Elaboração, implementação e avaliação de um programa de atividades de construção de
bonecos para crianças vítimas de violência com dificuldades de aprendizagem.
2.3 Recortes temáticos: Intervenção
2.4 Objetivos: “elaborar, implementar e avaliar um programa de intervenção baseado na construção de bonecos
para crianças vítimas de violência com dificuldades de aprendizagem. Pretendeu-se também, descrever
necessidades e habilidades apresentadas pelas crianças no decorrer das sessões de atividades e possíveis
evoluções nos desempenhos destas ao longo do programa.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: Teste do Desenho de Silver
2.9 Grupo estudado: crianças na faixa etária de 7 a 9 anos, cursando primeira, segunda e terceira séries do ensino
fundamental
2.10 Principais contextos estudados:
2.11 Resumo do trabalho: “O objetivo do presente estudo foi, elaborar, implementar e avaliar um programa de
intervenção baseado na construção de bonecos para crianças vítimas de violência com dificuldades de
aprendizagem. Pretendeu-se também, descrever necessidades e habilidades apresentadas pelas crianças no
decorrer das sessões de atividades e possíveis evoluções nos desempenhos destas ao longo do programa.
Participaram do estudo 3 crianças na faixa etária de 7 a 9 anos, cursando primeira, segunda e terceira séries do
ensino fundamental, respectivamente. Diante do objetivo proposto, foi elaborado um programa de intervenção
envolvendo atividades plásticas com etapas delineadas a fim de assegurar a padronização das situações. Na
proposta do programa foram adotadas estratégias que visaram oferecer oportunidades de boas experiências e
sucessos nas tarefas realizadas pelas crianças. O programa contou com nove sessões, realizadas semanalmente
com cada criança, totalizando 20 horas de intervenção registradas em vídeo. Com o objetivo de avaliar e
acompanhar a intervenção foi utilizado o Teste do Desenho de Silver, na forma de pré e pós-teste ao período de
intervenção. Para a análise dos registros realizados por meio de filmagem das sessões de atividades, foi utilizado
um roteiro de observação previamente adaptado de um roteiro de observação clínica existente na literatura.
Através do roteiro pretendeu-se a sistematização da observação individualizada da criança, tendo-se como foco
indicadores de desempenhos quantitativos da produção e de comportamentos frente a uma situação orientada. Os
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dados obtidos através do teste e da observação direcionada pelo roteiro foram analisados de forma comparativa
inter-sujeito. Realizou-se posteriormente uma discussão tendo como foco a análise comparativa dos
desempenhos de forma intra-sujeitos, para se obter uma visão de possíveis influências do programa nos
resultados expressos pelas avaliações e desempenhos observados nos participantes.
Os resultados obtidos através das avaliações realizadas pelo SDT antes e após o período de intervenção indicam
diferenças de desempenho em cada criança que devem ser analisadas segundo o contexto e possíveis evoluções
de comportamentos e desempenhos observados ao longo do programa, bem como de características dos estágios
de desenvolvimento em que cada criança se encontra. O roteiro de análise permitiu apontar quais aspectos
observados o programa se mostrou mais efetivo para desenvolver. Conclui-se através da análise dos dados
obtidos que este programa: permitiu às crianças um exercício de habilidades e um desenvolvimento gradual de
autonomia no fazer, destacando-se o desenvolvimento das atitudes de iniciativa; forneceu oportunidades de
comunicação organizada e possibilidades de vinculação afetiva com a evolução das interações positivas entre
criança e adulto; possibilitou aquisição e manutenção de atitudes ligadas à organização; permitiu o exercício
contínuo da habilidade de planejamento; e o aumento de sentimentos ligados a auto-valorização. Conclui-se
também que o programa pode servir como um instrumento de avaliação da criança em relação à presença ou
ausência de recursos necessários ao desenvolvimento e à aprendizagem.Como lacunas a serem preenchidas
identifica-se a necessidade de mais estudos que tenham como foco a atenção à criança vitimizada e abrigada, em
suas necessidades de estimulação, visando-se a superação de problemas gerados pela exposição à violência,
maximizando seus recursos internos de enfrentamento e criando fatores de proteção que lhes forneçam
continência apropriada diante de situações de risco.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 57ª
1.1 Autor (a): Ana Carina Stelko Pereira
1.2 Título: Violência em escolas com características de risco contrastantes
1.3 Orientador (a): Profa. Dra. Lúcia Cavalcante de Albuquerque Williams
1.4 Ano de defesa: 2009
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação Especial (UFScar)
1.7 Instituição: Universidade Federal de São Carlos
1.8 Cidade/Estado: São Carlos
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência. Violência na escola. Prevenção de violência escolar.
2.2 Tema Principal: Validação de um instrumento de avaliação da violência escolar e percepção dos funcionários
sobre um programa de prevenção à violência escolar
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados, e Identificação, ocorrência ou prevalência.
2.4 Objetivos: “O estudo 1 teve como objetivos: (a) criar e realizar a validação aparente de um instrumento que
avaliasse violência escolar e (b) criar e aplicar em teste piloto um instrumento que investigasse a percepção de
funcionários sobre um programa de prevenção de violência escolar. O estudo 2 caracterizou a violência
vivenciada em três escolas com indicadores de risco diferenciados, de acordo com múltiplos informantes, e
investigou percepções de funcionários sobre prevenção de violência escolar, tendo utilizado dos instrumentos
desenvolvidos no estudo.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados (X) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
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(X) Outro: validação de um instrumento que avaliasse a violência escolar
2.9 Grupo estudado: alunos, de 5ª a 8ª séries, funcionários e pesquisadores da área de violência.
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas
2.11 Resumo do trabalho: “O contexto escolar foi apontado como favorável para a realização de prevenção de
violência. Contudo, estudos brasileiros apontaram a existência de violência em escolas, ainda que com
instrumentos não validados e, em sua maioria, sem seguirem todos os preceitos científicos. Além disso, não
deliberadamente avaliaram escolas com diferentes graus de risco para a violência e poucas investigaram fatores
contribuintes. Essa dissertação se divide em dois estudos. O estudo 1 teve como objetivos: (a) criar e realizar a
validação aparente de um instrumento que avaliasse violência escolar e (b) criar e aplicar em teste piloto um
instrumento que investigasse a percepção de funcionários sobre um programa de prevenção de violência escolar.
O estudo 2 caracterizou a violência vivenciada em três escolas com indicadores de risco diferenciados, de acordo
com múltiplos informantes, e investigou percepções de funcionários sobre prevenção de violência escolar, tendo
utilizado dos instrumentos desenvolvidos no estudo 1. Participaram da pesquisa 706 alunos, de 5ª a 8ª séries, 88
funcionários de três escolas públicas da cidade de Curitiba e seis pesquisadores da área de violência. Os
instrumentos foram eficientes e tiveram boa aceitação do público-alvo, foram altos os índices de violência na
escola independentemente do risco a que a escola estivesse exposta. Delinearam-se condições antecedentes a
comportamentos agressivos (por exemplo, os alunos vítimas referiram que o motivo mais freqüentemente para as
agressões foram brincadeiras violentas). Revelou-se, também, a topografia dos comportamentos violentos, por
exemplo, para os alunos vítimas a forma de vitimização mais comum foi xingamentos e/ou apelidos. Aludiu-se,
também, condições conseqüentes aos comportamentos agressivos dos alunos, como a alternativa "nada
aconteceu" ser a mais assinalada. Em geral, os alunos apontaram que a escola mais exposta a riscos (Escola
MAR) não se diferenciou da escola exposta a risco intermediário (Escola INR) e da menor risco (Escola MER),
porém a Escola MER foi mais violenta que a INR. Para os funcionários, a escola MAR foi a mais violenta,
seguida pela INR e esta pela MER, sendo que a escola MAR estava mais relacionada ao abuso de substâncias
por alunos, gangues, tráfico de drogas e porte de armas. Os funcionários consideraram relevante prevenir
violência, porém somente na escola MAR este objetivo foi mais importante que outros. Nas três escolas,
profissionais que são de fora da escola, seguido pelos pais, foram os mais citados como quem deveria realizar
prevenção. Em conclusão, o estudo traçou um panorama da violência escolar e investigou variáveis
contribuintes, porém seria importante replicá-lo, realizando outras etapas da validação dos instrumentos e
abordando os aspectos percebidos em estudos de intervenção.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 58ª
1.1 Autor (a): Isabel Cristina Santos de Paula
1.2 Título: Violência Na Escola - Opinião Dos Professores Sobre as Causas das Manifestações de Violência
entre os Alunos do Ensino Médio
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Marcos Cezar de Freitas
1.4 Ano de defesa: 2006
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC – SP)
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência. Escola pública. Professor. Opinião.
2.2 Tema Principal: Violência Na Escola- Opinião Dos Professores Sobre as Causas das Manifestações de
Violência entre os Alunos do Ensino Médio
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “investigar os argumentos com os quais os professores do Ensino Médio da Rede Estadual da
Região de Itapevi – SP ajuízam as ações dos alunos que têm praticado violência dentro da escola de forma
individual ou como ação coletiva.”. E “entender e dar visibilidade à opinião do professor sobre o jovem que tem
praticado continuamente atos de violência dentro da escola.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Norbert Elias, Bourdieu, Gollfman
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
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Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professores
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas
2.11 Resumo do trabalho: “O presente estudo propõe-se a investigar os argumentos com os quais os professores
do Ensino Médio da Rede Estadual da Região de Itapevi – SP ajuízam as ações dos alunos que têm praticado
violência dentro da escola de forma individual ou como ação coletiva. Considera-se oportuno identificar o
‘repertório’ de imagens com o qual o professor oferece o seu diagnóstico acerca das situações que muitas vezes
se misturam ou se confundem com outros repertórios, tais como aqueles que descrevem a violência ‘da’ escola
contra os alunos. No caso específico desta pesquisa, o que está em questão é entender e dar visibilidade à opinião
do professor sobre o jovem que tem praticado continuamente atos de violência dentro da escola. Para
desenvolver esta pesquisa, foi delimitado como campo de investigação e coleta de dados e depoimentos duas
escolas públicas localizadas em Jandira, município da região metropolitana de São Paulo com altos índices de
criminalidade e escassez de espaços públicos destinados ao lazer do jovem. A Hipótese que norteia a presente
investigação é a de que os professores do Ensino Médio também constroem ativamente uma imagem de ‘boa
sociedade’ (Elias, 2000), com a qual estabelecem seus parâmetros de comportamento ‘civilizado e
incivilizado’(Elias, 1996). Isso corresponde a perceber o aluno que pratica a violência na escola de forma
bastante peculiar, ou seja, com base na aferição constante da sua capacidade, ou não , de auto-controle. Sendo
assim, como desdobramento da hipótese levantada acima, será possível verificar o quanto a percepção que o
professor tem da situação colabora para a formação da auto-imagem, com a qual esse profissional se apresenta
como mediador entre a sala de aula e a ‘boa sociedade’, assim como a qualifica Elias (2000). A experiência
acumulada no trabalho com professores tem demonstrado que, muitas vezes, um aluno que pratica um ato
violento tende a ser qualificado como um ‘infrator’. Tal qualificação tende a transformar um diagnóstico em
prognóstico: o infrator deve ser excluído do convívio dos demais. Mais uma vez, Elias demonstra que, em
inúmeras situações, os argumentos da exclusão ‘dão uma certa coesão a quem exclui’. Quando se indica que a
‘melhor solução’ seria a ausência do ‘infrator’, tem-se um quadro de fragmentação, no qual o excluído já está
fora mesmo quando ainda está dentro (Bourdieu e Elias) face à ‘estigmatização social’ (Goffman) que lhe é
imposta. A formação de um tipo de ‘juízo professoral’, que se pretende pesquisar, expresso em mecanismos
cotidianos de classificação, poderá acrescentar mais um ângulo de observação aos estudos sobre a prática
profissional do professor.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 59ª
1.1 Autor (a): Ronaldo Maurício Sampaio
1.2 Título: As relações de poder e violência no cotidiano escolar: entre a autoridade , a autonomia e o
autoritarismo
1.3 Orientador (a): Aloísio Jorge de Jesus Monteiro
1.4 Ano de defesa: junho de 2008
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação Agrícola
1.7 Instituição: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ
1.8 Cidade/Estado: Seropédica, RJ
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Relações de Poder, Prática Pedagógica, Autoridade, Autonomia,
Violência Simbólica
2.2 Tema Principal: As relações de poder e violência no cotidiano escolar: entre a autoridade , a autonomia e o
autoritarismo
2.3 Recortes temáticos: Relações causais
2.4 Objetivos: “mostrar as possibilidades de análise das lógicas internas e de situações que nos levem a
alternativas pedagógicas de negociação para resolução dos conflitos que essa violência proporciona.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
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2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: (X) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico ( ) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: “Nas discussões atuais acerca da educação, a autoridade docente aparece como um dos
principais fatores que influenciam a questão disciplinar e a violência, bem como a perda da autonomia e a
aprendizagem escolar. Falar em mobilização e participação de jovens na construção de cidadania implica discutir
alguns assuntos, como o papel e a função da escola frente às relações sociais, especialmente no tocante à
formação de cidadãos e às contradições que existem no ambiente escolar: autoridade versus autonomia e
violência simbólica. Essa análise entre discurso e poder, no âmbito educacional, será importante para tentarmos
compreender a que poderes atendem tais discursos e como, quando e por que estes influenciam alunos e
professores dentro e fora do cotidiano escolar. E, especificamente, no espaço restrito da sala de aula, quando a
“porta está fechada”, quais os instrumentos usados pelos professores para legitimar o poder que intermedeia a
sua relação com os alunos. Essa análise será importante, também, para explicitar as formas de manifestação da
autoridade e da autonomia docentes na sala de aula. O objetivo deste trabalho não é exaltar esteticamente a
violência, muito menos defender uma escola sem normas, mas mostrar as possibilidades de análise das lógicas
internas e de situações que nos levem a alternativas pedagógicas de negociação para resolução dos conflitos que
essa violência proporciona.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 60ª
1.1 Autor (a): Edimara Gonçalves Soares
1.2 Título: . Do quilombo à escola: os efeitos nefastos das violências sociais silenciadas
1.3 Orientador (a): Tânia Maria Baibich-Faria
1.4 Ano de defesa: 2008
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal do Paraná (UFPR)
1.8 Cidade/Estado: Curitiba – PR
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violências racistas. Identidade da criança negra quilombola. Escola.
2.2 Tema Principal: Efeitos na identidade das crianças quilombolas das violências racistas manifestadas nas
escolas e percepção dessas crianças sobre as violências racistas.
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Consequências
2.4 Objetivos: “investigar o que provocam na identidade das crianças negras quilombolas, as violências racistas
manifestadas na Escola. Também buscou-se analisar a percepção das crianças sobre as violências racistas
relacionando-as com sua auto-percepção estética.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
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Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: alunos (crianças negras quilombolas)
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: “Esta pesquisa foi realizada com sujeitos que transitam por espaços sociais distintos:
Quilombo e Escola, ambos entendidos como espaços que ocorrem a construção da identidade da criança
quilombola negra. O objetivo central da pesquisa é investigar o que provocam na identidade das crianças negras
quilombolas, as violências racistas manifestadas na Escola. Também buscou-se analisar a percepção das crianças
sobre as violências racistas relacionando-as com sua auto-percepção estética. Dessa forma, a problemática
central desta pesquisa consiste em mostrar a complexidade das violências racistas na Escola e seus corolários
para quem é vítima delas. Da mesma forma, buscou-se verificar se os ataques geravam também ataques das
vítimas contra si próprias. A opção metodológica demandada pelo objeto de estudo desta pesquisa foi a pesquisa
qualitativa, considerando que era preciso imergir na subjetividade dos sujeitos, buscando perceber os sentidos e
significados das situações vividas por eles/as. Percebemos que o sentimento de negação ao Quilombo está
diretamente relacionado com as violências racistas sociais, pois dizer-se quilombola é assumir uma pertença
duplamente desprezada, é assumir-se desvalorizado, inferiorizado. Assim, as crianças adentram o espaço escolar
carregando uma identidade fragilizada, e são constantemente perseguidas e atacadas em suas características
inerentes. A Escola ignora o sofrimento dessas crianças diante da inferioridade que lhes é imputada pelos Outros
(sujeitos brancos que nutrem sentimentos e atitudes discriminatórias em relação a população negra). Assim,
mediante suas falas e seus olhos cheios de lágrimas as crianças revelam que carregam uma identidade que não
vive, mas sim, sobrevive. Revelam também que esta sobrevida é nutrida com as forças do mais profundo desejo
de abandonar a condição de ser, visto que essa é talvez a única, e também a última e trágica estratégia encontrada
como mecanismo de defesa, diante da cruel e dolorida perseguição a pertença étnica (negra e quilombola).”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese -61ª
1.1 Autor (a): Edi Carlos Aparecido Marques
1.2 Título: Diálogo na escola: ética do discurso habermasiana versus a violência escolar
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Lourenço Zancanaro
1.4 Ano de defesa: 2009
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Estadual de Londrina (UEL)
1.8 Cidade/Estado: Londrina – PR
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Educação - Violência escolar, Sociologia educacional
2.2 Tema Principal: Teoria da ética do discurso de Jurgen Habermas na criação de uma cultura capaz de
enfrentar o problema da indisciplina e da violência estudantil.
2.3 Recortes temáticos: Intervenção
2.4 Objetivos: defender a “tese de que a aplicação da teoria da ética do discurso de Jürgen Habermas nas escolas
brasileiras cria uma cultura discursiva capaz de enfrentar o problema da indisciplina e da violência estudantil,
bem como restaura a práxis pedagógica das mesmas.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área:
( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Teoria da ética do discurso de Jürgen Habermas
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
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Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: “O presente trabalho analisa e defende a tese de que a aplicação da teoria da ética do
discurso de Jürgen Habermas nas escolas brasileiras cria uma cultura discursiva capaz de enfrentar o problema
da indisciplina e da violência estudantil, bem como restaura a práxis pedagógica das mesmas. Pois, leva-se em
consideração que tal teoria, ao reintroduzir a racionalidade comunicativa nas interações pedagógicas, estabelece
barreiras contra a permanência da racionalidade instrumental nas instituições educacionais. Esta visão é o
resultado de uma investigação sistemática e reflexiva a propósito da literatura acerca da questão da indisciplina e
da violência escolar no Brasil, da ética do discurso habermasiana e do pensamento pedagógico brasileiro que
analisa as possíveis contribuições da filosofia de Habermas para o processo educacional formal. O autor,
utilizando-se de uma metodologia hermenêutica-reconstrutiva, busca esclarecer como a ética do discurso pode
intervir positivamente nas escolas e reestruturar os laços sociais entre os atores escolares, principalmente, entre
os educadores e os educandos, que se encontram abalados em nossa sociedade. Para tanto, no primeiro capítulo,
ele analisa e estabelece as definições conceituais de educação, de escola, de indisciplina e de violência escolar
que orientam esta dissertação; investiga e interpreta os principais fatores sócio-históricos e pedagógicos, que
induzem os estudantes a manifestarem comportamentos indisciplinados e violentos nos espaços escolares, bem
como as principais conseqüências a que estão sujeitos os atores sociais que vivenciam a atmosfera de violência
nas escolas brasileiras. No segundo capítulo, ele examina e descreve a teoria ética de Jürgen Habermas do
discurso prático: o seu fundamento na teoria da ação comunicativa, os seus elementos estruturantes — as
pretensões de validade levantadas nos atos de fala, os princípios de universalização (“U”) e de discurso (“D”), a
hipótese prática de situação ideal de fala, o conceito pragmático de mundo da vida — e o conteúdo mínimo da
moral discursiva. Por fim, ele pondera e expõe os aspectos positivos da introdução de uma cultura discursiva nas
escolas, a partir do uso da ética do discurso como referencial teórico às interações pedagógicas, apresentando: as
compreensões necessárias que os profissionais da educação devem ter a respeito do agir pedagógico e da lógica
do desenvolvimento da consciência moral dos seres humanos para a aplicação da teoria ética de Habermas nos
espaços escolares; as contribuições que podem ser alcançadas pelas escolas e seus profissionais em suas práxis
educacionais e pelos educandos em seus processos de formação enquanto pessoas e cidadãos esclarecidos e
emancipados; e, algumas experiências de gestões democráticas comunicativas ocorridas em três escolas paulistas
já há algum tempo.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 62ª
1.1 Autor (a): Elis Palma Priotto
1.2 Título: Violência escolar: políticas públicas e práticas educativas
1.3 Orientador (a): Lindomar Wessler Boneti
1.4 Ano de defesa: 2008
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC-PR
1.8 Cidade/Estado: Curitiba – PR
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Políticas Públicas. Violência. Educação. Práticas Educativas.
2.2 Tema Principal: Relação entre políticas públicas e práticas educativas
2.3 Recortes temáticos: Relações causais
2.4 Objetivos: : “O estudo situa-se no âmbito das políticas públicas educacionais objetivando identificar a
relação com a temática da violência, sua representatividade no espaço escolar e as práticas educativas efetivadas
pelas escolas públicas para prevenir a violência.”
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2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado:
“violência escolar (Abramovay (2002,2003,2005), Charlot (1997,2002), Waiselfisz
(1987,1998, 2003); a definição da abrangência e do papel das políticas públicas, ressaltando a responsabilidade
das políticas sociais e educacionais (Boneti (2003,2006), Enguita (2004)); com a diminuição da violência
escolar; a operacionalização e os impactos das práticas educativas (Freire (1974,1996,1999), Behrens (2005),
existentes nas escolas pesquisadas; a opinião sobre as ações existentes pelos profissionais e alunos
entrevistados.”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos:
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: os profissionais, professores, diretores, coordenador pedagógico, juiz, policial e auditor e
alunos do ensino fundamental e médio.
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas
2.11 Resumo do trabalho: “O estudo situa-se no âmbito das políticas públicas educacionais objetivando
identificar a relação com a temática da violência, sua representatividade no espaço escolar e as práticas
educativas efetivadas pelas escolas públicas para prevenir a violência. Neste sentindo, buscou-se englobar como
aspectos relevantes: a violência escolar (Abramovay (2002,2003,2005), Charlot (1997,2002), Waiselfisz
(1987,1998, 2003); a definição da abrangência e do papel das políticas públicas, ressaltando a responsabilidade
das políticas sociais e educacionais (Boneti (2003,2006), Enguita (2004)); com a diminuição da violência
escolar; a operacionalização e os impactos das práticas educativas (Freire (1974,1996,1999), Behrens (2005),
existentes nas escolas pesquisadas; a opinião sobre as ações existentes pelos profissionais e alunos entrevistados.
Pesquisa qualitativa (Triviños (1987), Bogdan; Biklen (1999). Consultaram-se documentos como: Constituição
Federal (1998), ECA (1990), PCN(s) (1997), LDB (1996). Optou-se por três escolas estaduais públicas indicadas
pelo Núcleo Regional de Educação e patrulha escolar (Foz do Iguaçu-PR.). Com um instrumento específico para
os profissionais, professores, diretores, coordenador pedagógico, juiz, policial e auditor e alunos do ensino
fundamental e médio, a fim de proceder as entrevistas gravadas. Dentre os resultados o estudo demonstrou que:
os profissionais tem uma visão crítica sobre a violência e sua expansão reforçado pela desestruturação familiar e
nível sócio-econômico; as práticas educativas de prevenção da violência são inexistentes, mas as demais práticas
existentes e apresentadas tem sua valorização por ter como um dos resultado a diminuição da violência; é
necessário maior divulgação e aproximação dos alunos para obter sua participação e co-responsabilidade nas
iniciativas para amenizar a violência escolar. Concluí-se que não serão somente políticas públicas para amenizar
ou diminuir a violência e sim um conjunto de ações entre família, escola, comunidade, sociedade e Estado.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 63ª
1.1 Autor (a): Danielle da Motta Ferreira Fialho
1.2 Título: “Violência nas escolas : o atendimento psicopedagógico e social no contexto escolar”
1.3 Orientador (a): Ana Maria Eyng
1.4 Ano de defesa: 2010
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC – PR)
1.8 Cidade/Estado: Curitiba – PR
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Políticas Públicas. Violência nas escolas. Mediação. Equipe
psicopedagógica e social.
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2.2 Tema Principal: Relações entre o contexto social, as políticas públicas, as violências nas escolas e as
necessidades de atendimento psicopedagógico e social
2.3 Recortes temáticos: Intervenção
2.4 Objetivos:
Geral: “analisar as possibilidades e limites de atendimento psicopedagógico e social diante das necessidades
identificadas no contexto escolar.”. Específicos: “Compreender as relações entre o contexto social, as políticas
públicas, as violências nas escolas e as necessidades de atendimento psicopedagógico e social.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “No referencial teórico são analisadas questões relacionadas às políticas públicas e
educacionais; às desigualdades sociais e às violências nas escolas, tendo como base os estudos de Heller (2000),
Neto (1996), Chrispino e Chrispino (2002), Routti, Alves e Cubas (2006), Abramovay (2002, 2003, 2005),
Debarbieux (2002), Eyng, Gisi, Ens (2009), Candau (2000, 2008), Barros, Henriques e Mendonça (2000), Sodré
(1998), Yazbeck (1999), Arroyo (2005, 2007), Behring e Baschetti (2007), Vezzulla (1998) e Moore (1998).”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professores, alunos, pais e participantes da equipe técnica
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “A dissertação apresentada tem como tema de investigação Políticas públicas tendo
como título Violência nas escolas: O atendimento psicopedagógico e social no contexto escolar, conforme
previsto na Lei Estadual 15.075/2006, atendo-se à seguinte questão de pesquisa: Quais as possibilidades e limites
do atendimento psicopedagógico e social face às necessidades e expectativas advindas do contexto escolar? O
objetivo geral busca analisar as possibilidades e limites de atendimento psicopedagógico e social diante das
necessidades identificadas no contexto escolar. Tal objetivo desdobra-se em dois objetivos específicos:
Compreender as relações entre o contexto social, as políticas públicas, as violências nas escolas e as
necessidades de atendimento psicopedagógico e social; Identificar as necessidades de atendimento
psicopedagógico e social segundo o posicionamento da comunidade escolar. A pesquisa realizada, integrando
estudo teórico e estudo de campo orientou-se na abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada numa
escola pública estadual de educação básica abrangendo: 44 professores, 781 alunos, 317 pais e 12 participantes
da equipe técnica-administrativa por meio de entrevistas estruturadas. Além dos sujeitos integrantes da
comunidade escolar, também foi entrevistado um integrante da equipe que participou da formulação da referida
Lei. A organização e análise dos dados foram realizadas com o auxilio do software Sphinx Léxica. No
referencial teórico são analisadas questões relacionadas às políticas públicas e educacionais; às desigualdades
sociais e às violências nas escolas, tendo como base os estudos de Heller (2000), Neto (1996), Chrispino e
Chrispino (2002), Routti, Alves e Cubas (2006), Abramovay (2002, 2003, 2005), Debarbieux (2002), Eyng, Gisi,
Ens (2009), Candau (2000, 2008), Barros, Henriques e Mendonça (2000), Sodré (1998), Yazbeck (1999), Arroyo
(2005, 2007), Behring e Baschetti (2007), Vezzulla (1998) e Moore (1998). Os resultados da pesquisa indicam
como limites: a grande incidência de conflitos produzidos em parte pela dificuldade de convivência com a
diversidade; a inexistência de equipe de profissionais qualificados e contratados para atuar de forma preventiva e
terapêutica em face desses conflitos no contexto escolar. Outro aspecto que merece destaque é quanto à
necessidade de uma maior ênfase nas questões relativas aos fatores que produzem e reforçam os conflitos e as
violências no contexto escolar, tanto nas Diretrizes Curriculares Nacionais como nos Cursos que formam os
profissionais que devem integrar as equipes de atendimento psicopedagógico e social. Os resultados da pesquisa
indicam uma forte expectativa de direito, a ser assegurada no contexto escolar, a garantia do respeito, e apontam
também, a necessidade de maior diálogo. Nesse sentido, acredita-se que a mediação possa ser uma forma de
atuação das equipes, como meio de viabilizar a garantia do respeito e de instigar o diálogo entre os diversos
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sujeitos, melhorando assim a convivência no contexto escolar e comunitário. O atendimento psicopedagógico e
social, desse modo, pode contribuir na superação do grande número de manifestações das violências nas
escolas.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 64ª
1.1 Autor (a): Eliane Girelli
1.2 Título: Políticas curriculares:convivência e violências nas escolas
1.3 Orientador (a): Profa. Dra. Ana Maria Eying
1.4 Ano de defesa: 2010
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC – PR)
1.8 Cidade/Estado: Curitiba – PR
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Políticas públicas. Políticas de currículo. Convivência. Violências nas
escolas.
2.2 Tema Principal: violências nas escolas
2.3 Recortes temáticos: Relações causais. Sentidos e significados.
2.4 Objetivos: “definiu-se como objetivo geral analisar as relações entre as políticas curriculares, convivência e
as violências nas escolas, e como objetivos específicos: estabelecer as relações entre as violências, convivência e
as políticas e práticas curriculares, identificar a percepção dos sujeitos sobre convivência, agressividade,
violências e bullying, caracterizar o clima escolar a partir das percepções dos sujeitos”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “Políticas educacionais: Costa (2000), Hofling (2001), Menesses (2003), Boneti (2006),
Shiroma, Moraes e Evangelista (2007), Giron (2008). Teorias de currículo: Saviani (1994), Sacristán (2000),
Silva T(2007), Moreira e Candau (2008). Violências e convivência nas escolas: Charlot (2000), Schilling (2004),
Abramovay (2005), Fante (2005), Fernández (2005), Muller (2006), Dani (2009), Eyng, Gisi e Ens (2009).”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: gestores, professores, funcionários, pais e alunos.
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas
2.11 Resumo do trabalho: “Este estudo se situa no âmbito da linha de pesquisa História e Políticas de Educação,
do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUCPR. O presente trabalho de dissertação tem como tema as
violências nas escolas. Partindo dessa temática, tem-se o seguinte problema de pesquisa: quais as implicações
dos posicionamentos dos sujeitos que compõem a comunidade escolar sobre a convivência e as manifestações
das violências nas escolas? Para tanto, definiu-se como objetivo geral analisar as relações entre as políticas
curriculares, convivência e as violências nas escolas, e como objetivos específicos: estabelecer as relações entre
as violências, convivência e as políticas e práticas curriculares, identificar a percepção dos sujeitos sobre
convivência, agressividade, violências e bullying, caracterizar o clima escolar a partir das percepções dos
sujeitos. A pesquisa se orientou na abordagem qualitativa, integrando procedimentos de pesquisa bibliográfica e
pesquisa de campo. Os estudos bibliográficos possibilitaram a construção da fundamentação teórica do trabalho
e a análise dos dados coletados, abordando as seguintes categorias e autores: Políticas educacionais: Costa
(2000), Hofling (2001), Menesses (2003), Boneti (2006), Shiroma, Moraes e Evangelista (2007), Giron (2008).
Teorias de currículo: Saviani (1994), Sacristán (2000), Silva T(2007), Moreira e Candau (2008). Violências e
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convivência nas escolas: Charlot (2000), Schilling (2004), Abramovay (2005), Fante (2005), Fernández (2005),
Muller (2006), Dani (2009), Eyng, Gisi e Ens (2009). A pesquisa de campo abrangeu a participação de nove
escolas (duas estaduais e sete municipais) em Curitiba. Os dados foram obtidos mediante aplicação de
questionários e entrevistas estruturadas. O tratamento e a organização dos dados coletados foram realizados com
o auxílio do software Sphinx Léxica. Os resultados levam a acreditar que no currículo de formação inicial dos
docentes, tanto quanto no currículo da escola de educação básica, faz-se necessário tratar da diversidade da
identidade cultural dos sujeitos. A percepção dos sujeitos participantes, gestores, professores, funcionários, pais
e alunos, evidencia a necessidade de discussão de tais questões no espaço escolar. Nesse sentido, trabalhar na
perspectiva do currículo pós-crítico nos permite dialogar com as diversidades e buscar garantir oportunidades
igualitárias de acesso e permanência.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 65ª
1.1 Autor (a): Paola Cristine Marchioro Hanna
1.2 Título: “Educação intercultural : limites e possibilidades para a superação das violências nas escola de
educação básica”
1.3 Orientador (a): Prof.ª Dr.ª Ana Maria Eyng
1.4 Ano de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Católica do Paraná (PUC – PR)
1.8 Cidade/Estado: Curitiba – PR
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Diversidade. Violências nas escolas. Educação intercultural.
2.2 Tema Principal: relação entre diversidade e violências nas escolas
2.3 Recortes temáticos: Intervenção e Sentidos e significados.
2.4 Objetivos: “analisar as possibilidades e fragilidades para o desenvolvimento de uma educação intercultural
na superação das violências nas escolas”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “No capítulo que trata das políticas, são discutidos conceitos de políticas, políticas públicas,
políticas econômicas, políticas sociais e educacionais com referência nas ideias de Arendt (2004), Ferreira
(2001), Boneti (2003), Torres, O´Cadiz, Wong (2002), Vieira (2004), Offe (1984), Filgueiras (2006), Gentili
(2005), Torres (2007) e Souza (2003). As relações de poder e as manifestações de violências nas escolas são
fundamentadas nas reflexões de Abramovay (2009), Bourdieu (1992), Dani (2009), Eyng, Gisi, Ens (2009),
Foucault (2001, 1008), Garcia (2009), Gallo (2008), Paro (2010), Shilling (2004) e Veiga-Neto (2007). A
discussão sobre currículo, cultura e as relações interculturais na escola fundamenta-se em Alves (2008) Arroyo
(2008), Candau (2008), Costa (2005, 2008) Eyng (2002, 2010), Freire (2007), Moreira, Candau (2008), Moreira,
Silva (2009), McLaren (1997, 2000), Saviani (2008), Severino (2008), Silva (2007), Veiga-Neto (2008) e
Williams (1992).”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados (X) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: alunos, pais, funcionários, profissionais das equipes pedagógicas e administrativas e
professores
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas
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2.11 Resumo do trabalho: “A reflexão desenvolvida na dissertação tem como tema a relação entre diversidade e
violências nas escolas. Considera que embora as escolas sejam compostas por uma diversidade de sujeitos que
pertencem a classes, gêneros, religiões, grupos étnico-raciais e culturais diferentes, ainda mantêm uma lógica
que padroniza e busca homogeneizar sujeitos, comportamentos, atitudes e valores. A negação da diversidade no
espaço escolar pode ser tanto causa como reforçadora das manifestações de conflitos e violências nas escolas.
Nesse sentido, os pressupostos da educação intercultural que enfatizam o reconhecimento do direito à diferença,
a promoção de relações dialógicas, a integração da diversidade, o respeito e a aceitação do outro são
compreendidos como possibilidades de superação das violências nas escolas. A pesquisa estabelece como
problema: quais as possibilidades e fragilidades para o desenvolvimento de uma educação intercultural na
superação das violências nas escolas? E propõe como objetivo geral: analisar as possibilidades e fragilidades
para o desenvolvimento de uma educação intercultural na superação das violências nas escolas? A investigação
composta de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo orientou-se na abordagem qualitativa. O estudo
bibliográfico deu origem à fundamentação teórica do trabalho dividida em três capítulos que discutem as
relações de poder nas políticas educacionais, nos currículos, nas culturas e a sua relação com a diversidade e as
violências nas escolas. No capítulo que trata das políticas, são discutidos conceitos de políticas, políticas
públicas, políticas econômicas, políticas sociais e educacionais com referência nas ideias de Arendt (2004),
Ferreira (2001), Boneti (2003), Torres, O´Cadiz, Wong (2002), Vieira (2004), Offe (1984), Filgueiras (2006),
Gentili (2005), Torres (2007) e Souza (2003). As relações de poder e as manifestações de violências nas escolas
são fundamentadas nas reflexões de Abramovay (2009), Bourdieu (1992), Dani (2009), Eyng, Gisi, Ens (2009),
Foucault (2001, 1008), Garcia (2009), Gallo (2008), Paro (2010), Shilling (2004) e Veiga-Neto (2007). A
discussão sobre currículo, cultura e as relações interculturais na escola fundamenta-se em Alves (2008) Arroyo
(2008), Candau (2008), Costa (2005, 2008) Eyng (2002, 2010), Freire (2007), Moreira, Candau (2008), Moreira,
Silva (2009), McLaren (1997, 2000), Saviani (2008), Severino (2008), Silva (2007), Veiga-Neto (2008) e
Williams (1992). A coleta de dados na pesquisa de campo foi realizada por meio de análise documental e
entrevistas estruturadas, abrangendo nove escolas públicas de ensino fundamental, utilizando-se como
instrumento a entrevista estruturada, realizada com 583 alunos, 376 pais, 59 funcionários, 21 profissionais das
equipes pedagógicas e administrativas e 44 professores. Os resultados da análise, integrando os referenciais
teóricos às percepções dos participantes da pesquisa de campo, permitem esboçar possibilidades e fragilidades
para o desenvolvimento da educação intercultural como forma de garantia de direitos, na superação das
violências nas escolas.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 66ª
1.1 Autor (a): Maria de Lourdes do Prado Kruger de Almeida
1.2 Título: Políticas públicas de proteção dos direitos da criança e do adolescente como fator de prevenção das
violências no espaço escolar
1.3 Orientador (a): Ana Maria Eyng
1.4 Ano de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Paraná – (PUC – PR)
1.8 Cidade/Estado: Curitiba – PR
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Políticas Públicas. Direitos Humanos. Violências nas Escolas. Rede de
Proteção
2.2 Tema Principal: Políticas públicas de proteção dos direitos da criança e do adolescente como fator de
prevenção das violências no espaço escolar
2.3 Recortes temáticos: Intervenção e Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “Analisar as possibilidades e limites para que a escola desenvolva ações integradas e planejadas
na proteção dos direitos da criança e do adolescente e na prevenção das violências.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “Direitos Fundamentais no Contexto Escolar, embasado em: Arendt (1978, 1994), Benevides
(2000), Arroyo (2007, 2009), Assis (1991, 1999), Candau (1999, 2000,2008), Bobbio (2000, 2004), Comparato
(2005), Dallari (1986), Digiácomo (2010), Eyng (2007), Lafer (1988), Nascimento (2001), Schilling (2004,
2005), Tosi (2006);Violências, Direitos e Prevenção com base em: Ariès (1981), Delandes (1994), Guerra
(1998), Marcilio (1998, 2005), Michaud (1989), Minayo (1993 ,2000, 2001), Waiselfisz (1998, 2008) e Trabalho
em Rede e o Contexto Escolar com referência em: Castells (1999), Costa (1999, 2000), Faleiros (2006), Inojosa
(1998, 2001), Protocolo da Rede de Proteção (2008), Türck (2002).”
( ) Não foi possível identificar
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2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: gestores, professores, funcionários, pais e alunos
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas
2.11 Resumo do trabalho: “A dissertação tem como tema de investigação as Políticas Públicas de Proteção dos
Direitos de Crianças e Adolescentes. A necessidade de investigação da temática tem-se fortalecido diante dos
casos de violências e violações dos direitos de crianças e adolescentes, considerando-se ainda que a compreensão
pela comunidade escolar e seus parceiros de que a garantia de direitos, a prevenção das violências e o trabalho
em rede contribuem para qualidade da educação. As ações conjuntas formando uma rede de prevenção de
violências podem garantir os direitos do conjunto de sujeitos que constituem a comunidade escolar, e em
especial, de crianças e adolescentes por sua condição peculiar de desenvolvimento. O problema central da
pesquisa é: Quais as possibilidades e limites para que a escola desenvolva ações em rede para a prevenção das
violências como forma de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes? Objetivos: Tem como objetivo
geral: Analisar as possibilidades e limites para que a escola desenvolva ações integradas e planejadas na proteção
dos direitos da criança e do adolescente e na prevenção das violências. Método: Como opção metodológica
utilizou-se a abordagem qualitativa na pesquisa, articulando procedimentos de pesquisa bibliográfica com
procedimentos de pesquisa de campo. O estudo bibliográfico está organizado em três capítulos: Direitos
Fundamentais no Contexto Escolar, embasado em: Arendt (1978, 1994), Benevides (2000), Arroyo (2007, 2009),
Assis (1991, 1999), Candau (1999, 2000,2008), Bobbio (2000, 2004), Comparato (2005), Dallari (1986),
Digiácomo (2010), Eyng (2007), Lafer (1988), Nascimento (2001), Schilling (2004, 2005), Tosi
(2006);Violências, Direitos e Prevenção com base em: Ariès (1981), Delandes (1994), Guerra (1998), Marcilio
(1998, 2005), Michaud (1989), Minayo (1993 ,2000, 2001), Waiselfisz (1998, 2008) e Trabalho em Rede e o
Contexto Escolar com referência em: Castells (1999), Costa (1999, 2000), Faleiros (2006), Inojosa (1998, 2001),
Protocolo da Rede de Proteção (2008), Türck (2002). A coleta de dados foi realizada em nove escolas públicas
de educação básica em um bairro de alta vulnerabilidade social, em Curitiba, feita por meio de entrevistas
estruturadas. Os dados foram organizados e tratados com o auxilio do software Sphinx Léxica. Resultados: A
análise dos dados permite observar que gestores, professores, funcionários, pais e alunos, reconhecem os direitos
estabelecidos em lei e consideram como mais importantes: o respeito, a educação e a liberdade. Conclusão: Com
relação à prevenção de violências fica clara a percepção da existência de ações nesse sentido em
desenvolvimento nas escolas, mas ainda é necessária a compreensão, a valorização e o fortalecimento do
trabalho em rede, como uma importante metodologia nas prevenções e garantias de direitos de crianças e
adolescentes.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 67ª
1.1 Autor (a): Maria Cristina Elias Esper Stival
1.2 Título: Políticas públicas do estado do Paraná: a violência nas escolas públicas e a ação da patrulha escolar
comunitária
1.3 Orientador (a): Profª Draª: Anita Helena Schlesener.
1.4 Ano de defesa: 2007
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná (UTP)
1.8 Cidade/Estado: Curitiba – PR
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência escolar. Políticas públicas. Polícia. Escola pública.
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2.2 Tema Principal: Políticas públicas do estado do Paraná: a violência nas escolas públicas e a ação da patrulha
escolar comunitária.
2.3 Recortes temáticos: Intervenção
2.4 Objetivos: “analisar as políticas públicas do Estado do Paraná sobre o Programa da Patrulha Escolar
Comunitária, que foi implantado nas escolas públicas estaduais em virtude dos índices de violência.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Marx, Engels, Weber, Bourdieu e outros
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: (X) estrutural (X) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas (políticas públicas)
2.11 Resumo do trabalho: “Esta dissertação objetiva analisar as políticas públicas do Estado do Paraná sobre o
Programa da Patrulha Escolar Comunitária, que foi implantado nas escolas públicas estaduais em virtude dos
índices de violência. A questão levantada foi: Como as políticas públicas estaduais estão atendendo à questão da
violência nas escolas no Estado do Paraná? Para a coleta dos dados, utilizou-se a observação sistemática e não
participante do ambiente escolar, análise documental e leis vigentes. Na pesquisa de campo, destacou-se a
organização do trabalho pedagógico em duas Escolas públicas estaduais de educação básica, localizadas na
região de Curitiba- Paraná. A análise dos dados, aliada aos pressupostos teóricos, que foram buscados em Marx,
Engels, Weber, Bourdieu e outros, propiciou uma compreensão do conjunto de relações sociais que fundam as
situações de violência, bem como conhecer e analisar as políticas públicas implantadas pela Secretaria de Estado
da Educação do Paraná em parceria com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, na gestão 2003-2006. Os
resultados da investigação apontaram que a escola pública reconhece a importância da ação da polícia nestes
espaços e desconhece as possíveis implicações que vem sofrendo a partir dessa ação. O espaço escolar tem que
conviver com as conseqüências do conjunto de relações da sociedade capitalista que não assegura condições de
sobrevivência à classe trabalhadora nem consegue propor alternativas para superar tal realidade. Na dinâmica
escolar prevalece a cultura do medo, uma vez que a escola utiliza elementos coercitivos e autoritários para lidar
com determinados problemas da prática educativa. O estudo evidencia a necessidade de uma análise que norteie
as ações educativas dos profissionais da educação como sujeitos transformadores e intelectuais.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 68ª
1.1 Autor (a): Susana da Silva Gonçalves Severo
1.2 Título: A violência e o contexto escolar: um estudo das escolas em ponta grossa
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Daniel Vieira da Silva
1.4 Ano de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná (UTP)
1.8 Cidade/Estado: Curitiba – PR
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência estrutural. Violência escolar. Agressividade. Política
educacional. Gestão.
2.2 Tema Principal: Violência e contexto escolar
2.3 Recortes temáticos: Intervenção
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2.4 Objetivos: “apreender o movimento das relações que se processam entre as Políticas Públicas e a Gestão das
Escolas Estaduais, no município de Ponta Grossa, Paraná, quanto à violência manifesta em seu contexto. A partir
deste objetivo elaborou-se os objetivos específicos como sendo: identificar as Políticas Públicas Educacionais,
disponibilizadas como instrumentos às escolas, na abordagem do problema; e analisar como os gestores
escolares têm tratado a questão da violência na escola.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Marx, Engels, Vázquez, Chauí, Mandel, Saviani, Paro, Costa, Lapierre e Aucouturier, entre
outros.
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: (X) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: gestores de escolas
2.10 Principais contextos estudados: escolas da rede pública estadual
2.11 Resumo do trabalho: “No presente texto, o objeto de estudo a que se propôs investigar, a violência no
espaço escolar, foi analisada a partir da categoria da totalidade, uma vez que se entende como fenômeno social
multideterminado. O objetivo geral desta pesquisa consistiu em apreender o movimento das relações que se
processam entre as Políticas Públicas e a Gestão das Escolas Estaduais, no município de Ponta Grossa, Paraná,
quanto à violência manifesta em seu contexto. A partir deste objetivo elaborou-se os objetivos específicos como
sendo: identificar as Políticas Públicas Educacionais, disponibilizadas como instrumentos às escolas, na
abordagem do problema; e analisar como os gestores escolares têm tratado a questão da violência na escola.
Metodologicamente optou-se pela perspectiva do materialismo histórico dialético, realizando-se uma abordagem
qualitativa do objeto de estudo. Utilizou-se como instrumento para o levantamento de dados a entrevista
individual, norteada por um roteiro semiestruturado, dirigida aos gestores de escolas da rede pública estadual. A
análise dos dados, reportados à teoria foi fundamentada em autores como: Marx, Engels, Vázquez, Chauí,
Mandel, Saviani, Paro, Costa, Lapierre e Aucouturier, entre outros. Estas leituras proporcionaram um
entendimento do conjunto de relações sociais, que fundam as situações de violência na sociedade do capital e,
por conseguinte, no ambiente escolar. Os resultados das investigações apontaram que os gestores escolares não
reconhecem as políticas públicas estaduais como suporte para tratar da problemática. Consideram importante e
necessária a política de formação continuada de professores, no entanto, mostram-se inseguros com relação às
políticas estaduais para a educação, e especificamente, para aquelas voltadas à abordagem da violência que se
mostra na escola. Os dados analisados revelam que as escolas realizam ações isoladas, através da elaboração de
projetos específicos, com intuito de minimizar as dificuldades presentes no seu cotidiano. Para a maioria dos
gestores não está claro a diferenciação entre os conceitos de agressividade e violência e, sentem-se sozinhos para
tratar dos conflitos entre os alunos. O estudo enfatizou a necessidade de um trabalho coletivo da comunidade
escolar, na busca de soluções para a problemática. A violência que se evidencia na escola constitui-se em reflexo
da violência estrutural, possuindo raízes complexas que extrapolam o âmbito pedagógico. O contexto escolar
convive com as contradições postas nas relações da sociedade capitalista, a qual não assegura condições para a
classe trabalhadora viver dignamente, nem propõe alternativas eficientes para superar tal realidade.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 69ª
1.1 Autor (a): Denise Pasqual Schmidt
1.2 Título: Violência como uma expressão da questão social: suas manifestações e seu enfrentamento no espaço
escolar
1.3 Orientador (a): Profª. Drª. Maria Arleth Pereira
1.4 Ano de defesa: 2007
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
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1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
1.8 Cidade/Estado: Santa Maria – RS
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência; Escola; Crianças; Adolescentes.
2.2 Tema Principal: Percepção e tratamento da violência no meio escolar pelos órgãos Conselho Tutelar, a
Promotoria da Infância e Juventude e a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: identificar de que maneira a violência no meio escolar é percebida pelo Conselho Tutelar, a
Promotoria da Infância e Juventude e a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10 Principais contextos estudados: Delegacia de Proteção à Criança – DPCA, Conselhos Tutelares, Promotoria
da Infância e Juventude do Município
2.11 Resumo do trabalho: “A violência assume, na sociedade capitalista contemporânea, o status de uma das
expressões decorrente das relações sociais que nela se concretizam e se manifestam em vários espaços, sendo a
escola um deles. A violência no meio escolar, até recentemente, era um tema tratado somente dentro da escola.
Como reflexo disso, grande parte dos estudos produzidos sobre a violência na escola e no entorno tomaram
como sujeitos de pesquisa, os professores, os alunos e seus pais. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, outros órgãos passaram a se envolver no enfrentamento dessa violência: o Conselho Tutelar, a Promotoria
da Infância e Juventude e a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. No entanto, questiona-se de que
maneira a violência no meio escolar é percebida por esses órgãos? Quais as expressões da violência escolar que
chegam até eles? Nosso estudo sobre a violência na escola se voltou para a revelação dessa violência, a partir de
novas fontes de dados, ainda inéditas. Apresentam-se, assim, neste estudo, as expressões da violência no meio e
entorno escolar no município de Santa Maria, a partir de uma visão exógena à escola. Nossas fontes de dados
constituíram-se: da análise documental dos inquéritos da Delegacia de Proteção à Criança - DPCA, entrevistas
semi-estruturadas com representantes dos três Conselhos Tutelares e com a Promotoria da Infância e Juventude
do Município. A partir do resultado, revela-se que, entre as medidas adotadas pela escola pública e pelos pais dos
alunos, para o enfrentamento da violência e também da indisciplina escolar, está a judicialização. E que, a
demanda pela ação dos conselheiros tutelares na escola, predominantemente, tem um cunho punitivo/repressivo
e não protetor.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 70ª
1.1 Autor (a): Clarissa Faverzani Magnago
1.2 Título: A prática pedagógica no enfrentamento da violência psíquica
1.3 Orientador (a): Prof.ª Drª. Lúcia Salete Celich Dani
1.4 Ano de defesa: dezembro de 2009
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
1.8 Cidade/Estado: Santa Maria – RS
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2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência psíquica. Relações interpessoais. Práticas pedagógicas.
2.2 Tema Principal: “violência na escola, tendo como foco de análise a violência psíquica entre estudantes.”
2.3 Recortes temáticos: Intervenção
2.4 Objetivos: “analisar a prática pedagógica de uma professora da segunda série do Ensino Fundamental de uma
Escola Municipal da cidade de Santa Maria/RS quanto ao modo de enfrentamento dos conflitos e violências
psíquicas entre alunos. Dentro deste contexto, buscou-se verificar se as ações desta professora contribuíram para
a prevenção das expressões de violências na escola e repercutiram no desenvolvimento da autonomia dos
alunos.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área:
( ) Não foi possível identificar
2.6. Enfoque teórico
(X) Explicitado: Os estudos de Piaget (1993, 1994, 1998), De Vries e Zan (1998), Sastre e Moreno (2002), Fante
(2005), Tognetta (2005), Dani (2008), Tognetta e Vinha (2008), entre outros, serviram como aporte teórico para
o desenvolvimento da pesquisa.
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: diário de campo
2.9 Grupo estudado: professora
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: “Este trabalho insere-se na Linha de Pesquisa Práticas Escolares e Políticas Públicas
do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSM. O tema central do estudo foi a questão da violência na
escola, tendo como foco de análise a violência psíquica entre estudantes. A problematização desencadeadora
desta investigação se deu em torno da prática docente em relação aos conflitos e violências psíquicas ocorridas
entre alunos em sala de aula. Nesse sentido, o objetivo foi analisar a prática pedagógica de uma professora da
segunda série do Ensino Fundamental de uma Escola Municipal da cidade de Santa Maria/RS quanto ao modo de
enfrentamento dos conflitos e violências psíquicas entre alunos. Dentro deste contexto, buscou-se verificar se as
ações desta professora contribuíram para a prevenção das expressões de violências na escola e repercutiram no
desenvolvimento da autonomia dos alunos. A metodologia adotada contemplou uma abordagem qualitativa,
utilizando-se da perspectiva do estudo de caso. Os estudos de Piaget (1993, 1994, 1998), De Vries e Zan (1998),
Sastre e Moreno (2002), Fante (2005), Tognetta (2005), Dani (2008), Tognetta e Vinha (2008), entre outros,
serviram como aporte teórico para o desenvolvimento da pesquisa. A coleta dos dados foi realizada por meio de
observações feitas em sala de aula, registradas em um diário de campo, e entrevista semi-estruturada com a
professora. A análise dos dados se deu através de categorias, organizadas em função da freqüência e da
centralidade dos achados para o objetivo analítico. A partir da análise dos dados, pôde-se concluir que a prática
pedagógica da professora contribuiu para a construção de um ambiente cooperativo em sala de aula, favorável ao
desenvolvimento da autonomia dos alunos. Também se verificou que o modo como foram resolvidos os conflitos
e as violências psíquicas resultantes das relações entre alunos foi, na maioria das vezes, condizente com as
possíveis formas de combater e prevenir as violências nas escolas.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 71ª
1.1 Autor (a): Márcia Simone da Silva Bordin
1.2 Título: A relação pedagógica e o enfrentamento dos conflitos e das violências na escola
1.3 Orientador (a): Lúcia Salete Celich Dani
1.4 Ano de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
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1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
1.8 Cidade/Estado: Santa Maria – RS
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Relação pedagógica. Conflitos. Violências.
2.2 Tema Principal: Relação pedagógica, os conflitos e as violências na escola
2.3 Recortes temáticos: Intervenção
2.4 Objetivos: “investigar se a forma como são trabalhados os condicionantes da relação pedagógica, em sala de
aula, favorece ou não o enfrentamento das violências.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “A análise de dados foi sob o aporte teórico dos seguintes autores: relação pedagógica e seus
condicionantes: o saber (ESTRELA, 1994), atividades (ESTRELA, 1994; ASSIS, 2003); as regras (DE VRIES,
ZAN, 2003; VINHA, 2003); violências (MORAIS, 1995); conflitos (VINYAMATA, 2005).”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professor e aluno
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “O presente trabalho está vinculado à Linha de Pesquisa: Práticas Escolares e Políticas
Públicas do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de Santa Maria. Esta
investigação, cujo tema é a relação pedagógica, os conflitos e as violências na escola, está integrada ao grupo de
pesquisas Afetos Morais e ao seu projeto principal Os conflitos e os sentimentos presentes na relação pedagógica
e seus entrelaçamentos na construção da personalidade moral. O objetivo desta pesquisa foi investigar se a forma
como são trabalhados os condicionantes da relação pedagógica, em sala de aula, favorece ou não o
enfrentamento das violências. Para tanto, observei as aulas de uma professora de Educação Física e três turmas
de quinto ano (participantes da pesquisa), com as quais ela trabalha em uma Escola Municipal de Ensino
Fundamental, localizada na cidade de Santa MariaRS. O tipo de pesquisa utilizado foi o Estudo de Caso, com
abordagem qualitativa. Os instrumentos de investigação foram: a observação direta, a entrevista semiestruturada
e o questionário. A análise de dados foi sob o aporte teórico dos seguintes autores: relação pedagógica e seus
condicionantes: o saber (ESTRELA, 1994), atividades (ESTRELA, 1994; ASSIS, 2003); as regras (DE VRIES,
ZAN, 2003; VINHA, 2003); violências (MORAIS, 1995); conflitos (VINYAMATA, 2005). Com base na análise
dos dados, observou-se que a prática pedagógica da professora contribuiu, de alguma forma, para o
enfrentamento dos conflitos e das violências. Porém, poderiam ser intensificados os trabalhos na valorização dos
sentimentos dos alunos e na sua participação na elaboração e na modificação das regras.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 72ª
1.1 Autor (a): Thaís Virginea Borges Marchi
1.2 Título: A formação de professoras da educação rural sobre a violência
1.3 Orientador (a): Profa. Helenise Sangoi Antunes
1.4 Ano de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
1.8 Cidade/Estado: Santa Maria – RS

222

2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Educação rural. Violência. Formação de professores. Autobiografia.
2.2 Tema Principal: Formação de professoras e estratégias de enfrentamento da violência
2.3 Recortes temáticos: Intervenção
2.4 Objetivos: “ressaltar, nessa pesquisa, se as professoras da Educação Rural sentem-se preparadas para lidar
com casos de violência que presenciam diariamente na escola; como elas lidam com essas situações e quais são
as estratégias pedagógicas elaboradas para o combate e enfrentamento dos conflitos.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Antunes (2010), Yin (2005), Souza (2006; 2008), Lima (2005), Jares (2007), Muller (2006),
Freire (1987; 1996).
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professoras
2.10 Principais contextos estudados: Secretaria Municipal de Educação de Santa Maria/RS e Educação Rural
2.11 Resumo do trabalho: “Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de Mestrado em Educação
vinculada a Linha de pesquisa Formação, Saberes e Desenvolvimento Profissional(LP1) do PPGE/UFSM.
Através de um Estudo de Caso, buscou-se destacar a história de vida de três professoras, duas delas professoras
da Educação Rural, e uma professora que trabalha na Secretaria Municipal de Educação de Santa Maria/RS.
Procurou-se ressaltar, nessa pesquisa, se as professoras da Educação Rural sentem-se preparadas para lidar com
casos de violência que presenciam diariamente na escola; como elas lidam com essas situações e quais são as
estratégias pedagógicas elaboradas para o combate e enfrentamento dos conflitos. Da mesma forma, estabeleceuse uma discussão sobre a influência das políticas públicas de formação continuada para o combate da violência, a
partir das vivências e experiências relatadas pelas professoras colaboradoras. O uso da autobiografia como
método de pesquisa possibilitou as colaboradoras da pesquisa repensarem criticamente suas práticas pedagógicas
sobre o enfrentamento da violência, bem como possibilita ao leitor/professor em formação inicial ou continuada
conhecer a partir da história de vida dessas professoras a realidade escolar no âmbito do enfrentamento da
violência. Para fundamentar a escrita dessa dissertação, utilizouse o ponto de vista de autores como Antunes
(2010), Yin (2005), Souza (2006; 2008), Lima (2005), Jares (2007), Muller (2006), Freire (1987; 1996). O
trabalho encontra-se dividido em oito capítulos, dentre eles, três capítulos que abordam as seguintes categorias
de análise das informações: Formação continuada para o enfrentamento da violência; Estratégias Pedagógicas
realizadas para o enfrentamento da violência; Vivências e experiências sobre a violência na escola.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 73ª
1.1 Autor (a): Alice Maria Szezepanski Montardo
1.2 Título: Os alunos não são mais os mesmos: a escola também... pode não ser! Do pátio à calçada: construindo
uma escola sem violência
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Gormercindo Ghiggi
1.4 Ano de defesa: 2005
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)
1.8 Cidade/Estado: Pelotas – RS
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Relações. Disciplina. Diálogo. Parceria. Conhecimento.
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Prazer. Projeto Político-Pedagógico.
2.2 Tema Principal: Relato de experiência em uma escola onde os problemas de indisciplina/violência têm sido
superados diariamente
2.3 Recortes temáticos: Outros
2.4 Objetivos: revelar “uma experiência onde os problemas de indisciplina/violência têm sido superados
diariamente.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: Relato de experiência
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “Este trabalho apresenta pesquisa realizada na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Bibiano de Almeida em Pelotas, RS, revelando ao longo de doze capítulos uma experiência onde
os problemas de indisciplina/violência têm sido superados diariamente. Toda essa experiência dá-se por meio da
qualificação das relações que perpassam e adentram a Escola, através da alegria, do diálogo, do prazer e da
importância do seu reconhecimento como espaço de produção de conhecimento, fundamentado e fundamentando
a construção coletiva de regras de convivência. A Escola, vista como espaço de conflitos, que não são problemas
e sim alternativas para novos caminhos na compreensão desse universo repleto de desejos e necessidades,
percebe a disciplina como resultado de um Sistema Relacional onde a reflexão crítica do seu papel social e a
liberdade para que os caminhantes tracem seu caminho remetem para uma Escola que recria, sonha e realiza. Isto
se deve à construção de um espaço escolar ancorado em um Projeto Político-Pedagógico sustentado e resultante
do diálogo, da parceria, do compromisso com o conhecimento e do prazer que se renovam num exercício de
ação/reflexão/ação. Numa perspectiva transformadora de uma realidade posta e imposta, a "Bibi" indica
possibilidades, através das “Ações-cupim”, que são vivenciadas no seu cotidiano, compreendendo e fazendo
escolhas, apostando na autonomia dos que por lá passam, fazendo sua história e rompendo com uma autoridade
ultrapassada e inflexível.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 74ª
1.1 Autor (a): Marcio Adriano Cardoso
1.2 Título: A paz e a violência na escola : vozes, ecos e silêncios
1.3 Orientador (a): Prof. Dra. Mari Margarete dos Santos Forster
1.4 Ano de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS
1.8 Cidade/Estado: São Leopoldo
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Paz. Violência Escolar. Educação para a Paz.
2.2 Tema Principal: Pressupostos e percepções que embasam projetos e ações de professores que visam superar
as diversas violências nas escolas
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “compreender os pressupostos conceituais que embasam projetos e ações de professores que
visam, direta ou indiretamente, a superar as diversas violências presentes no cotidiano escolar e, dessa forma,
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refletir sobre como os autores percebem seu papel na construção de novos referenciais culturais baseados nos
princípios de tolerância, não violência e respeito às diversidades e aos Direitos Humanos.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: relatos de experiência
2.9 Grupo estudado: professores
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “A presente dissertação busca compreender os pressupostos conceituais que embasam
projetos e ações de professores que visam, direta ou indiretamente, a superar as diversas violências presentes no
cotidiano escolar e, dessa forma, refletir sobre como os autores percebem seu papel na construção de novos
referenciais culturais baseados nos princípios de tolerância, não violência e respeito às diversidades e aos
Direitos Humanos. O estudo tem natureza qualitativa e, através da análise de conteúdo, aprecia 83 relatos de
experiências escritos por professores da rede municipal de Montenegro/RS. Faz uma interlocução mais direta
com duas das experiências. As análises indicam que diferentes concepções de paz convivem nos discursos
escolares, influenciando as diferentes maneiras que as escolas e seus docentes lidam com as violências em seu
cotidiano. Algumas ignoram as violências por acharem que não é tarefa da escola (Silêncios), outras percebem a
violência, mas não sabem como lidar com ela e acabam repetindo antigas fórmulas ordenadoras e disciplinadoras
(Ecos) e, por fim, algumas percebem a violência e buscam soluções coletivas a longo prazo (Vozes). As
instituições que construíram experiências de resistência à violência têm em comum um conjunto de
procedimentos: desenvolvem atividades que aproximam os vínculos entre a escola e a comunidade; investem na
consolidação de uma equipe unida e determinada; acreditam e investem na formação continuada de professores,
através de um processo participativo e coletivo; realizam parcerias com outras instituições.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 75ª
1.1 Autor (a): Maria do Horto Salles Tiellet
1.2 Título: Política pública de redução e prevenção dos conflitos e da violência em ambiente escolar no estado do
Mato Grosso, no período de 2003-2010, e os reflexos nas escolas estaduais do município de Cáceres
1.3 Orientador (a): Dra. Berenice Corsetti
1.4 Ano de defesa: 2012
1.5 Nível :
( ) Mestrado
(X) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
1.8 Cidade/Estado: São Leopoldo
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência. Ambiente escolar. Conflito. Políticas públicas.
2.2 Tema Principal: Redução e prevenção da violência no ambiente escolar
2.3 Recortes temáticos: Intervenção. Sentidos e significados. Consequências.
2.4 Objetivos: analisar os “princípios, as diretrizes e as orientações educacionais e/ou de segurança que
orientaram as políticas de redução e prevenção da violência no ambiente escolar; identificam-se alianças,
modelos, discursos e concepções subjacentes que sustentam a aproximação entre a Secretaria de Estado de
Educação (SEDUC) e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso (SEJUSP).
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
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(X) Explicitado: Zygmunt Baumam e Sergio Francisco Carlos Graziano Sobrinho. Maria Cecília Minayo.
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado: qualitativa
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: (X) estrutural (X) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10 Principais contextos estudados: não se aplica
2.11 Resumo do trabalho: “Neste estudo apresentam-se os princípios, as diretrizes e as orientações educacionais
e/ou de segurança que orientaram as políticas de redução e prevenção da violência no ambiente escolar;
identificam-se alianças, modelos, discursos e concepções subjacentes que sustentam a aproximação entre a
Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato
Grosso (SEJUSP). Discute-se a temática da redução e prevenção da violência no ambiente escolar à luz da teoria
dos autores: Zygmunt Baumam e Sergio Francisco Carlos Graziano Sobrinho que contribuem com seus estudos
para a discussão sobre a relação neoliberalismo/violência e os reflexos na formulação das iniciativas públicas de
redução e prevenção da violência. A pesquisa é qualitativa, e utilizam-se como instrumentos de coleta de dados
fontes documentais e questionário aberto, e a abordagem ancora-se em Maria Cecília Minayo. O estudo aponta
para a projeção do pensamento neoliberal na formulação das iniciativas públicas de redução e prevenção dos
conflitos e da violência no ambiente escolar mato-grossense, sendo que no período de 2003 a 2010 a SEJUSP
delineou ações para as escolas, desenvolvendo projetos e programas sociais e educacionais que consolidaram a
presença de agentes de segurança pública nos estabelecimentos de ensino com a justificativa de proteger os
atores e manter a ordem daqueles classificados pela escola e a sociedade como mal-educados, problemáticos e
desajustados. Embora convocasse a sociedade para discutir o problema da violência no ambiente escolar, a
SEDUC teve participação secundária na elaboração das estratégias de segurança, as quais foram definidas sob o
prisma da SEJUSP, mesmo que as manifestações ocorridas em ambiente escolar não fossem caso de polícia. Os
projetos, programas e ações originárias da SEDUC voltados à redução e prevenção da violência no ambiente
escolar tiveram desenho policial quando deveriam ser ações pedagógicas e educacionais.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 76ª
1.1 Autor (a): Plínio Vinícius da Silva
1.2 Título: O programa educacional de resistência às drogas e à violência, o projeto político pedagógico e as
implicações na dinâmica da escola : estudo de um caso
1.3 Orientador (a): Rosane Maria Kreusburg Molina
1.4 Ano de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
1.8 Cidade/Estado: São Leopoldo – RS
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Programa educacional de resistência às drogas e às violências. Violência
e indisciplina.
2.2 Tema Principal: “relação entre o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) e
o Projeto Político Pedagógico (PPP), no que tange às ingerências político-pedagógicas do primeiro sobre o
segundo, numa escola da rede estadual do município de Guaíba/RS.”
2.3 Recortes temáticos: Intervenções e Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “identificar e compreender as relações político-pedagógicas entre PPP e PROERD; compreender a
motivação da implantação do PROERD; entender o significado conferido pelos professores e gestores às ações
do PROERD.”
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2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “Análise de Discurso da linha francesa, sobretudo por Pecheux e expressa no Brasil por
Orlandi, associada ao modelo analítico denominado Ciclo de Políticas proposto por Ball e Bowe tendo como
referência nacional os escritos de Mainardes.”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado: qualitativa, estudo de caso descritivo
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: gestora e a professora
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “A dissertação investiga a relação entre o Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência (PROERD) e o Projeto Político Pedagógico (PPP), no que tange às ingerências políticopedagógicas do primeiro sobre o segundo, numa escola da rede estadual do município de Guaíba/RS. Objetiva
identificar e compreender as relações político-pedagógicas entre PPP e PROERD; compreender a motivação da
implantação do PROERD; entender o significado conferido pelos professores e gestores às ações do PROERD.
A pesquisa tem como referencial teórico-metodológico a Análise de Discurso da linha francesa, sobretudo por
Pecheux e expressa no Brasil por Orlandi, associada ao modelo analítico denominado Ciclo de Políticas proposto
por Ball e Bowe tendo como referência nacional os escritos de Mainardes. É um estudo de caso qualitativo
descritivo cuja coleta de dados foi realizada através de entrevistas semiestruturadas, análise documental e
observação. Colaboraram para o estudo a gestora e a professora à época do PROERD. O processo analítico
inspirou a organização de três categorias de análise de discursos: os que geraram a motivação para a implantação
do programa na escola, os que expressam os significados conferidos pelos colaboradores ao PROERD e os que
permeiam as ingerências do PROERD sobre o PPP. A pesquisa indica a prevalência do discurso ‘salvacionista’ e
da ‘legitimação’ de a violência e a indisciplina serem ‘casos de polícia’, sendo a ‘salvação’ a ‘interação’ e a
‘descontinuidade’ os principais significados conferidos pelos entrevistados ao PROERD e, por fim, sendo a
‘descontinuidade’, a ‘estrutura’ e o ‘silêncio’ os principais fatores para a ocorrência das ingerências.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 77ª
1.1 Autor (a): Deise Rateke
1.2 Título: A escola pública e o PROERD : tramas do agir policial na prevenção às drogas e às violências.
1.3 Orientador (a): Drª Ana Maria Borges de Sousa
1.4 Ano de defesa: abril de 2006
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
1.8 Cidade/Estado: Florianópolis – SC
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas):
2.2 Tema Principal: A escola pública e o PROERD : tramas do agir policial na prevenção às drogas e às
violências.
2.3 Recortes temáticos: Intervenção e Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “compreender o que torna a Polícia Militar responsável por implementar; nas escolas públicas; um
Programa de combate às drogas e às violências. E ainda; nos espaços escolares; alinhavar os significados
expressos nas formas como a comunidade escolar tecia suas impressões sobre o cotidiano deste Programa.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
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( ) Explicitado
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural (X) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados: estudo de caso, qualitativa, de recorte etnográfico
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: trocas dialógicas
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10 Principais contextos estudados: duas escolas públicas
2.11 Resumo do trabalho: “Esta dissertação versa sobre um Programa Educacional de Resistência às Drogas e à
Violência - PROERD; desenvolvido nas escolas públicas e privadas de Santa Catarina. O PROERD advém de
um Programa norte-americano; conhecido como Drug Abuse Resistance Education - DARE - adaptado para a
realidade brasileira pela Polícia Militar; desde 1992; e destinado aos educandos e educandas da quarta série do
Ensino Fundamental. O objetivo que orientou minhas ações nesse período foi compreender o que torna a Polícia
Militar responsável por implementar; nas escolas públicas; um Programa de combate às drogas e às violências. E
ainda; nos espaços escolares; alinhavar os significados expressos nas formas como a comunidade escolar tecia
suas impressões sobre o cotidiano deste Programa. Como um Estudo de Caso; a abordagem se pauta num recorte
etnográfico e qualitativo; onde os meus olhares estiveram atentos ao rigor do trabalho de campo e da construção
dos referenciais que animaram os esforços para construir as sínteses explicativas. Tais sínteses contemplam as
observações implicadas no âmbito do empírico e as trocas dialógicas com os sujeitos envolvidos nesse estudo. A
partir dessa experiência; assumi como perspectiva para construir as reflexões desta pesquisa considerar as
drogas; e as violências; fenômenos plurais; cujas práticas e manifestações são tecidas por uma
multidimensionalidade de aspectos que são; a um só tempo; visíveis; ambíguos; dispersos; escondidos; fluídos;
de cores e sinuosidades que não permitem uma apreensão conceitual única e universal. Nesse movimento fui
tecendo a minha dimensão pesquisadora; curiosa e em parceria com os fios que tramaram a pesquisa; mesclando
os registros pela interlocução com a minha trajetória e pela convivência com a comunidade observada: uma
comunidade inserida em duas escolas públicas; de Ensino Fundamental; localizadas no entorno da favela.
Mergulhada nesse cenário; organizei as explicações em torno de como; e porque; o PROERD se consolidou
como um Programa de prevenção às drogas e à violência. Nessa trajetória de ir a campo; estudar o conteúdo das
fontes documentais; conversar com os profissionais da escola e da instituição militar; observar; com olhos
implicados; os sem-fins do cotidiano; fui conhecendo; aos poucos; o enredamento provocado pela ambigüidade
das tramas do agir policial. A pesquisa evidenciou; entre outros aspectos; que há; na proposta do Programa; um
interesse pastoral; disciplinador e racional; guiado por uma crença na sua missão salvacionista para "tirar" os
meninos e as meninas do mundo do mal. Como um Programa preventivo; é atravessado por um agir de controle
das crianças e jovens; ordenando modelos adequados de conduta social. Paradoxalmente; nesse universo muitos
policias militares; como aqueles que foram partícipes dessa pesquisa; evidenciaram o desejo de criar alternativas
educacionais para provocar mudanças na realidade com a qual convivem; e a qual afirmam não tolerar.
Mostram-se como "pastores" ávidos por construir uma afetividade que os faça se sentirem especiais diante da
comunidade onde atuam. Ao invés de julgar o Programa; nessa dissertação assumi como responsabilidade ética
problematizar as dinâmicas entrelaçadas nos sentidos de prevenção que ele anuncia; enfatizando a crítica aos
fundamentos epistemológicos do currículo PROERD.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 78ª
1.1 Autor (a): Nádia Josete Eberspächer
1.2 Título: Professoras: Significações narradas frente às violências que afetam crianças em escolarização
1.3 Orientador (a): Profª. Drª. Ana Maria Borges de Sousa
1.4 Ano de defesa: 2010
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
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1.8 Cidade/Estado: Florianópolis
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Formação de Professores – Santa Catarina; Violências
escolares; Ensino fundamental – violências.
2.2 Tema Principal: Significações narradas por professoras frente às violências que afetam crianças em
escolarização
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “compreender as narrativas de professoras que atuam junto a crianças em escolarização que
vivenciam situações de violências e procurei descortinar as possíveis significações dadas por estas profissionais
a estas violências.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
(X) Observação Participante
(X) Outro: diário de campo
2.9 Grupo estudado: alunos e professores do 5º ano do ensino fundamental
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “Esta dissertação gestou-se na linha Ensino e Formação de Educadores, do Programa
de Pós-Graduação do Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. Propus-me o
desafio de compreender as narrativas de professoras que atuam junto a crianças em escolarização que vivenciam
situações de violências e procurei descortinar as possíveis significações dadas por estas profissionais a estas
violências. Para tanto, realizei o estudo junto a uma turma do 5º Ano do Ensino Fundamental e suas professoras,
numa escola pública situada no município de Lages, SC, em um bairro nomeado como violento, no período entre
outubro de 2009 e junho de 2010. Realizei a pesquisa sob um olhar etnográfico por meio de entrevistas, da
observação participante em sala de aula e de registros em diário de campo. Busquei também dados relacionados
às violências contra crianças e adolescentes no Conselho Tutelar do município de Lages e, para além das
investigações na escola campo, a pesquisa contou com um levantamento bibliográfico sobre a infância, as
violências e suas manifestações no espaço escolar. As professoras, através de suas narrativas, deixaram conhecer
um pouco de seu cotidiano na escola, o que oportunizou reflexões em relação ao objetivo proposto - a
compreensão das suas narrativas, no que diz respeito às situações de violências vividas por seus educandos em
contexto escolar.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 79ª
1.1 Autor (a): Cláudia Maria Souza Mesquita
1.2 Título: Representação social de alunos do 3º e 4º ano do ensino fundamental sobre violência no espaço
escolar em Blumenau – SC
1.3 Orientador (a): Profª. Dra. Neide de Melo Aguiar e Silva.
1.4 Ano de defesa: 2010
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Regional de Blumenau – FURB
1.8 Cidade/Estado: Blumenau –SC
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
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2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Representação Social da Criança. Violência na Escola. Práticas
Escolares.
2.2 Tema Principal: Representação social de alunos do 3º e 4º ano do ensino fundamental sobre violência no
espaço escolar em Blumenau – SC
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “identificar e compreender o sistema de referência que organiza a construção dos sentidos e
significados de alunos sobre violência no espaço escolar, com base na Teoria das Representações Sociais.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Teoria das Representações Sociais
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: alunos
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de identificar e compreender o sistema
de referência que organiza a construção dos sentidos e significados de alunos sobre violência no espaço escolar,
com base na Teoria das Representações Sociais. Os atores desta investigação são alunos que se encontram no 3º
e 4º ano do ensino fundamental de uma escola pública municipal da cidade de Blumenau - SC. A escolha da
escola como foco de investigação fez-se com base no pressuposto de que as crianças, à medida que
compartilham representações ou concepções de mundo semelhantes ao grupo de pertença, seu ambiente escolar,
podem fornecer-nos um material vasto de saberes relacionados ao fenômeno violência escolar. No presente
estudo, coletaram-se os dados por meio de observação de campo, aplicação de questionários e entrevistas. As
concepções construídas em relação à violência na esfera de interação escolar revelaram que, na infância, a
representação é um mecanismo essencial, pois é um instrumento de socialização e de comunicação que permite à
criança interpretar, por meio de sensações e ações, as descobertas do meio físico e social em que vive,
conferindo-lhe sentido e valores do próprio meio. Os saberes sobre violência, como formas de conhecimento
circulantes na sociedade, são construídos e apreendidos em diversas esferas de interação social (família, bairro e
outros). O ambiente social vivenciado pelas crianças, tal como se observou, pode refletir em seus
“temperamentos” (representações) no interior da escola. Num misto de naturalização e banalização, a
representação social das crianças sobre violência não assume sentidos semelhantes aos dos adultos pois, em
alguns momentos, elas não percebem atos que podem ser considerados como ações de violência, em especial
quando manifestações corriqueiras e frequentes de brigas são internalizadas como normais de seu dia-a-dia ou,
quando limitam-se a uma exteriorização de impulsividade e desejos de competir para se auto-afirmar.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 80ª
1.1 Autor (a): Dalila Inês Maldaner Backes
1.2 Título: O olhar dos alunos e professores em relação à violência em escola privada do interior do estado: um
estudo de caso
1.3 Orientador (a): Carmem Maria Craidy
1.4 Ano de defesa: 2007
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
1.8 Cidade/Estado: Porto Alegre – Rs
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
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2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência. Incivilidades. Escola. Jovens adolescente.
2.2 Tema Principal: O olhar dos alunos e professores em relação à violência em escola privada do interior do
estado
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “busca compreender o conceito de violência escolar e incivilidade a partir de diferentes autores e
das falas dos alunos e professores. Aborda, também, o modo como esses jovens adolescentes constroem a sua
identidade pessoal através da vivência no cotidiano escolar tendo em vista a forma de tratamento conferida a eles
pelos professores e colegas. Além disso, esse estudo busca compreender a prática de encaminhamentos de alunos
ao setor pedagógico, prática essa estabelecida na escola pesquisada, que ocasiona, muitas vezes, uma ruptura de
comunicação entre os jovens alunos e seus respectivos professores.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: alunos e professores
2.10 Principais contextos estudados: escola privada
2.11 Resumo do trabalho: “Esta dissertação apresenta a pesquisa realizada em uma escola privada na região do
Vale dos Sinos e busca compreender o conceito de violência escolar e incivilidade a partir de diferentes autores e
das falas dos alunos e professores. Aborda, também, o modo como esses jovens adolescentes constroem a sua
identidade pessoal através da vivência no cotidiano escolar tendo em vista a forma de tratamento conferida a eles
pelos professores e colegas. Além disso, esse estudo busca compreender a prática de encaminhamentos de alunos
ao setor pedagógico, prática essa estabelecida na escola pesquisada, que ocasiona, muitas vezes, uma ruptura de
comunicação entre os jovens alunos e seus respectivos professores. Essas experiências conformam práticas e
resultam em um clima de tensão, insegurança e medo, gerando, dessa forma, relações conflituosas no espaço
escolar. Esses conflitos, vividos na escola pesquisada, refletem um movimento de resistência dos alunos às
práticas pedagógicas normatizadoras.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 81ª
1.1 Autor (a): Rosiris de Fatima Estanislau
1.2 Título: Indisciplina e Violência na Escola: Desvendando uma Cultura da Disciplinarização
1.3 Orientador (a): Carmen Lucia Fornari Diez
1.4 Ano de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC)
1.8 Cidade/Estado: Lages – SC
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas):
2.2 Tema Principal: compreensão do entendimento que os professores e alunos do Ensino Fundamental e Médio
tem sobre indisciplina e violência
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “analisar as percepções dos professores sobre indisciplina e violência, sua atuação com relação às
várias formas de violência presentes no dia a dia da escola, com vistas a ampliar esses conhecimentos sobre a
problemática.”
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2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: genealogia de Foucault
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professores, diretores, alunos, coordenadores de disciplinas e orientadores pedagógicos
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: "Com a intensificação da indisciplina e violência nas escolas surge a necessidade de
compreender os motivos do avanço desse fenômeno, fazendo um estudo em forma do estado da arte no sentido
de ampliar o conhecimento dessa temática, que tanto tem preocupado professores, diretores, pais e alunos das
escolas de redes publicas e particulares. Levando em consideração as várias formas de expressão do fenômeno,
que vem dificultando às relações que ocorrem no espaço escolar, principalmente, a relação entre professor- aluno
e aluno-aluno, família e comunidade. A presente pesquisa tem por objetivo analisar as percepções dos
professores sobre indisciplina e violência, sua atuação com relação às várias formas de violência presentes no dia
a dia da escola, com vistas a ampliar esses conhecimentos sobre a problemática. Investiga-se a compreensão de
qual entendimento que os professores e alunos do Ensino Fundamental e Médio tem sobre esse tema. Na
realização dos procedimentos metodológicos a genealogia de Foucault, que tem como guia repelir o
conformismo e criar o desassossego, como instrumentos de pesquisa utilizados para levantamento dos dados,
aplicação de questionário para professores, diretores, alunos, coordenadores de disciplinas e orientadores
pedagógicos, permitindo a informação de um trabalho importante para pensar a respeito das questões do ensino
aprendizagem."
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 82ª
1.1 Autor (a): Jaqueline Tavares de Assis
1.2 Título: Educação, autoridade e violência na escola: entendendo relações no diálogo com educadores
1.3 Orientador (a): Marisa Maria Brito da Justa Neves
1.4 Ano de defesa: 2009
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade de Brasília (UNB)
1.8 Cidade/Estado: Brasília – DF
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência escolar. Autoridade. Educação.
2.2 Tema Principal: Relação entre entraves na relação professor-aluno e violências praticadas
2.3 Recortes temáticos: Relações causais
2.4 Objetivos: “desenvolver uma reflexão sobre os entraves que fazem parte do cotidiano profissional dos
educadores na prática educativa com adolescentes e as possíveis relações entre esses e as violências praticadas
nos espaços escolares.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
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Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
(X) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: educadores
2.10 Principais contextos estudados: escolas
2.11 Resumo do trabalho: “Com o aumento da violência nas escolas e a necessidade de se detectar os motivos
desse fenômeno, torna-se imperiosa a necessidade de preparar a equipe escolar para lidar com situações que
envolvem a quebra de regras, desrespeitos e outras formas de transgressão, principalmente entre alunos do
Ensino Médio. Em vista desse cenário, no qual a escola é colocada frente às dificuldades de se trabalhar com
essas manifestações e reconhecendo-se o aumento das agressões interpessoais, este trabalho buscou desenvolver
uma reflexão sobre os entraves que fazem parte do cotidiano profissional dos educadores na prática educativa
com adolescentes e as possíveis relações entre esses e as violências praticadas nos espaços escolares. Para tanto,
foi proposta a identificação das queixas expressas pelos educadores no trabalho com alunos adolescentes e o
levantamento das experiências referentes à violência escolar, buscando problematizar o contexto profissional
desses educadores e possibilitar um espaço de escuta e reflexão dos problemas do cotidiano. A pesquisa foi
realizada a partir da proposta da pesquisa-ação, por meio de grupos de discussão, desenvolvidos em um curso de
extensão universitária para formação continuada de professores, o qual teve ao todo seis participantes e foi
intitulado - Dificuldades/Entraves Cotidianas na Prática docente com adolescentes. Durante as oito semanas do
curso foram trabalhados temas que tiveram como proposta explorar as dificuldades enfrentadas pelos educadores
no trabalho com adolescentes, evidenciando os desafios e as possibilidades dessa relação. Os dados da pesquisa
foram sistematizados a partir das próprias atividades desenvolvidas no curso e de entrevistas individuais,
realizadas após o término do curso. As técnicas utilizadas para a análise das informações provenientes do estudo
tiveram base qualitativa, compreendendo: análise de categorização e interpretação de registros escritos,
observações do grupo e gravações das entrevistas individuais. Os resultados evidenciaram como são sentidos os
entraves que se colocam no processo educativo com adolescentes, ao demonstrarem as queixas em relação a esse
processo e especificarem a problemática da violência escolar, a partir da escuta sensível dos problemas do
cotidiano profissional dos educadores. A partir das entrevistas, também foi possível significar informações sobre
a relação estabelecida com o trabalho, o ensino, as regras e as leis instituídas na escola, os alunos e suas famílias
e a violência escolar. Com base nisso, estabeleceu-se um paralelo entre a ausência de autoridade epistêmica na
escola, a qual impõe regras de vivência coletiva, e a constituição das expressões de violência na escola.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 83ª
1.1 Autor (a): Duglas Wekerlin Filho
1.2 Título: Complexidade, aprendizagem e medo: bases biólogicas das emoções e sentimentos e a problemática
educacional
1.3 Orientador (a): Prof.ª Dr.ª Maria Cândida Moraes
1.4 Ano de defesa: 2007
1.5 Nível :
( ) Mestrado
(X) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC - SP
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas):
2.2 Tema Principal: Produção de um referencial teórico de bases biológicas das emoções, sentimentos e medo,
para compreensão de questões relacionadas à violência nos ambientes escolares
2.3 Recortes temáticos: Outros
2.4 Objetivos: “produzir um referencial teórico atualizado das bases biológicas das emoções, dos sentimentos e
do medo, para que possam ser mais bem compreendidas as questões relacionadas à violência nos ambientes
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escolares, permitindo propor recomendações para que a violência seja menos freqüente e atinja menos pessoas
que convivem nesses ambientes.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: referencial teórico atualizado das bases biológicas das emoções, dos sentimentos e do medo
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não foi possível identificar
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas e particulares
2.11 Resumo do trabalho: “Este trabalho tem como objetivo produzir um referencial teórico atualizado das bases
biológicas das emoções, dos sentimentos e do medo, para que possam ser mais bem compreendidas as questões
relacionadas à violência nos ambientes escolares, permitindo propor recomendações para que a violência seja
menos freqüente e atinja menos pessoas que convivem nesses ambientes. O trabalho traz dados relacionados às
diferentes formas de violência que ocorrem nas escolas públicas e particulares da educação básica e um caso na
educação universitária, bem como as conseqüências dessa violência em relação à saúde mental dos professores.
Para levantamento dos dados foi realizada uma pesquisa de observação direta, na forma de entrevista, bem como
uma pesquisa bibliográfica sobre complexidade, diálogo, organização, sistemas, emergências, emoções,
sentimentos, medo e violência escolar. Para a complementação das informações obtidas, foi realizada uma
pesquisa documental a partir de quatro programas veiculados pela Rádio B-SP sobre a violência escolar em
escolas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Este trabalho contribui para um melhor encaminhamento e
compreensão das questões conflituosas ocorrentes nas mediações de aprendizagem, para que possam ser
trabalhadas nos diferentes ambientes escolares e para que as pessoas que neles convivem sintam-se mais bem
acolhidas e cuidadas. Propõe também condições para o desenvolvimento de suas potencialidades como seres
humanos, eternamente aprendentes.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 84ª
1.1 Autor (a): Edna Miranda Ugolini Santana
1.2 Título: Policiais e Educadores: papéis com fronteiras móveis?
1.3 Orientador (a): Candido Alberto da Costa Gomes
1.4 Ano de defesa: 2009
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Católica de Brasília (UCB)
1.8 Cidade/Estado: Brasília – DF
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Policial. Educador. Violência escolar. Escolas públicas.
2.2 Tema Principal: “descrição da opinião de diretores, professores, alunos, membros dos Conselhos de
Segurança Escolar (CSE) e do próprio policial trazendo os prós e contras da atuação do policial no combate à
violência escolar no Distrito Federal.”
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: descrever a “opinião de diretores, professores, alunos, membros dos Conselhos de Segurança
Escolar (CSE) e do próprio policial trazendo os prós e contras da atuação do policial no combate à violência
escolar no Distrito Federal”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
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( ) Explicitado
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados (X) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: grupos focais
2.9 Grupo estudado: policiais, diretores, membros do Conselho de Segurança Escolar (CSE), alunos
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas
2.11 Resumo do trabalho: “A violência tem atingido as escolas em todo o mundo e no Brasil apresentando maior
incidência nas escolas públicas. Trata-se de um problema educacional social que requer o envolvimento do
governo, da comunidade escolar e de toda a sociedade para solucioná-lo. A Cátedra UNESCO de juventude,
Educação e Sociedade da Universidade Católica de Brasília (UCB) tem realizado pesquisas sobre essa temática
nas escolas públicas do Distrito Federal em parceria com o Ministério Público incluindo a participação do
policial na escola como uma possibilidade de resgate da segurança e melhoria da convivência no ambiente
escolar. Porém, há relatos de insatisfação da atuação policial e, ao contrário do esperado, sua presença em certos
casos parece transmitir maior insegurança e discriminação aos alunos. Partindo desse possível desencontro, esta
pesquisa descreve a opinião de diretores, professores, alunos, membros dos Conselhos de Segurança Escolar
(CSE) e do próprio policial trazendo os prós e contras da atuação do policial no combate à violência escolar no
Distrito Federal. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, grupos focais, questionários e roteiros de
observação em quatro escolas da rede pública tidas entre as mais violentas, localizadas em três Regiões
Administrativas do Distrito Federal. Os diretores, membros do CSE, professores, alunos e os próprios policiais
foram unânimes ao afirmar que a presença do policial na escola é importante para combater a violência,
principalmente quando há um relacionamento de amizade e confiança entre policiais, a direção da escola, os
alunos e os seus respectivos pais. Observou-se que o policial se assimilou ao ambiente educativo participando
das atividades escolares executando também funções pedagógicas. Sugere-se que sejam desenvolvidas políticas
públicas com objetivo de criar seminários e projetos para envolver ainda mais o policial com os componentes da
escola e a família nas atividades escolares e, desse modo, melhorar o relacionamento entre o policial e a
comunidade escolar e consequentemente, reduzir o problema da violência escolar.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 85ª
1.1 Autor (a): Carlos Alberto Pereira de Abreu
1.2 Título: Violência na escola desafiando a promoção de um ambiente saudável
1.3 Orientador (a): Luiza Jane Eyre de Souza Vieira
1.4 Ano de defesa: 2006
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação em Saúde
1.7 Instituição: Universidade de Fortaleza (UNIFOR)
1.8 Cidade/Estado: Fortaleza – CE
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência escolar. Escola. Agressões. Drogas e armas.
2.2 Tema Principal: Percepção da violência escolar por professores e alunos do Ensino Fundamental e Médio
2.3 Recortes temáticos: Manifestações da violência e Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “estudo tem como objetivo geral investigar a ocorrência de violência em escola pública do
município de Fortaleza; Ceará. Como específicos; investigar a percepção de violência escolar de professores do
Ensino Fundamental e Médio; de uma escola Pública Estadual e descrever as situações de violências na escola a
partir do entendimento de alunos do ensino fundamental e médio de uma escola pública; e a prevalência de
armas e drogas referida por esses alunos; no ambiente escolar.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
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2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados (X) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: oficinas, formulário de observação
2.9 Grupo estudado: professores e alunos do ensino fundamental e médio
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “A conceituação de violência é complexa esse fenômeno tem ampliado suas
modalidades e os espaços de ocorrência. A escola; já algum tempo; é alvo de cenas e comportamentos violentos;
preocupando os sujeitos que estão envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Considerando relevante
contribuir com a construção deste campo de conhecimento; este estudo tem como objetivo geral investigar a
ocorrência de violência em escola pública do município de Fortaleza; Ceará. Como específicos; investigar a
percepção de violência escolar de professores do Ensino Fundamental e Médio; de uma escola Pública Estadual
e descrever as situações de violências na escola a partir do entendimento de alunos do ensino fundamental e
médio de uma escola pública; e a prevalência de armas e drogas referida por esses alunos; no ambiente escolar.
A pesquisa adotou a as abordagens qualitativa e quantitativa; envolvendo 26 professores e 935 alunos do ensino
fundamental e médio; de uma escola pública estadual; em Fortaleza; Ceará; em 2006. A realização de oficinas;
preenchimento de um formulário de observação e mediante análise categorial; investigou-se a percepção dos
professores sobre a violência escolar. Com os alunos foi usado um questionário estruturado; autoaplicado;
investigando; se esses tinham presenciado violência; armas e droga na escola e os dados foram analisados no
SPSS; versão 12.5. O estudo foi aprovado com registro no Coética–Unifor de n. 06-058. Os resultados mostram
que os professores percebem a violência na escola como agressividade e incivilidade; de acordo com a literatura
vigente sobre o tema. Entre os 935 alunos; 41;9% presenciaram violência na escola; 44;3% acham que a escola é
um espaço violento; 40;1% afirmaram ter sofrido agressão na escola e os apelidos foram citados; por 48;5%;
como o maior motivo dessas agressões”. Sobre presenciar arma e droga; 38;4% e 32;7%; respectivamente;
afirmaram que sim. Considera-se que professores e alunos têm uma compreensão sobre violência; esse fenômeno
está presente no espaço escolar; armas e drogas; nesse contexto; são fatores de risco para ampliar o problema.
Dessa forma; essa realidade conflituosa e amedrontadora é um dos grandes desafios para a implantação e
consolidação de um ambiente saudável no âmbito escolar.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 86ª
1.1 Autor (a): Corintha Maria Barreto Medeiros
1.2 Título: Agressões em uma escola de ensino fundamental: visão dos alunos, professores e funcionários
1.3 Orientador (a): Profª Drª Aparecida Barco Soler Huet
1.4 Ano de defesa: 2006
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal de São Carlos (UFScar)
1.8 Cidade/Estado: São Carlos – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência escolar. Ensino fundamental.
2.2 Tema Principal: Agressões em uma escola de ensino fundamental: visão dos alunos, professores e
funcionários
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “investigar se a agressão entre escolares faz o aluno não gostar de ir à escola, bem como se as
agressões que geram indisciplina interferem no desenvolvimento do processo ensino aprendizagem.”
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2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados (X) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: alunos
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: “Este estudo analisa experiências de crianças de 10 a 12 anos de idade, alunos de 4
série e de adolescentes de 13 a 15 anos, alunos de 7 série do ensino fundamental com as agressões e violência no
ambiente escolar e respectivas percepções. A pesquisa foi realizada durante o ano letivo de 2004, numa escola de
ensino fundamental, localizada na cidade de São José do Rio Preto SP, a fim de investigar se a agressão entre
escolares faz o aluno não gostar de ir à escola, bem como se as agressões que geram indisciplina interferem no
desenvolvimento do processo ensino aprendizagem. No primeiro capítulo do trabalho foi abordado as visões
contemporâneas acerca das agressões relacionadas à escola. Autores europeus e de alguns países da América
Latina constituíram o referencial teórico. Em seguida, foi analisada a produção brasileira presente em teses de
doutorado e dissertações de mestrado. No segundo capítulo tratou-se da pesquisa, do método do trabalho, da
contextualização, dos sujeitos, do local onde foi realizada a pesquisa de campo, dos instrumentos utilizados para
a coleta de dados e da análise desses dados. No terceiro capítulo foi tratado dos resultados da pesquisa. E, no
quarto capítulo, das discussões e considerações finais. As análises dos relatos indicaram que os atos de agressões
e violência no ambiente escolar têm semelhanças e diferenças quando se trata de crianças e adolescentes, as
quais podem ser relacionadas, entre outras, às características dos respectivos estágios de desenvolvimento. Foi
observado, neste estudo, que há um envolvimento maior em agressões físicas de alunos das 4 séries e uma maior
participação de alunos das 7s séries quando se trata de agressões psicológicas. A sala de aula é considerada como
o local onde mais ocorrem atos de agressão entre escolares. Ao analisar o ponto de vista de professores e
funcionários a respeito da violência escolar, foi constatado que os professores consideram o contexto familiar o
maior responsável pelo comportamento agressivo de alunos; já os dois funcionários percebem agressões no pátio
por motivos fúteis e motivadas por brincadeiras consideradas de mau gosto.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 87ª
1.1 Autor (a): Silvana Ferreira Magalhães Costa
1.2 Título: Mediação de conflitos escolares e justiça restaurativa
1.3 Orientador (a): José Camilo dos Santos Filho
1.4 Ano de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE – Presidente Prudente
1.8 Cidade/Estado: Presidente Prudente – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência. Violência escolar. Mediação de conflitos. Justiça restaurativa.
2.2 Tema Principal: Mediação de conflitos escolares e justiça restaurativa
2.3 Recortes temáticos: Intervenção
2.4 Objetivos: “analisar a Proposta Pedagógica e o Regimento Escolar de duas escolas públicas jurisdicionadas à
Diretoria de Ensino Região de Mirante do Paranapanema-SP; identificar a concepção de violência escolar na
percepção do professor mediador e analisar os efeitos da mediação de conflitos com base em métodos de justiça
restaurativa como alternativa de prevenção à violência escolar.”
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2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professor mediador
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas
2.11 Resumo do trabalho: “ Na presente pesquisa, foi investigada a viabilidade e a eficiência da mediação de
conflitos com métodos de justiça restaurativa como alternativa de prevenção da violência escolar, segundo a
perspectiva do Programa Sistema de Proteção Escolar, implantado pela Secretaria de Estado da Educação nas
escolas da rede estadual de São Paulo. A mediação de conflitos foi implantada nas escolas públicas do Estado de
São Paulo por meio do Sistema de Proteção Escolar, com o objetivo de proteger as escolas estaduais dos fatores
de risco, vulnerabilidade, e de reduzir os casos de violência na escola. A medida foi efetivada por intermédio da
contratação de Professor Mediador Escolar, que tem como principal atribuição adotar práticas restaurativas e de
mediação de conflitos potenciais no ambiente escolar. Os objetivos da pesquisa foram: analisar a Proposta
Pedagógica e o Regimento Escolar de duas escolas públicas jurisdicionadas à Diretoria de Ensino Região de
Mirante do Paranapanema-SP; identificar a concepção de violência escolar na percepção do professor mediador
e analisar os efeitos da mediação de conflitos com base em métodos de justiça restaurativa como alternativa de
prevenção à violência escolar. Este trabalho foi orientado por um procedimento metodológico de cunho
qualitativo, seus instrumentos de coleta de dados consistiram na análise documental e entrevista semiestruturada
aos professores mediadores. Com base nos dados obtidos, foi possível perceber os avanços significativos que a
mediação de conflitos representou na gestão de conflitos no contexto escolar. Por outro lado, constatou-se,
também, a persistência de fortes traços da cultura tradicional, de cunho retributivo/punitivo, no tratamento dos
conflitos no cotidiano escolar. A mediação pautada em princípios restaurativos mostra-se como uma
possibilidade de contribuir para uma educação para a cidadania, comprometida com a formação de sujeitos de
direitos capazes de assumir suas responsabilidades na sociedade. Embora a mediação de conflitos seja incipiente
no campo educacional, constatou-se que a fundamentação teórica atendeu às necessidades do estudo, facilitando
a discussão e a análise dos objetivos propostos.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 88ª
1.1 Autor (a): Leila Oliveira Rodrigues
1.2 Título: Violência Escolar e formação de professores: estudo em escola pública de goiânia
1.3 Orientador (a): Profª Drª Solange Martins Oliveira Magalhães
1.4 Ano de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal de Goiás (UFG)
1.8 Cidade/Estado: Goiânia – GO
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência. Violência escolar. Formação docente.
2.2 Tema Principal: Violência escolar
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “entender como vem sendo compreendido o fenômeno da violência escolar pelos sujeitos da
escola, especialmente pelo professor do ensino fundamental, no que se refere ao que eles estão fazendo para a
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prevenção da violência e intervenção nela, como também entender se, de fato, os professores estão preparados
para transformar, modificar e prevenir a violência na escola, bem como nela intervir.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: materialismo histórico dialético
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professores e alunos
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “Este trabalho está vinculado à linha de pesquisa Formação e Profissionalização
Docente e Práticas educativas e tem como tema a violência escolar. Seu objetivo é entender como vem sendo
compreendido o fenômeno da violência escolar pelos sujeitos da escola, especialmente pelo professor do ensino
fundamental, no que se refere ao que eles estão fazendo para a prevenção da violência e intervenção nela, como
também entender se, de fato, os professores estão preparados para transformar, modificar e prevenir a violência
na escola, bem como nela intervir. Também nos interessa saber o que conhecem sobre violência, se o que sabem
advém de suas formações sócio-cultural e acadêmica. Neste trabalho, analisa-se também em que medida a
violência se apresenta nesse espaço social, profissional, em especifico nas relações interpessoais entre alunos e
profissionais da educação da escola pública. As questões norteadoras do trabalho são: como é compreendido o
fenômeno da violência? Conseguem os sujeitos identificar as várias formas de violência existentes e suas
características? Se a violência está presente na escola, a forma como os professores lidam com ela advém da sua
formação? Para tanto, o método de pesquisa utilizado foi o materialismo histórico dialético, a abordagem da
pesquisa foi a qualitativa, e o tipo de pesquisa foi o estudo de caso. A pesquisa foi realizada no ano de 2010 em
uma escola pública de educação básica localizada em um setor periférico de Goiânia, capital do estado de Goiás.
Os sujeitos foram dez professores e 26 alunos. Foram realizadas observações das aulas e entrevistados todos os
professores e os nove alunos que, segundo a escola indicada pela Secretaria Municipal de Educação, tinham
apresentado envolvimento com violência. Com as entrevistas, procurou-se concentrar informações sobre as
experiências vividas pelos sujeitos tanto em relação à família quanto a seu convívio social, principalmente na
escola. Essas informações foram categorizadas segundo o método adotado, destacando-se três categorias, que
possibilitaram o entendimento do fenômeno: a) violência e violência escolar; b) trabalho do professor como
trabalho alienado e; c) trabalho docente e saberes docentes. A pesquisa detectou que a violência física está muito
presente nos conflitos entre os alunos na escola e, em muitos casos, há explicações coerentes sobre como evitála. Entretanto, existe uma incapacidade para fazê-lo, seja pelas condições objetivas em que vivem os sujeitos, ou
pelas condições subjetivas que envolvem o fenômeno da violência. A maior contribuição da pesquisa foi
desvelar as marcas visíveis e invisíveis da violência no contexto escolar. Alerta-se para o fato de que a falta de
preparo do professor para atender à violência encontra-se, segundo os próprios professores, em sua formação
inicial e continuada.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 89ª
1.1 Autor (a): Rudinei Ribeiro
1.2 Título: Políticas de formação de professores e violências nas escolas: representações de professores da
escola básica
1.3 Orientador (a): Prof.ª Dr.ª Romilda Teodora Ens
1.4 Ano de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC - PR
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1.8 Cidade/Estado: Curitiba – PR
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Formação de professores. Violências nas escolas. Representações
sociais. Políticas educacionais.
2.2 Tema Principal: representações sociais dos professores sobre violências nas escolas e caracterização das
políticas educacionais presentes nas representações docentes da violência nas escolas.
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “objetivo identificar as representações sociais dos professores sobre violências nas escolas, bem
como caracterizar as políticas educacionais presentes nas representações docentes da violência nas escolas.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “aporte teórico das representações sociais, apoiado principalmente em Moscovici (1978, 2001 e
2003), Jodelet (2001, 2005 e 2007) e Mazzotti (1994). É composto por uma parte teórica, ao procurar estabelecer
um diálogo com autores que estudam e pesquisam sobre violência escolar, como Gomes e Pereira (2009),
Abramovay (2005), Eyng, Gisi, Ens, (2009), Charlot (2002), Priotto e Boneti (2009), Gisi (2008), Bourdieu e
Passeron (1975), Medeiros (2007), Bourdieu (2007), entre outros e políticas educacionais, através de Vieira
(2004), Draibe (1990), Shiroma (2000), Oliveira (2009), Ferreira (2009), Boneti (2007), e demais autores”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professores
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas
2.11 Resumo do trabalho: "O presente estudo tem como problema “Quais a representações sociais de professores
de escolas estaduais e municipais em regiões de vulnerabilidade social sobre violências nas escolas e que relação
estas apresentam com as políticas de formação de professores?”. Tem como objetivo identificar as
representações sociais dos professores sobre violências nas escolas, bem como caracterizar as políticas
educacionais presentes nas representações docentes da violência nas escolas. A metodologia utilizada aponta
para uma abordagem qualitativa, utilizando-se da técnica da Análise de Conteúdo de Bardin (1977 e 2009), com
o apoio do programa Atlas-Ti, e com o aporte teórico das representações sociais, apoiado principalmente em
Moscovici (1978, 2001 e 2003), Jodelet (2001, 2005 e 2007) e Mazzotti (1994). É composto por uma parte
teórica, ao procurar estabelecer um diálogo com autores que estudam e pesquisam sobre violência escolar, como
Gomes e Pereira (2009), Abramovay (2005), Eyng, Gisi, Ens, (2009), Charlot (2002), Priotto e Boneti (2009),
Gisi (2008), Bourdieu e Passeron (1975), Medeiros (2007), Bourdieu (2007), entre outros e políticas
educacionais, através de Vieira (2004), Draibe (1990), Shiroma (2000), Oliveira (2009), Ferreira (2009), Boneti
(2007), e demais autores; também se realizou a análise documental das legislações educacionais buscando
indícios de enfrentamento para a violência nas escolas. Para os professores entrevistados, a finalidade da
educação está em formar, desenvolver, transmitir, conhecimentos, conteúdos que preparem o cidadão, os alunos,
as pessoas, as crianças para a cidadania, vida e trabalho. O ser professor para alguns é uma questão de vocação e,
para outros, profissão. Destacam a mediação como um dos principais aspectos da sua função. Definem violência
como agressão dirigida a alguém ou a alguma coisa aquilo que fere, faz mal, desrespeita” podendo ser física,
verbal e moral. As causas para que essas atitudes ocorram nas escolas são apontadas como a falta de estrutura
familiar e brincadeiras infantis ou motivos banais, e também diferenças individuais, brigas por namorados,
discriminação, entre outros. A representação de violências nas escolas pode ter por base elementos que compõem
os embates políticos (como redemocratização, acesso a direitos, entre outros) e as informações midiáticas aliadas
às condições históricas, aos modelos e opiniões etc. Sobre a legislação educacional brasileira pode-se dizer que
as leis atribuem ao professor um papel muito mais profissional do que os destacados nas representações dos
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professores (principalmente vocação, dom). Não obstante, apesar de a legislação afirmar que as Instituições que
formam os professores é que deveriam prepará-los para lidar com fenômenos das violências no espaço da escola
e que cabe à escola, por meio de seu Projeto Político Pedagógico, tentar encontrar soluções para suas demandas,
a grande maioria dos professores indicam como tratamento adequado aos alunos com atitudes violentas, a
punição ou que seja encaminhado para profissionais que saibam lidar com esse problema. Isso revela que, nas
representações sociais dos professores, não cabe a eles se preocupar com problemas de comportamento
inadequado em seus alunos. Cabe-lhes, ensinar, preparar um cidadão crítico e autônomo."
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 90ª
1.1 Autor (a): Mariana Custódio de Souza Baroni
1.2 Título: Justiça restaurativa na escola: trabalhando as relações sociomorais
1.3 Orientador (a): Maria Suzana de Stefano Menin
1.4 Ano de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Estadual Paulista (UNESP)
1.8 Cidade/Estado: Presidente Prudente – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Educação em valores. Conflitos escolares. Estilos de resolução de
conflitos. Ambientes coercitivos e comunicativos. Justiça restaurativa. Círculos restaurativos.
2.2 Tema Principal: Justiça restaurativa como uma proposta de resolução dos conflitos escolares
2.3 Recortes temáticos: Intervenção
2.4 Objetivos: “verificar se a justiça restaurativa pode se apresentar como um instrumento positivo à resolução
de conflitos e combate à violência escolar.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Teoria de Piaget sobre o desenvolvimento moral da criança. “A análise dos dados coletados foi
fundamentada, principalmente, em estudos de Marshall, Boyack e Bowen, Melo, Ortegal, Pallamolla, Penido,
Pinto, Rolim, Saliba e Zehr sobre justiça restaurativa; nos estudos de Biaggio, Kant, Kohlberg, Menin e Piaget
sobre a moral, o desenvolvimento moral e as noções de justiça e nos estudos de Assis e Vinha, Leme, Vicentin,
Vinha, Vinha e Tognetta sobre os estilos de resolução de conflitos e ambientes coercitivos e cooperativos.”.
“Tomamos como referencial, no campo da Justiça Restaurativa, o projeto ‘Justiça e Educação em Heliópolis e
Guarulhos: parceria para a cidadania’ que inseriu, no segundo semestre de 2006, nas escolas da rede pública de
São Paulo (Heliópolis e Guarulhos)”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não é possível identificar
2.10 Principais contextos estudados: escolas que implementaram esse projeto
2.11 Resumo do trabalho: "Este trabalho, intitulado ‘Justiça Restaurativa na Escola: trabalhando as relações
sociomorais’, versa sobre a justiça restaurativa como uma proposta de resolução dos conflitos escolares.
Relaciona os estilos de resolução de conflitos com os princípios de justiça restaurativa investigando como estes
podem alicerçar a construção de ambientes sociomorais na escola de forma a possibilitarem a discussão e o
fortalecimento de conceitos e valores morais que contribuam para a consolidação da cooperação entre alunos,
para a construção da autonomia e para o combate à violência. Ele pertence à linha de pesquisa ‘Processos
Formativos, Diferenças e Valores`, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Ciências e
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Tecnologia, Universidade Estadual Paulista de Presidente Prudente e recebeu apoio financeiro da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP. O interesse por esta pesquisa partiu da constatação do
aumento desenfreado das situações de violência vivenciadas pela escola; surgiu da nossa preocupação com uma
possível crise de valores morais que possa ter desencadeado a banalização da violência na escola. Levando isso
em conta, estabelecemos como objetivo principal deste trabalho verificar se a justiça restaurativa pode se
apresentar como um instrumento positivo à resolução de conflitos e combate à violência escolar. Para isso,
estudamos, em Psicologia, a teoria de Piaget sobre o desenvolvimento moral da criança. Tomamos como
referencial, no campo da Justiça Restaurativa, o projeto ‘Justiça e Educação em Heliópolis e Guarulhos: parceria
para a cidadania’ que inseriu, no segundo semestre de 2006, nas escolas da rede pública de São Paulo (Heliópolis
e Guarulhos), espaços, denominados Círculos Restaurativos, com o intuito de superar conflitos e reduzir a
violência nas escolas, por meio da reflexão, do diálogo e do acordo entre as partes. Desta forma, para atingirmos
ao fim a que nos propomos, realizamos uma abordagem qualitativa utilizando os instrumentos de observação e
entrevista, que foram aplicados em duas escolas que implantaram o referido projeto e, consequentemente, os
Círculos Restaurativos (uma em Heliópolis e outra em Guarulhos). A análise dos dados coletados foi
fundamentada, principalmente, em estudos de Marshall, Boyack e Bowen, Melo, Ortegal, Pallamolla, Penido,
Pinto, Rolim, Saliba e Zehr sobre justiça restaurativa; nos estudos de Biaggio, Kant, Kohlberg, Menin e Piaget
sobre a moral, o desenvolvimento moral e as noções de justiça e nos estudos de Assis e Vinha, Leme, Vicentin,
Vinha, Vinha e Tognetta sobre os estilos de resolução de conflitos e ambientes coercitivos e cooperativos. Por
essa fundamentação teórica, nossa análise revelou que os círculos têm grande potencial para ser um instrumento
positivo na resolução dos conflitos escolares; no entanto, possíveis falhas em sua execução o afastaram da
proposta e podem ter resultado no enfraquecimento da ferramenta. Apesar disso, mesmo enfraquecida, diante das
formas agressivas e submissas de resolução de conflitos que os educadores têm utilizado a proposta dos círculos
se mostra como a melhor opção, justamente por estimular a resolução assertiva do conflito, ou seja, por
incentivar o enfrentamento da situação, não pela prática de atitudes violentas, mas pela prática do diálogo, da
reflexão, da responsabilização e do acordo, dando poder às partes de resolverem o conflito à que se envolveram,
possibilitando que os sujeitos vislumbrem uma mudança de comportam"
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 91ª
1.1 Autor (a): Ronaldo Figueiredo Venas
1.2 Título: Gestão escolar e violência : um estudo de caso sobre as ações gestoras em situação de violência
1.3 Orientador (a): Celma Borges Gomes
1.4 Ano de defesa: 2008
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal da Bahia
1.8 Cidade/Estado: Salvador – BA
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência na escola. Estudo de casos. Gestão da escola. Estratégias
pedagógicas. Organização da ação pedagógica
2.2 Tema Principal: Intervenções (práticas gestoras de resolução dos conflitos em situação de violência)
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Intervenções
2.4 Objetivos: “compreender as práticas gestoras de resolução dos conflitos.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados (X) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas () pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
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(X) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: grupo focal
2.9 Grupo estudado: alunos, professores, membros da equipe diretiva
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: “Esta dissertação trata de um estudo de caso sobre as ações gestoras em situação de
violência. As ações fazem parte do modo como a equipe gestora atua em situações de violência na escola. O
estudo da violência requer um entendimento amplo sobre como ocorre para que as ações possam atuar nas causas
do problema. Procuramos identificar as variantes que interferem na escola, que são da escola e as que são contra
a escola, articulando essas variantes ao processo de transformação da direção em gestão que passaram os
dirigentes educacionais. Para identificar o modo como a equipe gestora atua procuramos perceber como alunos,
professores e gestores vêem a violência no espaço escolar. Posteriormente, fizemos a relação entre projeto
político pedagógico e o regimento interno e as ações gestoras de enfrentamento do problema. Dessa maneira,
objetivamos compreender as práticas gestoras de resolução dos conflitos. A pesquisa foi realizada em uma escola
da periferia de Salvador com alto índice de violência. Com uma amostra de 103 alunos, 10 professores e 5
membros da equipe diretiva. Para a coleta dos dados foram utilizados o grupo focal, a entrevista semiestruturada,
a aplicação de questionário e a observação sistemática. Os resultados indicaram a presença de baixa
sociabilidade no ambiente escolar, ausência de um eficaz sistema de regras, a falta de um sentimento de pertença
na participação do conselho escolar, a presença da droga e da intimidação como causa para os casos de violência
física e psicológica ocorridos durante o desenvolvimento da pesquisa. Concluímos esse trabalho apresentando as
estratégias que podem potencializar o papel do gestor escolar em situação de violência.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese – 92 ª
1.1 Autor (a): Alci Marcus Ribeiro Borges
1.2 Título: Direitos humanos e o silêncio da escola diante da violência sexual contra crianças e adolescentes
1.3 Orientador (a): Profª. Drª. Maria do Carmo Alves do Bomfim.
1.4 Ano de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal do Piauí (UFPI)
1.8 Cidade/Estado: Teresina – Piauí
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência sexual. Crianças e adolescentes. Posturas da escola.
2.2 Tema Principal: “o silêncio da escola diante da violência sexual contra crianças e adolescentes”
2.3 Recortes temáticos: Outros
2.4 Objetivos: “investigar as posturas de escolas de Teresina (duas escolas públicas e uma particular), durante o
ano de 2009, diante das práticas de violência sexual contra seus alunos e suas alunas. Neste sentido, a presente
pesquisa busca confirmar a hipótese inicial elaborada a partir dos relatórios anuais dos Conselhos Tutelares de
Teresina, de que a escola tem silenciado diante de tais casos, apesar das exigências legais e principiológicas
contidas em nosso arcabouço jurídico. Busca-se também identificar as razões deste incômodo silenciamento.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Para a fundamentação teórica recorre-se a diversificadas referências, destacando-se Abramovay
(2004), Ariés (1981), Azevedo & Guerra (1989, 1997), Bardin (2010), Bauer & Gaskell (2008), Benevides
(1994), Borges (2009), Bittar (2001), Candau (1995), Canotilho (2002), Claude & Andreopaulos (2007),
Contreras (2002), Delgado (2000), DeMause (1991), Faleiros (2000, 2003), Freire (1996), Freyre (1984), Hart
(2008), Ippolito (2003), Kohan (2005), Lajolo (2009), Lopes (1992), Matos (2006), Orlandi (2009), Pimenta
(2002), Pinheiro (2009), Sadigursky (1999), Saffioti (1989, 1997), Santos (1997), Tardif (2008), Vygotsky
(1989), dentre outras, além de fontes institucionais importantes, tais como ONU, UNICEF, OMS, UNESCO,
ABRAPIA e MINISTÉRIO DA SAÚDE.”. “Para escutar o conteúdo do que foi dito pela escola, utiliza-se
técnicas da Análise de Conteúdo de Bardin (2010), e para escutar o não dito pela escola, recorre-se às técnicas da
Análise de Discurso (Orlandi, 2009), que trata do discurso em movimento, da pessoa humana falando enquanto
sujeito no mundo, social e historicamente contextualizado.”
( ) Não está Explicitado:
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes
( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
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Segundo os processos de estudo: (X) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista (X)
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professores
2.10 Principais contextos estudados: escola pública e particular
2.11 Resumo do trabalho: “Esta dissertação apresenta um estudo que busca investigar as posturas de escolas de
Teresina (duas escolas públicas e uma particular), durante o ano de 2009, diante das práticas de violência sexual
contra seus alunos e suas alunas. Neste sentido, a presente pesquisa busca confirmar a hipótese inicial elaborada
a partir dos relatórios anuais dos Conselhos Tutelares de Teresina, de que a escola tem silenciado diante de tais
casos, apesar das exigências legais e principiológicas contidas em nosso arcabouço jurídico. Busca-se também
identificar as razões deste incômodo silenciamento. Especificamente, levantam-se os casos de violações de
direitos de crianças e adolescentes em Teresina, durante o ano de 2009; identificam-se, neste contexto, os casos
de violência sexual notificados nos três Conselhos Tutelares. Dentre os notificantes, encontram-se as escolas e
seus agentes, buscando-se, assim, confirma-se a hipótese acerca de seu generalizado silenciamento. Para a
fundamentação teórica recorre-se a diversificadas referências, destacando-se Abramovay (2004), Ariés (1981),
Azevedo & Guerra (1989, 1997), Bardin (2010), Bauer & Gaskell (2008), Benevides (1994), Borges (2009),
Bittar (2001), Candau (1995), Canotilho (2002), Claude & Andreopaulos (2007), Contreras (2002), Delgado
(2000), DeMause (1991), Faleiros (2000, 2003), Freire (1996), Freyre (1984), Hart (2008), Ippolito (2003),
Kohan (2005), Lajolo (2009), Lopes (1992), Matos (2006), Orlandi (2009), Pimenta (2002), Pinheiro (2009),
Sadigursky (1999), Saffioti (1989, 1997), Santos (1997), Tardif (2008), Vygotsky (1989), dentre outras, além de
fontes institucionais importantes, tais como ONU, UNICEF, OMS, UNESCO, ABRAPIA e MINISTÉRIO DA
SAÚDE. A metodologia foi desenvolvida em uma perspectiva qualitativa, contando-se com elementos
quantitativos, coletados nos Conselhos Tutelares de Teresina. Nesta perspectiva, desenvolve-se um esforço para
escutar a escola, dando-se atenção ao conteúdo de suas falas. Para escutar o conteúdo do que foi dito pela escola,
utiliza-se técnicas da Análise de Conteúdo de Bardin (2010), e para escutar o não dito pela escola, recorre-se às
técnicas da Análise de Discurso (Orlandi, 2009), que trata do discurso em movimento, da pessoa humana falando
enquanto sujeito no mundo, social e historicamente contextualizado. Para a coleta de dados opta-se pela
entrevista não estruturada, porém guiada, também chamada entrevista em profundidade, visando-se obter do
entrevistado(a) os aspectos mais relevantes de determinado problema, bem como informações detalhadas, a
serem utilizadas na análise qualitativa. A construção dos dados para a composição do corpus foi realizada em
três escolas de Teresina – duas públicas e uma particular – selecionadas a partir de dados coletados nos três
Conselhos Tutelares de Teresina. Nestas escolas foram escolhidos seis professores/professoras (dois/duas em
cada escola) para as entrevistas. Ao final, confirma-se a hipótese inicial – o generalizado silenciamento da escola
diante dos casos de violência sexual contra seus alunos e suas alunas, eis que apenas 3,63% das notificações de
violência sexual foram procedentes das escolas de Teresina, seja por considerarem tal temática ainda
um tabu para a escola, seja ainda por medo, vergonha ou preconceito no processo de enfrentamento da violência
sexual como fenômeno complexo, seja porque a escola não se considera sujeito neste cenário privado da
violência sexual, em geral no âmbito doméstico.”.
1.Itens de identificação da dissertação ou tese – 93 ª
1.1 Autor (a): Claudio Marques da Silva Neto
1.2 Título: (In)disciplina e violência no espaço escolar: aprendizagem e participação como fundamentos da
ordem
1.3 Orientador (a): Elba Siqueira de Sa Barretto
1.4 Ano de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade de São Paulo - USP
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Cultura da paz. Direito à educação. Indisciplina. Violência escolar.
2.2 Tema Principal: “formas pelas quais uma escola pública do município de São Paulo lida com a indisciplina e
a violência”
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2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e intervenções
2.4 Objetivos: “examinar as formas pelas quais uma escola pública do município de São Paulo lida com a
indisciplina e a violência. Procura investigar como essas manifestações são concebidas entre os diversos
segmentos que compõem a unidade escolar: alunos, pais, professores e demais profissionais; como se expressam
no cotidiano da escola e interferem na prática docente e nas interações com os alunos, bem como procura
perceber que tipos de intervenções práticas sofrem os conflitos, a violência e a indisciplina no dia a dia da escola,
particularmente aqueles ligados à implementação do currículo. Busca verificar em que medida a forma de
organização e as práticas institucionais interferem na aprendizagem dos alunos, geram, intensificam ou
amenizam os casos de violência e indisciplina na escola.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área:
( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado
(X) Não está Explicitado:
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: alunos, pais, professores e demais profissionais
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “Este estudo propõe-se a examinar as formas pelas quais uma escola pública do
município de São Paulo lida com a indisciplina e a violência. Procura investigar como essas manifestações são
concebidas entre os diversos segmentos que compõem a unidade escolar: alunos, pais, professores e demais
profissionais; como se expressam no cotidiano da escola e interferem na prática docente e nas interações com os
alunos, bem como procura perceber que tipos de intervenções práticas sofrem os conflitos, a violência e a
indisciplina no dia a dia da escola, particularmente aqueles ligados à implementação do currículo. Busca
verificar em que medida a forma de organização e as práticas institucionais interferem na aprendizagem dos
alunos, geram, intensificam ou amenizam os casos de violência e indisciplina na escola. O estudo de caso valeuse de observações sistemáticas, entrevistas, análise documental, ao longo de 17 meses, do cotidiano escolar.
Concluiu que a escola, assegurando a participação democrática dos diferentes segmentos sociais e a condução
compartilhada das ações pedagógicas, conseguiu reverter um quadro de indisciplina e violência sem utilizar
medidas disciplinadoras, logrando assegurar a aprendizagem de todos os alunos.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese – 94 ª
1.1 Autor (a): Fábio de Andrade Carvalho
1.2 Título: Indisciplina na Escola: Manifestações da violência nas práticas escolares
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Júlio Gomes de Almeida
1.4 Ano de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade da Cidade de São Paulo (UNICID)
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência. Práticas escolares. Grupos. Imaginário social.
2.2 Tema Principal: Manifestação da violência nas práticas escolares
2.3 Recortes temáticos: Manifestações da violência
2.4 Objetivos: “investigar a manifestação da violência nas práticas escolares com o objetivo de verificar em que
medida essas práticas se constituem em tempos e espaço de manifestação da violência no cotidiano escolar.”

245

2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Foucault (2003), Bourdieu (1982), Maffesoli (1987), entre outros, que tratam do tema.
( ) Não está Explicitado
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
(X) Observação
(X) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: educadores
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: “O presente estudo buscou investigar a manifestação da violência nas práticas
escolares com o objetivo de verificar em que medida essas práticas se constituem em tempos e espaço de
manifestação da violência no cotidiano escolar. Este estudo possibilitou olhar as práticas escolares, sobretudo,
por um prisma diferente, quando se trata de violência. Embora muitos estudiosos se dedicarem a esse tema, a
problemática em questão ainda é relevante diante da situação que a organização escolar vive em dias atuais. Para
realização dessa pesquisa, assumiu-se como metodologia uma abordagem qualitativa e como procedimentos de
coleta de dados a análise bibliográfica e documental, completada por entrevistas semiestruturadas e observação
participante. Nesse sentido recorri a autores como Foucault (2003), Bourdieu (1982), Maffesoli (1987), entre
outros, que tratam do tema. Esses autores abordam o assunto em diferentes perspectivas, mas que se
entrecruzam, corroborando para uma possível compreensão desse tema tão complexo. Além da análise e revisão
bibliográfica da literatura recorri à reflexão sobre a minha prática e a as vivências de outros educadores. Com
isso acredito que esse estudo pode contribuir, significadamente, para que outros estudiosos, pesquisadores e
educadores interessados no assunto discutam a violência como um fenômeno social que emerge na organização
complexa que é a escola.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese – 95ª
1.1 Autor (a): Pedro Luiz Dal Boni
1.2 Título: Violência e negociação entre atores no cotidiano das escolas públicas de Araçoiaba da Serra/SP
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Hélio Iveson Passos Medrado
1.4 Ano de defesa: 2010
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade de Sorocaba (UNISO)
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Cotidiano escolar. Negociação. Violência escolar.
2.2 Tema Principal: violências concreta, simbólica e intermediária produzidas no cotidiano das instituições
escolares públicas de ensino fundamental e médio no município de Araçoiaba da Serra-SP
2.3 Recortes temáticos: Manifestações da violência e Intervenções
2.4 Objetivos: Não foi possível identificar
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado:
abordagens interdisciplinares: Bourdieu, Charlot, Foucault, Maffesoli constituem fortes referenciais teóricos
metodológicos; Tocqueville subsidia nossas reflexões a partir da concepção que conflitos são inerentes a
qualquer organização social e, sempre, existiram formas pacíficas de encaminhamento de soluções.
( ) Não está Explicitado
2.7 Tipo de pesquisa:
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(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professores, diretores, alunos e funcionários
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas do ensino fundamental
2.11 Resumo do trabalho: “A pesquisa contempla um estudo sobre as violências concreta, simbólica e
intermediária produzidas no cotidiano das instituições escolares públicas de ensino fundamental e médio no
município de Araçoiaba da Serra-SP. Destacamos as violências reproduzidas pela escola e seus agentes –
professores, diretores, alunos e funcionários. Partimos do pressuposto que não existe uma violência, mas um
conjunto de violências que precisa ser contextualizado. Nucleada por abordagens interdisciplinares a pesquisa se
propõe a examinar a habilidade dos atores do cenário escolar em negociar com os atos de violência no ambiente
escolar. Bourdieu, Charlot, Foucault, Maffesoli constituem fortes referenciais teóricos metodológicos;
Tocqueville subsidia nossas reflexões a partir da concepção que conflitos são inerentes a qualquer organização
social e, sempre, existiram formas pacíficas de encaminhamento de soluções. Portanto, a violência é passível de
negociação. Na primeira parte da pesquisa discutimos a dificuldade da conceituação sobre violências concreta,
simbólica e intermediária, pois se trata de um termo polissêmico, e defendemos que toda e qualquer forma de
violência deva ser contextualizada, sob pena de incidirmos numa limitação conceitual. Na segunda parte
examinamos os resultados dos questionários aplicados nas treze escolas públicas do município de Araçoiaba da
Serra-SP e as certezas provisórias apontaram que existe negociação com os atos de violência ocorridos nas
escolas, contrariando a tese de que as instituições escolares no Brasil se utilizam corretivos violentos (medidas
disciplinares) no trato com a violência.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 96ª
1.1 Autor (a): Adriana Lira da Silva
1.2 Título: A organização escolar: a relação entre clima e violências
1.3 Orientador (a): Candido Alberto da Costa Gomes
1.4 Ano de defesa: 2010
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Católica de Brasília - UCB
1.8 Cidade/Estado: Brasília – DF
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Organização escolar. Violência na escola. Ensino Fundamental.
2.2 Tema Principal: A relação entre clima e violências na organização escolar
2.3 Recortes temáticos: Relações causais
2.4 Objetivos: “analisar as possíveis relações entre o clima escolar e as violências intra e extraescolares.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado
(X) Não foi possível identificar
2.7. Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
(X) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
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( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: Grupo focal
2.9 Grupo estudado: “gestores, professores, alunos, policiais e membros do Conselho de Segurança, este
comporto por estudantes, professores, orientadores educacionais, pais etc.”
2.10. Principais contextos estudados: escolas públicas
2.11. Resumo do trabalho: “As violências nas escolas do Distrito Federal têm dificultado que se efetive
plenamente o direito à educação. Por isso, esta pesquisa objetivou analisar as possíveis relações entre o clima
escolar e as violências intra e extraescolares. Reconhece-se que a escola depende do meio que a influencia, bem
como dos indivíduos que nela se encontram e que também resultam do entorno, gerando a sua dinâmica social,
num fluxo recíproco entre organização e ambiente. A investigação, descritiva e exploratória, constitui um estudo
de casos múltiplos, com abordagem quanti-qualitativa, focalizando a organização e o funcionamento de cinco
escolas públicas dos anos finais do ensino fundamental, com expressivo histórico de violências, localizadas em
regiões administrativas de baixa renda e elevado risco na periferia da capital brasileira. A amostra envolveu
1004 pessoas, incluindo gestores, professores, alunos, policiais e membros do Conselho de Segurança, este
comporto por estudantes, professores, orientadores educacionais, pais etc. Para coleta dos dados, utilizou-se o
levantamento por questionários para estudantes e professores, grupos focais com alunos, entrevistas
semiestruturadas com os demais atores escolares e roteiro de observação in loco. Com base na literatura,
priorizaram-se alguns elementos constituintes do clima organizacional: nível de segurança, estilo de liderança do
gestor, comunicação organizacional, relações interpessoais e ocorrências de variadas formas de violências.
Segundo os dados, quatro unidades escolares mais se aproximavam do tipo burocrático de organização, segundo
o modelo adotado pelo regimento unificado da rede. Entretanto, os desvios em relação a esse modelo eram tão
numerosos que os estabelecimentos também se identificavam com a ‘anarquia organizada’, recorrendo à
‘hipocrisia organizacional’ para legitimar-se. Uma das escolas, porém, contava com uma gestão participativa, em
que os poderes eram compartilhados, de modo a responsabilizar os diversos atores, e os processos decisórios
eram relativamente transparentes. Tais diferenças se deviam em sua maior parte à atuação da diretora, de modo
que o caso estava mais identificado com a perspectiva da escola democrática. Os resultados ainda evidenciaram
que as violências se configuram no universo específico de cada escola, de modo que, apesar do apoio externo,
cabe a cada um resolvê-las e preveni-las, modificando o seu clima e microlimas, conforme os objetivos fixados.
Tais processos dependem diretamente dos modelos da gestão, do constante diagnóstico do clima e de um
conjunto de ações capazes de tornar esse clima positivo. A pesquisa concluiu que existem relações bilaterais
entre clima e violências no espaço escolar, já que estas contribuem para degradar ainda mais o primeiro, em
processo cíclico acumulativo. Entretanto, os vários indicadores de clima desfavorável tentem a ser ignorados e
não acompanhados, levando a organização a ‘adoecer’. Não avaliando o clima da escola como um todo, são
adotadas por ensaio e erro medidas improvisadas e reativas, no fogo dos acontecimentos, por isso carecendo de
sucesso na superação das violências.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 97ª
1.1 Autor (a): Fabíola dos Santos Cerqueira
1.2 Título: Juventude, Violência Simbólica e Corpo: desvelando relações de poder no cotidiano escolar
1.3 Orientador (a): Luiza Mitiko Yshiguro Camacho
1.4 Ano de defesa: 2010
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo
1.8 Cidade/Estado: Vitória – ES
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas):
2.2 Tema Principal: relações entre juventude, padrão do corpo perfeito e violência simbólica no ambiente escolar
2.3 Recortes temáticos: Relações causais
2.4 Objetivos: “objetiva investigar as relações entre juventude, padrão do corpo perfeito e violência simbólica no
ambiente escolar”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível
identificar
2.6 Enfoque teórico:
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(X) Explicitado: “José Machado Pais, Mario Margulis, Luiza Mitiko Yshiguro Camacho, Juarez Dayrell, Pierre
Bourdieu, Marilena Chaui, Michel Foucault, Claude Fischer, José Carlos Rodrigues, Everardo Rocha, entre
outros(as).”
( ) Não está Explicitado
2.7. Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo (X) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: grupo focal
2.9 Grupo estudado: alunos jovens
2.10. Principais contextos estudados: escola pública
2.11. Resumo do trabalho: “Este trabalho objetiva investigar as relações entre juventude, padrão do corpo
perfeito e violência simbólica no ambiente escolar, relações que merecem atenção, principalmente se forem
levados em consideração os constantes esforços da mídia em reforçar os modelos de “corpo perfeito”, excluindo
todos os que fogem à “fôrma”. Privilegia a discussão do corpo na perspectiva da cultura, numa abordagem
antropológica, visando a perceber a relação desse corpo com os processos de sociabilidade juvenil, no ambiente
escolar, sobretudo sua relação com a manifestação da violência. Toma como sujeitos da pesquisa jovens
alunos(as) das três séries do Ensino Médio Básico, de uma escola da Rede Pública Estadual da cidade de
Vitória/ES. Adota um estudo de caso do tipo etnográfico, combinando as seguintes técnicas para coleta dos
dados: aplicação de questionário, observação, registro minucioso em diário de campo, grupos focais e entrevistas
individuais semiestruturadas. Observa que jovens são cotidianamente discriminados(as), ridicularizados(as) e
rejeitados(as), sobretudo pelos(as) próprios(as) colegas, por não se encaixarem nos padrões de corpo perfeito.
Constata que esse processo de discriminação é reforçado pela escola e pelos(as) profissionais que lá estão
quando negligenciam tal conduta, quando não problematizam ou mesmo quando não dão o atendimento
adequado aos sujeitos vítimas de tais exclusões, permitindo que atitudes dessa natureza se repitam
continuadamente. Constata ainda que as estratégias utilizadas por esses(as) jovens são bem variadas: há os(as)
que se isolam na tentativa de se tornarem invisíveis aos olhos alheios, os(as) que agridem, os(as) que levam na
brincadeira e há também quem não aguente a pressão e prefira abandonar a escola. Dialoga com os(as) seguintes
autores(as): José Machado Pais, Mario Margulis, Luiza Mitiko Yshiguro Camacho, Juarez Dayrell, Pierre
Bourdieu, Marilena Chaui, Michel Foucault, Claude Fischer, José Carlos Rodrigues, Everardo Rocha, entre
outros(as).”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 98ª
1.1 Autor (a): Carla Regina Silva
1.2 Título: Políticas públicas, educação, juventude e violência da escola : quais as dinâmicas entre os diversos
atores envolvidos?
1.3 Orientador (a): Profa. Dra. Roseli Esquerdo Lopes
1.4 Ano de defesa: 2007
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal de São Carlos (UFScar)
1.8 Cidade/Estado: São Carlos – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas):
2.2 Tema Principal: Práticas de violência no ambiente escolar, ações e enfrentamentos por cada ator nas escolas
públicas
2.3 Recortes temáticos: Manifestações e Intervenções
2.4 Objetivos: “realizar um levantamento das práticas de violência no ambiente escolar, analisar as ações e os
enfrentamentos realizados por cada ator nas escolas públicas”
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2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado
(X) Não foi possível identificar
2.7. Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: testes estatísticos, dinâmicas grupais, discussões, e atividades lúdicas, plásticas e dramáticas com o
tema da violência.
2.9 Grupo estudado: alunos, diretores, coordenadores pedagógicos, inspetores e professores
2.10. Principais contextos estudados: escolas públicas
2.11. Resumo do trabalho: “O presente trabalho aborda o tema da violência da escola, sob três eixos temáticos:
juventude de grupos populares urbanos, violência da escola e educação, sob o enfoque da escola pública para
jovens e o ensino médio. Como efeito dos processos de fragmentação social e de exclusão econômica e social,
emergem práticas de violência como norma social de amplos grupos, presentes em múltiplas dimensões das
relações humanas e do convívio social. A relação entre educação e os processos de violência estiveram
permeados em toda constituição histórica até a sociedade contemporânea, ainda que se pesem as transformações
conceituais que subsidiaram as práticas ao longo desta trajetória. Torna-se evidente a vulnerabilidade dos jovens,
sobretudo de grupo populares, aos inúmeros índices relacionados à violência no país, e ainda às políticas
públicas voltadas para juventude que reconhecidamente são insuficientes, fragmentadas ou inadequadas para de
fato atender as demandas deste grupo numa perspectiva que os efetive como sujeitos de direitos. Sendo assim, a
escola apresenta-se como espaço consagradamente em conquista por este grupo, embora ainda no processo
gradual de universalização do ensino médio com todas suas dificuldades, tais como, acesso, permanência e
qualidade de ensino. Ressalta-se portanto a importância do comprometimento deste estudo em aprofundar e
contextualizar o fenômeno da violência na escola em relação às condições políticas, econômicas, culturais e
sociais as quais estão inter-relacionadas na contemporaneidade, sobretudo quando trata-se de um assunto urgente
que obstaculiza os processos democráticos construídos no cotidiano das instituições escolares. Na direção de
realizar um levantamento das práticas de violência no ambiente escolar, analisar as ações e os enfrentamentos
realizados por cada ator nas escolas públicas, as ações pautaram-se na temática da violência na e da escola
pública de Ensino Médio, em cinco escolas na cidade de São Carlos. Para a coleta de dados quantitavos foram
utilizados questionários auto-aplicáveis com alunos e produzido banco de dados, testes estatísticos com
cruzamentos e cálculos apropriados para o propósito da pesquisa. Já para coleta de dados qualitativos foram
realizadas entrevistas com diretores, coordenadores pedagógicos, inspetores, professores e alunos. E ainda doze
encontros com grupos de alunos por meio de dinâmicas grupais, discussões, e atividades lúdicas, plásticas e
dramáticas com o tema da violência. Para fidelidade dos registros foram utilizados equipamentos audiovisuais.
Dentre algumas análises dos dados coletados verificou-se as refinadas estratégias do processo de inclusão e
exclusão sociais reproduzidas pela escola, assim como a dinâmica dos agentes escolares em relação aos
processos de violência, suas reproduções e seus enfrentamentos que desenvolve, inúmeras vezes, formas ainda
mais rígidas, porém coersitivas e policialescas. Dada a densidade e abrangência da violência na atualidade, a
escola sofre com as ameaças internas e externas que estão presentes no seu cotidiano, ao mesmo tempo que
realimenta em suas atitudes fundadas na ineficácia de suas experiências com modelos mais democráticos,
associadas ao despreparo dos profissionais e a falta de uma rede de suporte que amplie as ações revogadas à
escola, mas que extrapolam suas responsabilidades e suas possibilidades como está designada as instituições
escolares na atualidade. A relevância social e acadêmica dada ao tema convergem na construção de práticas
escolares democráticas, pois diante a complexidade da violência e a juventude na atualidade tornam a escola
imprescindível para avaliação, implementação e reprodução dos espaços possíveis para as vivências dos
processos democráticos, desde que haja outras redes de apoio que possam efetivamente responder à lógica
contraditória e complexa da assistência ao direito do jovem de grupos populares.”.
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1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 99ª
1.1 Autor (a): Josafá Moreira da Cunha
1.2 Título: Violência interpessoal em escolas no Brasil: características e correlatos
1.3 Orientador (a): Profa. Dra. Lidia Natália Dobrianskyj Weber.
1.4 Ano de defesa: 2009
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal do Paraná.
1.8 Cidade/Estado: Curitiba – PR
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Agressão. Vitimização. Violência. Bullying. Adolescência. Escola.
2.2 Tema Principal: Manifestação (características) e relações causais
2.3 Recortes temáticos: Relações causais. Tipos de envolvimento.
2.4 Objetivos: “objetivo aprimorar a compreensão sobre a agressão e vitimização entre pares em escolas
brasileiras através de um estudo exploratório sobre suas características e relação com a interação familiar e
ajustamento psicossocial.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área:
( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7. Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas (X) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
(X) funcionalista (X)
estatístico ( ) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários: de comportamento Anti-Social
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: Escala de Agressão e Vitimização entre Pares, Escala de Qualidade de Interação Familiar, Escala de
Responsividade e Exigência, Questionário de Conflito Familiar, Children’s Depression Inventory (CDI)
2.9 Grupo estudado: alunos do ensino fundamental e médio
2.10. Principais contextos estudados: escolas de quatro cidades brasileiras: Curitiba (PR), Goiânia (GO),
Governador Valadares (MG) e Teresina (PI)
2.11. Resumo do trabalho: “O presente estudo teve por objetivo aprimorar a compreensão sobre a agressão e
vitimização entre pares em escolas brasileiras através de um estudo exploratório sobre suas características e
relação com a interação familiar e ajustamento psicossocial. Foi hipotetizado que a agresão e vitimização
estariam significativamente associadas a fatores demográficos, à interação familiar e ao ajustamento psicossocial
(aferido através de problemas de comportamento internalizados e externalizados). Os participantes foram 849
estudantes do Ensino Fundamental e Médio (idade média = 14,3 anos; d.p.= 1,9) de quatro cidades brasileiras:
Curitiba (PR), Goiânia (GO), Governador Valadares (MG) e Teresina (PI). Os participantes completaram as
seguintes medidas: Escala de Agressão e Vitimização entre Pares, Escala de Qualidade de Interação Familiar,
Escala de Responsividade e Exigência, Questionário de Conflito Familiar, Children’s Depression Inventory
(CDI) e um Questionário de Comportamento Anti-Social. A análise fatorial exploratória foi utilizada para avaliar
a estrutura empírica da Escala de Agressão e Vitimização entre Pares, e quatro fatores foram extraídos: agressão
direta (α=0,79), agressão relacional (α=0,72), agressão física indireta (1 item) e vitimização (α=0,81). Estes
fatores foram utilizados para realizar uma análise hierárquica de agrupamento (Método de Ward), resultando em
cinco categorias de envolvimento na agressão e vitimização entre pares, com as seguintes incidências: nãoenvolvidos (34,2%), vítimas (21%), agressores I (29,4%), agressores II (10%) e vítimas-agressoras (5,4%).
Conforme a hipótese inicial, as dimensões familiares avaliadas interagiram significativamente com a agressão e
vitimização, com algumas correlações positivas, que foram rotuladas como fatores de risco (punição corporal,
conflito familiar, comunicação negativa e clima conjugal negativo) e algumas correlações negativas,
consideradas fatores protetivos (envolvimento, sentimento dos filhos, relacionamento afetivo, modelo parental,
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regras e monitoria, comunicação positiva e clima conjugal positivo). A hipótese a respeito da relação da
vitimização entre pares com o ajustamento psicossocial foi também suportada: os participantes envolvidos como
vítimas ou agressores relataram escores mais altos no CDI e também mais manifestações de comportamento antisocial. Os resultados enfatizam a relação entre a vitimização entre pares e o ajustamento psicossocial, e também
sugerem a importância da família como um contexto significativamente relacionado às interações dos
adolescentes com pares.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 100ª
1.1 Autor (a): Juliana Mezomo Cantarelli
1.2 Título: A linguagem como forma de violência na relação professor-aluno em sala de aula
1.3 Orientador (a): Lúcia Salete Celich Dani
1.4 Ano de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS)
1.8 Cidade/Estado: Santa Maria – RS
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Relação professor-aluno. Sala de aula. Linguagens. Violências.
2.2 Tema Principal: A linguagem como forma de violência na relação professor-aluno em sala de aula
2.3 Recortes temáticos: Manifestação da violência e Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “investigar como a linguagem utilizada pelo professor (a) em sala de aula pode ser compreendida
como uma forma de violência praticada por esse (a) em relação a seus aluno, identificar qual a compreensão do
professor (a) sobre a utilização da linguagem como uma forma de violência exercida por ele (a) em relação aos
seus alunos (as) e verificar quais as significações construídas pelos alunos em relação à linguagem utilizada pelo
seu professor (a) em sala de aula.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área:
( ) Não foi possível identificar
2.6. Enfoque teórico
(X) Explicitado: Estudos realizados por Jean Piaget sobre construção e desenvolvimento da linguagem com
relação ao pensamento e a noção de moralidade para as crianças. Estudos realizados por Alícia Fernandez, Julio
Groppa Aquino, Maria Teresa Estrela, Ulisses F. de Araújo, Xus Martín Garcia, Josep Maria Puig e Yves de La
Taille. Os dados foram analisados sob aporte teórico dos autores citados sobre violência na relação professoraluno.
( ) Não foi possível identificar
2.7. Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: diário de campo
2.9 Grupo estudado: professora e alunos
2.10. Principais contextos estudados: escola pública
2.11. Resumo do trabalho: “Este trabalho está vinculado à Linha de Pesquisa Práticas Escolares e Políticas
Públicas, do Programa Pós-graduação em Educação, da Universidade Federal de Santa Maria. O presente estudo
insere-se ao Grupo de Pesquisa Afetos Morais e o seu projeto principal ‘Os conflitos e os sentimentos presentes
na relação pedagógica e seus entrelaçamentos na construção da personalidade moral’. A temática em estudo
surge a partir das minhas próprias experiências como aluna da educação básica e também da graduação e,
posteriormente, como professora, fazendo-me refletir sobre a relação professor-aluno. Nesse sentido, a pesquisa
objetiva-se em investigar como a linguagem utilizada pelo professor (a) em sala de aula pode ser compreendida
como uma forma de violência praticada por esse (a) em relação a seus aluno, identificar qual a compreensão do
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professor (a) sobre a utilização da linguagem como uma forma de violência exercida por ele (a) em relação aos
seus alunos (as) e verificar quais as significações construídas pelos alunos em relação à linguagem utilizada pelo
seu professor (a) em sala de aula. A metodologia adotada apresenta uma abordagem qualitativa, sob a
perspectiva de um estudo de caso, com uma professora do 3 ano do ensino fundamental e seus respectivos
alunos. A pesquisa realizou-se em uma escola estadual de educação básica situada na região centro do Estado do
Rio Grande do Sul. A coleta de dados foi realizada por meio de observações diretas na sala de aula, sendo os
dados registrados no diário de campo, e em entrevista semiestruturada com a professora da turma e seus alunos.
O estudo foi dividido em três capítulos: O primeiro - Delimitação e fundamentação da investigação - delimita e
especifica a área temática da investigação, as questões da pesquisa e seus objetivos, bem como a abordagem
metodológica da mesma. No capitulo 2 - A construção do pensamento, da linguagem e da moralidade na criança
- foi analisada a construção e desenvolvimento da linguagem com relação ao pensamento e a noção de
moralidade para as crianças. Para tal, foram utilizados, como aporte teórico, os estudos realizados por Jean
Piaget. O capítulo 3 - As violências e suas imbricações na relação professor-aluno - está dividido em dois
subcapítulos. No primeiro, foi analisada a relação professor-aluno em sala de aula. No segundo, foi enfocada a
violência dentro dessa relação. Teve como fundamentação teórica, entre outros, Alícia Fernandez, Julio Groppa
Aquino, Maria Teresa Estrela, Ulisses F. de Araújo, Xus Martín Garcia, Josep Maria Puig e Yves de La Taille.
Os dados foram analisados sob aporte teórico dos autores citados. Com base nas análises dos dados, conclui-se
que o modo como a linguagem é utilizada pelo professor, conscientemente ou não, pode ser entendida como uma
forma de violência; os alunos percebem a utilização da linguagem também como uma forma de violência
praticada pelos seus professores; porém, para os professores, a linguagem utilizada não é percebida como uma
forma de violência quando praticada pelos mesmos, pois, ela serve para moldar o comportamento dos alunos,
impor limites, ou seja, para que se transformem em pessoas educadas. Agir assim é preciso, necessário, aceitável
e, portanto, normal. ”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 101ª
1.1 Autor (a): Julia Siqueira da Rocha
1.2 Título: Da banalidade do mal à banalização da pedagogia : um estudo das violências nas relações escolares
de Florianópolis
1.3 Orientador (a): Prof.ª Drª. Ione Ribeiro Valle
1.4 Ano de defesa: 2010
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
1.8 Cidade/Estado: Florianópolis – SC
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violências. Escola. Pedagogia. Sociedade. Conhecimento.
2.2 Tema Principal: Violências nas relações escolares
2.3 Recortes temáticos: Manifestações da violência e Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “desvelar algumas concepções, padrões e dimensões desse complexo fenômeno”. “Nosso objetivo
é produzir um estudo que contribua para a compreensão da polissemia de sentidos envolvendo os contextos de
violências, com vistas a sair dos discursos naturalizados e das práticas reprodutivistas nas relações escolares.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não está Explicitado
2.7. Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
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( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10. Principais contextos estudados: escola
2.11. Resumo do trabalho: “Estudos sobre violências nas relações escolares são o objeto desta pesquisa, que
busca desvelar algumas concepções, padrões e dimensões desse complexo fenômeno. Iniciamos repertoriando as
pesquisas produzidas no Brasil, sobre a temática nas últimas décadas, o que permite a todos os pesquisadores
uma maior visibilidade desse campo de estudos. Nosso trabalho está datado entre os anos de 2005 e 2008 e
circunscrito à cidade de Florianópolis. Ressaltam-se as dimensões macro e micro das violências em suas
relações; por isto esta pesquisa analisa as violências na e da escola. Para a viabilidade da pesquisa, foram
coletados os Boletins de Ocorrência da Delegacia da Mulher da Criança e do Adolescente de Florianópolis, que
continham denúncias de violências, vivenciadas em ambiente escolar no período supracitado. A análise
quantitativa e qualitativa foi produzida a partir do aporte teórico-metodológico da sociologia e da sociologia da
educação, da história, da filosofia, da política e da antropologia. Sabemos que, apesar da visibilidade midiática
das violências, os discursos que a cercam são geralmente carregados de preconceitos ou visões esteriotipadas e
não ajudam a entender suas expressões e novas modulações. Nosso objetivo é produzir um estudo que contribua
para a compreensão da polissemia de sentidos envolvendo os contextos de violências, com vistas a sair dos
discursos naturalizados e das práticas reprodutivistas nas relações escolares.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 102ª
1.1 Autor (a): Patricia Feitosa Santos
1.2 Título: Violência escolar: o ponto de vista dos professores de matemática
1.3 Orientador (a): Rosália Maria Ribeiro De Aragao
1.4 Ano de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação em Ciências e Matemáticas
1.7 Instituição: Universidade Federal do Pará - UFPA
1.8 Cidade/Estado: Belém – PA
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência Escolar. Formação de professor. Pesquisa narrativa.
2.2 Tema Principal: O ponto de vista dos professores de matemática sobre a violência escolar
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: investigar “1) que aspectos da formação docente e social dos professores de matemática, nos seus
modos de ver, contribuem/contribuíram para suas percepções sobre violência escolar; 2) como têm sido/foram
suas trajetórias profissionais e qual a relevância da disciplina Matemática, abraçada por eles como professores,
na constituição da sua visão de violência em sala de aula.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista: em grupo de foco
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professores
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas
2.11 Resumo do trabalho: "Esta é uma pesquisa qualitativa, na modalidade narrativa, para cujo desenvolvimento
utilizo as seguintes indagações com o propósito de nortear a investigação: 1) que aspectos da formação docente e
social dos professores de matemática, nos seus modos de ver, contribuem/contribuíram para suas percepções
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sobre violência escolar; 2) como têm sido/foram suas trajetórias profissionais e qual a relevância da disciplina
Matemática, abraçada por eles como professores, na constituição da sua visão de violência em sala de aula. Para
isso, contatei professores de matemática que atuam em escolas públicas estaduais, no momento em que
frequentavam um curso de formação continuada. Utilizei, para a interação com os sujeitos, uma técnica de
entrevista em grupo de foco tipo episódica devidamente filmada e transcrita. Dos relatos dos professores-sujeitos
da pesquisa emergiram quatro categorias de análise, quais sejam: (A) Experiências de violência por eles
vivenciadas na sua infância; (B) Tipo de violência escolar supostamente cometido por cada um dos professores
em termos passíveis (ou não) de percepção por eles próprios; (C) Reações dos professores a situações de
violência por eles experienciadas nas escolas em que trabalham; (D) Reflexões que cada um costuma fazer após
vivenciarem ou terem conhecimento de situações de violência especialmente ocorridas nas suas aulas de
matemática ou em aulas de outrem. As análises feitas por mim de acordo com o referencial teórico permitem
corroborar que a formação acadêmica dos professores, voltadas somente para a ministração do conteúdo
matemático não os prepara para lidar com questões complexas vivenciadas no cotidiano das escolas como é o
caso da violência escolar; que o habitus do professor de matemática contribui para uma postura rígida diante da
disciplina que ministra e, consequentemente, em relação a seus alunos; que existe necessidade de trabalhar com
um currículo mais aberto, adaptado à realidade da escola e dos alunos, caso contrário o ensino de matemática
permanecerá como um dos grandes contributos para a violência simbólica independente de insinuar ou não o
reconhecimento de alguns professores como propagadores de violência. Esse quadro confirma parte dos termos
pelos quais é constituída a visão de violência dos professores de matemática, em suas aulas de matemática."
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 103ª
1.1 Autor (a): Delweks Rodrigues
1.2 Título: Livro didático de história do 5º ano: um elemento socializador da violência
1.3 Orientador (a): Amadeu José Montagnini Logarezzi
1.4 Data de defesa: dezembro de 2009
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
1.8 Cidade/Estado: São Carlos – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas):
2.2 Tema Principal: Livro didático de história do 5º ano como um elemento socializador da violência
2.3 Recortes temáticos: Outro
2.4 Objetivos: “identificar um elemento que colaborasse neste processo de reprodução da violência”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: psicanálise freudiana
( ) Não é possível identificar
2.7. Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( ) combinação
dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: (X) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico ( ) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
(X) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) História de vida
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10. Principais contextos estudados: não se aplica
2.11. Resumo do trabalho: “A violência se faz presente nas sociedades humanas desde que se tem conhecimentos
dos primeiros agrupamentos. Presume-se, assim, que a violência tem se reduzido através do processo civilizador.
Partindo deste pressuposto buscamos identificar um elemento que colaborasse neste processo de reprodução da
violência. Escolhemos, então, livros didáticos de história do 5º ano como objeto de pesquisa. Sabemos que um

255

foto histórico não pode ser mudado em sua essência, mas as formas de abordagem e apresentação do mesmos são
variáveis. Assim, focamos como referencial teórico a psicanálise freudiana. Freud considera os indivíduos maus
por natureza e esta maldade é um dos maiores empecilhos para a convivência social. Para sustentar essas idéias
nos valemos da teoria das pulsões, que, para Freud, explica o funcionamento social e individual. Isto nos
subsidiou na comparação entre os conceitos de cultura e indivíduo teorizado por Freud e os modelos de cultura e
indivíduo presente nos livros didáticos. Isto nos permitiu verificar a utilização nos livros didáticos de história os
recursos de projeção (em sentido psicanalítico) e eufemismo para suavizar as violências ao longo da história,
mas ainda assim pudemos caracterizar os livros didáticos que analisamos como um elemento socializador e
banalizador da violência.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 104ª
1.1 Autor (a): Alice Akemi Yamasaki
1.2 Título: Violências no contexto escolar: um olhar freiriano
1.3 Orientador (a): Moacir Gadotti
1.4 Data de defesa: 2007
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade de São Paulo - USP
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Incivilidade pedagógica. Violência contra os oprimidos. Violência contra
os opressores. Violência e Paulo Freire. Violência em contexto escolar. Violência escolar. Violências nas
escolas.
2.2 Tema Principal: Violências no contexto escolar a partir de Paulo Freire
2.3 Recortes temáticos: Outro
2.4 Objetivos: “identificar as faces da violência no contexto escolar, apresentando uma síntese da leitura de
mundo sobre o tema a partir de pesquisas realizadas após os anos 90. A tese teve ainda por objetivo caracterizar
o tema da violência nas obras elaboradas por Paulo Freire, de modo a explicitar as dimensões tomadas pelo autor
para denunciá-la e apontar possibilidades de construção de um outro mundo possível.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Claramente explicitado: Paulo Freire
( ) Não é possível identificar
2.7. Tipo de pesquisa:
(X) Claramente explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( ) combinação
dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) História de vida
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10. Principais contextos estudados: não se aplica
2.11. Resumo do trabalho: “O presente trabalho desenvolve uma reflexão sobre as violências presentes no
contexto escolar. A violência é compreendida como uma manifestação histórica e social, de múltiplas e
complexas faces, que interage com o ambiente cultural da escola. Trata-se de uma pesquisa teórica, desenvolvida
a partir de um estudo documental sobre violência escolar e de um estudo de caso em escolas públicas localizadas
no município de São Paulo. Um dos objetivos deste trabalho foi identificar as faces da violência no contexto
escolar, apresentando uma síntese da leitura de mundo sobre o tema a partir de pesquisas realizadas após os anos
90. A tese teve ainda por objetivo caracterizar o tema da violência nas obras elaboradas por Paulo Freire, de
modo a explicitar as dimensões tomadas pelo autor para denunciá-la e apontar possibilidades de construção de
um outro mundo possível. Os levantamentos realizados para revisão da literatura sobre violência escolar
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buscaram consultar resultados de pesquisa apresentados sob a forma de artigos e livros. Entre os procedimentos
metodológicos e técnico-operacionais adotados para a construção teórica e o estudo documental estão estudo
temático e análise textual. Percebeu-se que a violência escolar deve ser considerada em dois planos. Por um lado,
considera-se a dimensão material e objetiva, por meio das perdas materiais e diferentes agressões físicas. Na
dimensão simbólica consideraram-se a sutil imposição de significações alheias à comunidade com destaque para
a rejeição ao diferente e a crescente insegurança, medo e receio diante das relações interpessoais. A indicação de
Paulo Freire é a de que a reação dos oprimidos poderá confrontar a consciência necrófila presente nos gestos e
nas ações violentas. Os oprimidos, assumindo a vocação do ser mais, a vocação de valorização da vida, acima
dos desejos e interesses mesquinhos e individualistas, assumindo como instrumento de luta a amorosidade,
poderão constituir outra civilização, mais humana, com menos opressão e menos injustiça. As violências
escolares, tomadas como objeto de investigação e reflexão, relacionadas às considerações desenvolvidas por
Paulo Freire permitem compreender que é possível um enfrentamento histórico, no âmbito social e escolar. O
trabalho aponta para a escola pública e popular, fundamentada em de concepções e práticas críticas e
progressistas de educação, que deve constituir-se (historicamente) como espaço de conscientização, luta e
enfrentamento das várias manifestações de violência que afligem e atingem seus sujeitos. Um dos caminhos
férteis é o diálogo, a educação dialógica e libertadora.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 105ª
1.1 Autor (a): Gisele Soares Gallicchio
1.2 Título: Eliminação: uma desterritoriarização da violência (linhas transversais aos territórios escolares)
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Sylvio Gadelha. Coorientador: Prof. Dr. Luiz Benedicto Lacerda Orlandi
1.4 Data de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal do Ceará
1.8 Cidade/Estado: Fortaleza – Ceará
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Consumo. Modos de subjetivação. Sociedades de Controle.
2.2 Tema Principal: Diferença entre violência e eliminação, a partir de Gilles Deleuze e Félix Guattari
2.3 Recortes temáticos: Análise do fenômeno
2.4 Objetivos: “contribuir com elementos ‘exteriores’ àquilo que a escola, tradicionalmente, compreende em seu
perímetro de práticas (e seu referencial teórico-conceitual)”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Claramente explicitado: Gilles Deleuze e Félix Guattari
( ) Não é possível identificar
2.7. Tipo de pesquisa:
(X) Claramente explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: (X) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico ( ) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
(X) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) História de vida
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado:
2.10. Principais contextos estudados:
2.11. Resumo do trabalho: “Esta tese procura diferenciar violência de eliminação fazendo uso do pensamento de
Gilles Deleuze e Félix Guattari. Inúmeros eventos vêm assinalando uma percepção diferente da vida e de seus
componentes de valoração. A pesquisa busca contribuir com elementos “exteriores” àquilo que a escola,
tradicionalmente, compreende em seu perímetro de práticas (e seu referencial teórico-conceitual). Um
cruzamento de linhas faz romper as segmentaridades da esfera educacional. A segmentarização dispõe a escola,
por escalonamento e por contigüidade, em uma sequência de etapas destinadas ao mercado. A eliminação vem
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indicar um investimento no processo de subjetivação, que implica a atualização do capital, caracterizando
mudanças de um modo de vida. Novas escalas, provocadas pelo devir silício, geram afetos e afecções, colocando
em jogo forças demarcadas em acontecimentos, que podem ser expressos pelos verbos eliminar, deletar,
exterminar e selecionar. A tese procura seguir o percurso da eliminação num processo de desterritorialização da
violência, quando incitada pelas práticas de consumo, reterritorializada nas estratégias de controle e absorvida
pela subjetividade capitalística. A relação entre eliminar e consumir anuncia não apenas a excitação ao poder de
compra e de aquisição de produtos-mercadorias, mas posturas subjetivantes geradas com a equivalência do
eliminar aos atos de gastar, destruir, liquidar. A eliminação passa a engendrar as sociedades de controle que,
através das máquinas comunicacionais e informacionais, investem no deletar. Ações e as condutas,
sobrecodificadas em cotações e índices, reproduzem os mecanismos do capital financeiro numa espécie de
pedagogia exercida nas redes sociais e nos jogos digitais. As estratégias intensificam-se, modulando os eliminar
e o deletar em exterminar . Elas permeiam diferentes territórios existenciais: do funcionamento das empresas às
chacinas escolares. Os vetores de desterritorialização apontam a potência de criação da eliminação através do
selecionar. Esse sentido é detectado no filme Ben X, baseado na vida de um adolescente autista que sofre
bullying, ao trazer uma dimensão ética e estética, demarcando as linhas de fuga capazes de afirmar a diferença e
de produzir de um novo modo de vida.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 106ª
1.1 Autor (a): Paulo Rogério da Conceição Neves
1.2 Título: As meninas de agora estão piores do que os meninos: gênero, conflito e violência na escola
1.3 Orientador (a): Claudia Pereira Vianna
1.4 Data de defesa: 2008
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade de São Paulo - USP
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Gênero. Violência. Escola. Garotas. Socialização. Reprodução.
Resistência.
2.2 Tema Principal: Violência praticada por garotas de ensino fundamental II em uma escola pública da rede
estadual de São Paulo
2.3 Recortes temáticos: Fenômeno da violência
2.4 Objetivos: analisar a violência praticada por garotas de ensino fundamental II em uma escola pública da rede
estadual de São Paulo
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área:
( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Claramente explicitado: “Para a análise dos dados coletados foi utilizado como aporte teórico as
contribuições de Hannah Arendt no que se refere à educação e violência; a discussão acerca da violência na
escola desenvolvida no Brasil desde os anos de 1980 e o conceito de gênero elaborado por Joan Scott.”
( ) Não é possível identificar
2.7. Tipo de pesquisa:
(X) Claramente explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não é possível identificar
(X) Observação
( ) História de vida
( ) Observação Participante
(X) Outro: reuniões com grupos de alunos
2.9 Grupo estudado: professores, alunos e equipe gestora
2.10. Principais contextos estudados: escola pública
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2.11. Resumo do trabalho: “Esta dissertação de mestrado investiga a violência praticada por garotas de ensino
fundamental II em uma escola pública da rede estadual de São Paulo. A pesquisa foi desenvolvida em uma
escola na zona norte do município de São Paulo durante o último trimestre de 2006 e contou com enorme
participação do corpo docente, discente e equipe gestora. Para tal investigação empírica foram utilizados
diversos métodos de coleta de dados: observações em campo, questionários, reuniões com grupos de alunos/as e
entrevistas semiestruturadas. Para a análise dos dados coletados foi utilizado como aporte teórico as
contribuições de Hannah Arendt no que se refere à educação e violência; a discussão acerca da violência na
escola desenvolvida no Brasil desde os anos de 1980 e o conceito de gênero elaborado por Joan Scott.
Constatou-se que mais determinante do que o bairro ser ou não violento, é no ambiente doméstico e escolar que
as jovens percebem o uso da violência como forma de restauração da ordem, do respeito, da tranqüilidade e,
também, da individualidade, entre outras e, também, de rompimento da invisibilidade de gênero da qual são
vítimas. Verificou-se, então, que as brigas protagonizadas pelas meninas estavam nesse rol de coisas a serem
restauradas e não envolviam, como freqüentemente divulgado na escola, a presença de rapazes como motivo
para as agressões. Por fim, foi constatado que a) as agressões praticadas pelas jovens dentro do ambiente escolar
desafiam a tarefa histórica da escola educar os/as mais novos/as para a vida em sociedade , b) resistem aos
estereótipos de gênero responsáveis por defini-las como frágeis e indefesas, além de mais pacíficas que os
rapazes e, ao mesmo tempo, c) reproduzem parte desses estereótipos que compõem a hegemonia masculina:
aquela que divulga ser a violência a melhor forma de solução de conflito.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 107ª
1.1 Autor (a): Arlize Aparecida Mesquita Moura Barrilari
1.2 Título: A violência da escola : uma produção social legitimada
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Hélio Iveson Passos Medrado
1.4 Data de defesa: 2007
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade de Sorocaba
1.8 Cidade/Estado: Sorocaba – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência simbólica. Interdisciplinaridade. Negociação.
2.2 Tema Principal: Investigações interdisciplinares sobre as violências produzidas nas escolas do ensino
fundamental
2.3 Recortes temáticos: Análise do fenômeno
2.4 Objetivos: investigar, de forma interdisciplinar, as violências produzidas nas escolas do ensino fundamental
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Claramente explicitado: Referenciais de Foucault e Bourdieu permitem, respectivamente, conceituar as
violências concretas e as simbólicas.
( ) Não é possível identificar
2.7. Tipo de pesquisa:
(X) Claramente explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) História de vida
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado:
2.10. Principais contextos estudados:
2.11. Resumo do trabalho: “A pesquisa pauta-se por investigações interdisciplinares sobre as violências
produzidas nas escolas do ensino fundamental. Partimos do pressuposto que não existe uma violência escolar,
mas um conjunto de violências que precisam ser contextualizadas. Referenciais de Foucault e Bourdieu
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permitem, respectivamente, conceituar as violências concretas e as simbólicas. As intermediárias tensionam os
referidos conceitos e apontam para uma linha tênue entre as violências, admitindo a temporalidade conceitual.
Na simbólica tomamos o referencial bourdieulesco sustentado por mecanismos que apontam como “natural” as
representações ou as idéias sociais dominantes. Explica a submissão dos dominados: dominação pela imposição
de regras, de sanções, violação dos direitos, domínio das linguagens portadoras de força e poder. Foucault invade
a distribuição de poderes no cenário das instituições escolares, conjugando os atores da cultura escolar,
professores, alunos, funcionários e diretores à obediência a ordem estabelecida. Entendemos que o tema das
violências tem sido explorado pela Secretaria Municipal de Educação e seus interlocutores nas instituições
escolares sob uma ótica que exclui ou finge não perceber o docente e atores da instituição, bem como a escola,
como produtores de atos violentos. À problemática agrega-se a banalização das ações de agressão que, de tanto
acontecer, são internalizadas como comum e inerente à ordem estabelecida. Metodologicamente, optamos por
analisar as escolas do município de Boituva – SP, resgatando e articulando os estudos tematizados pelo grupo de
pesquisas Podis.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 108ª
1.1 Autor (a): Adriana Ricardo da Mota Almeida
1.2 Título: Violência adormecida no cotidiano escolar: em seu lugar, a postura interdisciplinar
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Hélio Iveson Passos Medrado
1.4 Data de defesa: 2008
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade de Sorocaba
1.8 Cidade/Estado: Sorocaba – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violências. Contextos. Interdisciplinaridade. Atores. Cotidiano escolar.
2.2 Tema Principal: manifestações de violências entre os atores que definem o cotidiano escolar
2.3 Recortes temáticos: Análise do fenômeno. Manifestações de violências.
2.4 Objetivos: verificar as “relações intersubjetivas entre professores do ensino fundamental de 5ª a 8ª séries,
crianças e adolescentes de uma escola estatal de caráter público, da cidade de Sorocaba, faixa etária entre dez e
quinze anos.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Claramente explicitado:
(X) Não é possível identificar
2.7. Tipo de pesquisa:
(X) Claramente explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) História de vida
(X) Observação Participante
(X) Grupos focais
2.9 Grupo estudado: professores do ensino fundamental de 5ª a 8ª séries, crianças e adolescentes
2.10. Principais contextos estudados: escola pública
2.11. Resumo do trabalho: “Estudo sobre as manifestações de violências entre os atores que definem o cotidiano
escolar. Violência adormecida é seu nome e caracteriza-se por ações entre agressores e agredidos no palco das
relações do cenário interno das instituições escolares. Trata-se de um fenômeno nacional que não pode ser
confundido com o bullying ou, meramente, importado de outros países como os EUA e Europa que possuem
peculiaridades referentes à concepção de Estado, de sociedade, de política, de cultura, de valores e,
fundamentalmente, de educação. Partimos do pressuposto que não existe uma violência da hiperatividade, isto é,
da violência adormecida, mas um conjunto de violências que necessitam ser contextualizadas. O estudo produziu
novos saberes que permitem afirmar que entre a violência concreta e a simbólica existe uma linha tênue que
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podemos chamar de violência intermediária. Metodologicamente, pautamo-nos por investigações
interdisciplinares, que suprime a fragmentação do conhecimento, e verificações das relações intersubjetivas entre
professores do ensino fundamental de 5ª a 8ª séries, crianças e adolescentes de uma escola estatal de caráter
público, da cidade de Sorocaba, faixa etária entre dez e quinze anos. A pesquisa revelou possibilidades de
superar o desafio durante o processo cultural, marcado por comportamentos pedagógicos de transferência de
conhecimento cuja modelo escolar restringe a criatividade e o incentivo durante a formação continuada dos
professores. Destacamos a cultura ensino- aprendizagem que, ao contrário de processo, visão disciplinar de
início, meio e fim, estabelece a construção interdisciplinar inerente à postura do professor que passa a ser
pesquisador. As relações intersubjetivas são valorizadas como parte do contexto que define o que é e o que não é
violência. Daí a necessidade de ponderar os cenários macro da sociedade hodierna, e o espaço micro das relações
interpessoais familiares e da escola no seu cotidiano, sendo por conseguinte, indissociáveis. Como recursos
metodológicos utilizamo-nos de grupos focais (docentes e discentes), observação participante e questionários
qualitativos.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 109ª
1.1 Autor (a): Luiz Antonio Trientini
1.2 Título: Projeções midiáticas televisivas das violências do futebol profissional em alunos do ensino médio
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Hélio Iveson Passos Medrado
1.4 Data de defesa: 2008
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade de Sorocaba
1.8 Cidade/Estado: Sorocaba – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Educação Física. Violências. Esportes. Mídia e Televisão.
2.2 Tema Principal: Algumas violências do futebol profissional e seus reflexos no ambiente escolar, por
influência da mídia televisiva esportiva
2.3 Recortes temáticos: Análise do fenômeno
2.4 Objetivos: “desenvolver uma reflexão sobre as violências presentes no contexto das quadras esportivas
escolares, mais especificamente sobre a modalidade futebol.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Claramente explicitado:
(X) Não está claramente explicitado
2.7. Tipo de pesquisa:
(X) Claramente explicitado: abordagem qualitativa, com dados quantitativos
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) História de vida
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado:
2.10. Principais contextos estudados: escola particular
2.11. Resumo do trabalho: “O presente trabalho busca desenvolver uma reflexão sobre as violências presentes no
contexto das quadras esportivas escolares, mais especificamente sobre a modalidade futebol. A violência é
compreendida como uma manifestação histórica e social com múltiplas e complexas faces, que interage com o
ambiente da escola. Este é um estudo sobre algumas violências do futebol profissional e seus reflexos no
ambiente escolar, por influência da mídia televisiva esportiva. Aborda também as violências simbólicas,
concretas e intermediárias, manifestadas durante as práticas esportivas em uma escola particular da cidade de
Santana de Parnaíba, de nível socioeconômico médio e alto, freqüentada por moradores dos condomínios
Alphaville e Tamboré. Buscamos conhecer a realidade qualitativa no estudo, com levantamento também, de
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dados quantitativos. Analisamos as manifestações das violências na escola, examinando as agressões buscando
compreender as projeções das violências da mídia televisiva esportiva nessa instituição escolar. Levamos
também em consideração a violência do professor, que durante estas atividades tem sua função confundida com
a de árbitro, por vezes assumindo-a e assim, sendo projetada pelos alunos, trazendo para este momento as
representações daquilo que puderam observar, principalmente através da televisão.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 110ª
1.1 Autor (a): Soraya Aparecida Marinho Helaehil
1.2 Título: Violência intermediária: um olhar interdisciplinar no cotidiano escolar
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Hélio Iveson Passos Medrado
1.4 Data de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade de Sorocaba
1.8 Cidade/Estado: Sorocaba – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violências. Interdisciplinaridade. Educação.
2.2 Tema Principal: Violência intermediária: um olhar interdisciplinar no cotidiano escolar
2.3 Recortes temáticos: Análise do fenômeno
2.4 Objetivos: Não é possível identificar
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Claramente explicitado: Maffesolli e Foucault
( ) Não é possível identificar
2.7. Tipo de pesquisa:
(X) Claramente explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
(X) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) História de vida
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado:
2.10. Principais contextos estudados:
2.11. Resumo do trabalho: “A presente pesquisa pauta-se por investigações interdisciplinares sobre as violências
concreta, simbólica e intermediária no cotidiano das instituições escolares no município de Sorocaba – SP.
Estudos realizados pelo Grupo Interdisciplinar de Pesquisa - PODIS (Poder e Disciplinamento nas Instituições
Escolares de Sorocaba) permitem afirmar que é fundamental superar a perspectiva de inventariar acontecimentos
nefastos vividos por atores da escola, assim como afirmar que o domínio conceitual sobre a temática se limita à
violência concreta e, quando muito, à simbólica. A modulação intermediária praticamente inexiste nas reflexões,
e é ela que permite a tomada de decisões durante o acompanhamento das agressões produzidas no âmbito
escolar. Novos paradigmas tratados por Maffesolli e Foucault insistem que somos uma sociedade disciplinada e
disciplinadora e que admitimos a transferência de conhecimento por intermédio da disciplina e do
disciplinamento, atitudes essas que já não conseguem oferecer respostas às mudanças vividas no dia a dia da
escola. E o que é pior, autoridades públicas, bem como suas políticas e grades curriculares, fracassam em querer
explicar o novo com ideias e modelos que já não explicam o que passa e vive cada estabelecimento de ensino das
redes municipal, estadual e particular de Sorocaba. Como resultado, observa-se que: as relações no cotidiano
escolar estão saturadas. Esse é o universo que nossa pesquisa aborda, de forma clara, responsável e digna,
focando essas questões mais observáveis, portanto, menos opacas. Aí está a centralidade da pesquisa. As
questões que se introduzem são a da postura e do olhar interdisciplinar que, fundamentalmente, levam em
consideração o contexto e produzem novos conhecimentos a partir de conceitos, ao invés daquelas que, a priori,
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desconsideram o entorno. Essas últimas são, em geral, posturas e maneiras de conceber as instituições praticadas
por órgãos como: as Secretarias de Educação, Pasta dos Ministérios, Polícia Militar, Conselho Tutelar, Delegacia
da Infância e da Adolescência, Organização Mundial da Saúde, Organização dos Estados Americanos, entre
outros.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 111ª
1.1 Autor (a): Renata Landuci Ortale
1.2 Título: Volência no Cotidiano Escolar: Exclusão, Adaptação e Negação da Subjetividade Discente nas
Práticas Educativas
1.3 Orientador (a): Profa. Dra. Rosemary Roggero
1.4 Data de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Nove de Julho
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência escolar. Subjetividade discente. Autoridade docente. História
oral. Teoria crítica.
2.2 Tema Principal: Fenômeno da violência escolar protagonizada por alunos considerados indisciplinados e/ou
violentos
2.3 Recortes temáticos: Análise do fenômeno
2.4 Objetivos: “investigar o Fenômeno da violência escolar protagonizada por alunos considerados
indisciplinados e/ou violentos em suas escolas.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área:
( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Claramente explicitado: “A análise crítica dos dados foi realizada com base nos conceitos de autoridade,
pseudoformacão, adaptação e emancipação, preconizados por autores da primeira geração da Escola de
Frankfurt.”
( ) Não é possível identificar
2.7. Tipo de pesquisa:
(X) Claramente explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) História de vida
( ) Observação Participante
(X) Outro: História Oral
2.9 Grupo estudado: alunos de 16 a 20 anos
2.10. Principais contextos estudados: escolas públicas
2.11. Resumo do trabalho: “A presente pesquisa teve como objetivo investigar o Fenômeno da violência escolar
protagonizada por alunos considerados indisciplinados e/ou violentos em suas escolas. Além do levantamento
bibliográfico, foram buscadas trajetórias escolares narradas por cinco jovens, considerados indisciplinados e/ou
violentos em suas escolas, que frequentaram escola pública, na faixa etária entre 16 e 20 anos, por meio do
método de História Oral. Pesquisas e abordagens sobre violência escolar, pertencimento ao grupo, estereótipo,
subjetividade e punição foram apresentadas. A análise crítica dos dados foi realizada com base nos conceitos de
autoridade, pseudoformacão, adaptação e emancipação, preconizados por autores da primeira geração da Escola
de Frankfurt. A escuta das narrativas, em especial, possibilitou a identificação de três categorias para a análise:
punições exercidas pelas autoridades escolares, pertencimento ao grupo e estereótipo do aluno, e práticas
educativas. A análise apontou que as punições exercidas pelas autoridades escolares podem desencadear tanto
processos de adaptação como comportamentos indisciplinados e/ou violentos; que a dinâmica escolar hierarquiza
e reforça as desigualdades entre os estudantes, e que os estereótipos geraram atitudes indisciplinadas e/ou
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violentas, as quais podem ser entendidas como uma reação às violências exercidas pelas autoridades escolares,
na busca dos alunos pelo reconhecimento de suas subjetividades; e, por fim, quando a autoridade docente se
apoia no reconhecimento da subjetividade discente; por meio do diálogo, faz-se presente a possibilidade de
superação das violências e algum nível de emancipação no processo formativo, favorecendo a desbarbarização
no contexto escolar e na própria sociedade.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 112ª
1.1 Autor (a): Luis Sergio Peres
1.2 Título: A prática pedagógica do professor de Educação Física: Atitudes de violência no contexto escolar
1.3 Orientador (a): Prof.ª Dr.ª Marina Graziela Feldman
1.4 Data de defesa: março de 2005
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Professor de educação física. Prática pedagógica. Contexto
escolar.Violência. Agressividade. Postura. Atitudes. Mudança. Conscientização. Corpo. Esporte e Cooperação.
2.2 Tema Principal: Atitudes de violência no contexto escolar nas abordagens metodológicas e intervenções
pedagógicas do professor de Educação Física
2.3 Recortes temáticos: Análise do fenômeno. Manifestações da violência. Sentidos e significados.
2.4 Objetivos: “buscou-se a formação do profissional de Educação Física, suas concepções e perspectivas de
mudanças, bem como a valorização do corpo na prática pedagógica, que muitas vezes torna-se o ponto inicial da
violência no contexto escolar, apresentando o esporte de cooperação como uma possível alternativa para
mudança metodológica desta prática.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Claramente explicitado: Paulo Freire
( ) Não é possível identificar
2.7. Tipo de pesquisa:
(X) Claramente explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas: restritas à sugestões de ações
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não é possível identificar
(X) Observação
( ) História de vida
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professores e alunos
2.10. Principais contextos estudados: escola
2.11. Resumo do trabalho: “Este estudo objetiva analisar a prática pedagógica do professor de Educação Física Atitudes de violência no contexto escolar em suas abordagens metodológicas e nas intervenções pedagógicas. Na
pesquisa buscou-se a formação do profissional de Educação Física, suas concepções e perspectivas de mudanças,
bem como a valorização do corpo na prática pedagógica, que muitas vezes torna-se o ponto inicial da violência
no contexto escolar, apresentando o esporte de cooperação como uma possível alternativa para mudança
metodológica desta prática. A metodologia foi desenvolvida de forma qualitativa, através de uma pesquisa
exploratória junto a três cidades da região Oeste do Paraná. As escolas foram escolhidas intencionalmente
devido sua localização geográfica compondo uma amostragem de 18 professores de Educação Física e 170
alunos, escolhidos aleatoriamente. O procedimento metodológico foi composto por entrevistas semi-estruturadas
e de observações, onde constatou-se a existência de atitudes de violência destes profissionais. Estas atitudes
estão relacionadas com suas práticas e com a predominância equivocada do esporte. Práticas simbolicamentes
interpretadas como atos agressivos demonstradas através da não valorização da aula, do tom de voz no chamar a
atenção dos alunos, na ironia como tratamento com outros, no menosprezar principalmente os menos habilidosos
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( na grande maioria do sexo feminino), em punição diferenciada entre alunos com o mesmo problema
ocasionando desigualdade, na comparação entre eles e na consciência de julgamento, omissão de informação
junto à correção de fundamentos básicos da aula e principalmente na exclusão e desvalorização de alguns alunos.
Em relação ao esporte, na utilização desse como atividade técnica e de exclusão, esquecem-se, de que ele
realizado de forma lúdica da prazer, felicidade e transforma-se em algo agradável, independente de sermos os
vencedores ou não. No tecer da discussão apresentamos algumas reflexões quanto a importância de mudanças
nesta postura do profissional, utilizando algumas categorias de Paulo Freire, consideradas fundamentais como a
afetividade e dialogicidade, sem as quais torna-se difícil a conscientização e renovação no jeito de ensinar.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 113ª
1.1 Autor (a): Cláudia Calderari Vianna
1.2 Título: As Violências Produzidas na Escola: As Contribuições de Hannah Arendt na Educação
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Gelson João Tesser
1.4 Data de defesa: 2006
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal do Paraná
1.8 Cidade/Estado: Curitiba – PR
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência. Educação. Hannah Arendt.
2.2 Tema Principal: “manifestações de violência presentes na prática educativa docente”
2.3 Recortes temáticos: Análise do fenômeno
2.4 Objetivos: analisar as manifestações de violência presentes na prática educativa docente
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Claramente explicitado: pressupostos teóricos de Hannah Arendt
( ) Não é possível identificar
2.7. Tipo de pesquisa:
(X) Claramente explicitado: qualitativa
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não é possível identificar
(X) Observação
( ) História de vida
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: alunos e professores
2.10. Principais contextos estudados: escola pública
2.11. Resumo do trabalho: “O presente trabalho tem como lócus de análise uma escola pública localizada no
centro urbano do Município de São José dos Pinhais – Região Metropolitana de Curitiba, na qual a violência não
se manifesta pelas características até então estudadas por vários pesquisadores, como decorrente de aspectos
econômico-sociais ou por estar localizada em área de risco social. Neste trabalho foram analisadas as
manifestações de violência presentes na prática educativa docente, na qual se evidencia não apenas a violência
expressa na escola, mas a violência produzida pela escola, a partir dos pressupostos teóricos de Hannah Arendt.
Em uma análise qualitativa a partir da utilização de entrevistas, depoimentos de educadores e jovens estudantes e
observações das práticas docentes na relação educativa professor-aluno em sala de aula, foi possível identificar
os produtos desta violência. Se a escola pretende ser um espaço público, é essencial analisar as condições que
potencializam ou reprimem a ação dos seus sujeitos, pois para Arendt, a ação é o que faz do ser humano um ser
político, o qual capacita-os a reunir-se entre seus pares, agir em consenso e almejar objetivos comuns. A partir
das contribuições desta autora, a deterioração da ação política relaciona-se com o crescimento da violência na
modernidade, na qual a degradação da ação pode se dar por sua substituição pelo processo de fabricação
(categorias meios-fins) em detrimento da faculdade da ação, como também pela imposição de certos
comportamentos, regras e normatizações que ocorrem na escola. Nesta concepção, a faculdade da ação tem tido
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espaço reduzido e a escola pode produzir e desencadear a violência, quando mascara a ação política com
atividades docentes repetitivas, pré-determinadas e autoritárias. Violência, neste sentido, é compreendida como o
agir sem argumentar, sem poder expressar a palavra e pelo impedimento ao sujeito de reivindicar, discutir e
refletir suas necessidades, no caso, o jovem estudante.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 114ª
1.1 Autor (a): Fabiana Aguiar de Castro Sena
1.2 Título: Violência simbólica em instituições escolares: sua repercussão na formação do habitus de
homossexuais masculinos.
1.3 Orientador (a): Profa. Dra: Eliane Rose Maio
1.4 Data de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Estadual de Maringá
1.8 Cidade/Estado: Maringá
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência Simbólica. Habitus. Homossexuais.
2.2 Tema Principal: Violência simbólica em instituições escolares: sua repercussão na formação do habitus de
homossexuais masculinos
2.3 Recortes temáticos: Análise do fenômeno. Consequências. Sentidos e significados.
2.4 Objetivos: entender e explicitar a repercussão da violência simbólica na formação do habitus de
homossexuais masculinos
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área:
( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Claramente explicitado: Pierre Bourdieu
( ) Não é possível identificar
2.7. Tipo de pesquisa:
(X) Claramente explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
(X) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) História de vida
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: homosexuais
2.10. Principais contextos estudados:
2.11. Resumo do trabalho: “Esta pesquisa, é de natureza prático-conceitual, traz como objeto de estudo a
Violência Simbólica na perspectiva de Pierre Bourdieu. Ela visa entender e explicitar a repercussão desta
violência na formação do habitus de homossexuais masculinos. Para isso, buscamos nas representações destes,
adentrar as incorporadas estruturas de percepção e gosto, para compreender o mecanismo da lógica hegemônica,
que é ensinada e consentida nas instituições escolares, com vistas à reprodução e manutenção dessa mesma
lógica. Ou seja, como a violência simbólica é fundamental no processo de construção do habitus. Em contínuo
exercício de reflexão, o qual compreende as questões de gênero, detendo-se na dominação masculina como
paradigma legitimador da violência simbólica e por seguinte no papel das instituições escolares em reproduzir
esta lógica e assegurar a manutenção de um modelo desejável. As fontes utilizadas para levantamento das
evidências foram produzidas por meio de quatro entrevistas com homossexuais masculinos, entre outras fontes:
pesquisa de âmbito nacional e reportagens. Na conclusão da dissertação, reiteramos a relevância do estudo da
temática, com objetivos de promover o debate, interlocução, formação e informação aos profissionais da
educação. Com objetivo de ocasionar uma diminuição do número de crianças, jovens e adultos excluídos do
processo de aprendizagem formal, ou mesmos que incluídos permaneçam excluídos de fato, socialmente e
fomentar práticas de respeito à diversidade humana.”
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1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 115ª
1.1 Autor (a): Renata Nunes Vasconcelos
1.2 Título: Violência escolar: uma das manifestações contemporâneas do fracasso escolar
1.3 Orientador (a): Renata Nunes Vasconcelos
1.4 Data de defesa: 2010
1.5 Nível :
( ) Mestrado
(X) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
1.8 Cidade/Estado: Belo Horizonte – 2010
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Juventude; Escola; Psicanálise aplicada; Sintoma social; Políticas
públicas; Violência; Fracasso escolar; Identificação; Segregação
2.2 Tema Principal: Violência escolar como uma das manifestações contemporâneas do fracasso escolar
2.3 Recortes temáticos: Análise do fenômeno. Sentidos e significados.
2.4 Objetivos: “investigar a violência escolar como um novo sintoma do fracasso escolar.”.
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Claramente explicitado: psicanálise
( ) Não está claramente explicitado
2.7. Tipo de pesquisa:
(X) Claramente explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) História de vida
( ) Observação Participante
(X) Outro:conversação
2.9 Grupo estudado: alunos jovens
2.10. Principais contextos estudados: escola pública
2.11. Resumo do trabalho: “Este trabalho tem como referencial teórico a psicanálise e procura investigar a
violência escolar como um novo sintoma do fracasso escolar. Para isso investiga uma experiência de educação
de jovens na cidade de Belo Horizonte, que fracassa pelas manifestações de violência desencadeadas por eles. A
experiência é considerada inovadora pela política pública educacional destinada aos jovens, por afirmar a
educação como direito em tempo integral, mas fracassa na sua função de transmissão. A partir da oferta da
palavra aos jovens alunos dessa escola pública, localizada numa área de vulnerabilidade social, utilizando o
dispositivo da conversação, procuramos aprender com esse jovem aluno, o que eles tema dizer sobre essa
situação. Utilizando da concepção de sintoma, como uma manifestação que fala do mal-estar do sujeito em
relação à cultura de seu tempo, o trabalho procurou localizar os pontos de condensação desse mal-estar nas
conversações. A conversação foi feita com aqueles que ninguém quer conversar: os bagunceiros, os violentos, os
desordeiros. Alunos que não participam de gangues e nem tem envolvimento com o tráfico de drogas, mas que
cometiam os atos de violência. O trabalho mostra que o jovem recusa o discurso da carência, da vulnerabilidade
e do favelado. Recusa pelos seus atos, um projeto educativo que reforça as identificações recebidas no social,
que falam deles como bandidos, favelados e vagabundos. Comprova que o desejo dos mesmos era por uma
escola que cumprisse a sua função de ensiná-los e servisse como espaço de apoio nesse tempo da vida em que o
real do sexo é desagregador do sujeito. Para as políticas públicas demonstra que o excesso de saber segrega o
sujeito dos projetos educativos direcionados aos jovens.”
Dissertações e teses sobre violência escolar nos programas de Psicologia (Total de 28 trabalhos):
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 1ª
1.1 Autor (a): Matheus Batalha Moreira Nery
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1.2 Título: A escola como uma folha de papel: Um estudo etnopsicológico acerca da violência no cotidiano de
uma escola pública do ensino fundamental
1.3 Orientador (a): Profª. Drª. Marilena Ristum.
1.4 Ano de defesa: 2007
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade Federal da Bahia
1.8 Cidade/Estado: Salvador – BA
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência escolar. Estratégias de enfrentamento. Cotidiano escolar.
2.2 Tema Principal: Sentido da violência escolar para alunos do ensino fundamental de uma escola pública e
estratégias da escola para o enfrentamento da violência
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Intervenção
2.4 Objetivos: “compreender como alunos do ensino fundamental de uma escola pública dão sentido à violência
escolar e às estratégias utilizadas pela escola para o seu enfrentamento.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: abordagem multirreferencial, que conjugou os olhares da psicologia social crítica e da
etnometodologia.
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
(X) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: estudantes e coordenadoras
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: "Os estudos sobre a violência têm tomado diversos caminhos nos últimos anos. O
aumento das formas de criminalidade e sua constante presença no cotidiano da população fizeram com que a
violência fosse inserida nas mais diversas áreas de discussão, sendo uma delas a academia científica. Na escola
pública, os inúmeros atos de vandalismo, roubos, brigas, assédios, tráfico de drogas, etc., levaram muitos
pesquisadores a levantar vários questionamentos sobre a relação violência-escola. Assim, a presente pesquisa
tomou, como questionamento central, a tentativa de compreender como alunos do ensino fundamental de uma
escola pública dão sentido à violência escolar e às estratégias utilizadas pela escola para o seu enfrentamento. Na
tentativa de responder essa pergunta, foram utilizados o método etnográfico e a abordagem multirreferencial, que
conjugou os olhares da psicologia social crítica e da etnometodologia. Foram realizadas observações
participantes durante o horário do recreio, em uma escola de ensino fundamental da cidade de Aracaju/SE, em
que se buscou conhecer as experiências e histórias dos estudantes acerca do fenômeno estudado. Além disso,
foram realizadas entrevistas com quatro estudantes e três coordenadoras. Os resultados convergiram para a
formulação do argumento de que, na escola estudada, o fenômeno da violência é uma construção cotidiana. As
estratégias apresentadas pelas coordenadoras foram restritas a conversas com os estudantes e solicitação da
presença dos pais na escola para lhes comunicar as ocorrências envolvendo seus filhos. Nenhum projeto
educativo foi apresentado na tentativa de minimizar o fenômeno da violência na escola. Os estudantes relataram
ter conhecimento das estratégias utilizadas pela coordenação e demonstraram descontentamento com as ações
adotadas, além de cobrar ações mais eficazes e igualitárias no combate à violência escolar."
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 2ª
1.1 Autor (a): Rita de Cássia Souza Nascimento
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1.2 Título: Entre xingamentos e rejeições: um estudo da violência psicológica na relação entre professor e aluno
com dificuldades de aprendizagem
1.3 Orientador (a): Profa. Drª. Marilena Ristum
1.4 Ano de defesa: 2011
1.5 Nível :
( ) Mestrado
(X) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade Federal da Bahia (UFBA)
1.8 Cidade/Estado: Salvador – BA
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Dificuldades de aprendizagem. Violência psicológica. Subjetividade.
Significação e autoscopia.
2.2 Tema Principal: “Relações entre: 1) significações das professoras e mães sobre causas e consequências das
dificuldades de aprendizagem de aluno/filho; 2) ações das professoras que se caracterizam por a) ajuda e
tentativa de superação das dificuldades de aprendizagem e b) violência psicológica no cotidiano escolar; 3) visão
das crianças sobre as ações das professoras e de si.”
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Intervenções
2.4 Objetivos: “investigar as relações entre: 1) significações das professoras e mães sobre causas e
consequências das dificuldades de aprendizagem de aluno/filho; 2) ações das professoras que se caracterizam por
a) ajuda e tentativa de superação das dificuldades de aprendizagem e b) violência psicológica no cotidiano
escolar; 3) visão das crianças sobre as ações das professoras e de si.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: perspectiva histórico-cultural proposta por Lev S. Vigotski
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: diário de campo, vídeogravação, autoscopia.
2.9 Grupo estudado: mães das crianças, crianças e professoras
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “As dificuldades de aprendizagem devem ser pensadas a partir das interações
vivenciadas nos contextos em que a criança está inserida. Sendo assim, o conhecimento sobre como se dá o
processo de constituição do sujeito contribui para a compreensão de como as experiências vivenciadas, dentre as
quais a dificuldade em aprender a ela relacionada, atuam no desenvolvimento da criança. Para isso, buscou-se
como aporte teórico a perspectiva histórico-cultural proposta por Lev S. Vigotski. Este trabalho buscou
investigar as relações entre: 1) significações das professoras e mães sobre causas e consequências das
dificuldades de aprendizagem de aluno/filho; 2) ações das professoras que se caracterizam por a) ajuda e
tentativa de superação das dificuldades de aprendizagem e b) violência psicológica no cotidiano escolar; 3) visão
das crianças sobre as ações das professoras e de si. A pesquisa, pautada nas diretrizes epistemológicas da
investigação qualitativa, foi realizada em uma escola pública que atende crianças dos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Os participantes foram quatro crianças, suas respectivas professoras e, apenas para o cumprimento
do primeiro objetivo, suas mães. Embora o foco estivesse na relação professor-aluno, tornou-se necessário
considerar a fala das mães para compor melhor o conjunto de dados referentes a esse objetivo. Para a coleta dos
dados, foram utilizados os seguintes instrumentos: observação com recurso do diário de campo, vídeogravação,
autoscopia e entrevista semi-estruturada. A observação foi realizada de forma a obter dados sobre como se
processaram as relações desses adultos com as crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem. No diário
de campo, foram registrados fatos e comentários a respeito das observações, das vídeogravações, das entrevistas
e de cada sessão autoscópica, a partir das impressões e reflexões da pesquisadora. A autoscopia viabilizou, com
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o recurso de vídeogravação das situações do cotidiano, a análise das situações vivenciadas na relação professoraluno e a autoavaliação, feita pelas próprias crianças. O material editado foi submetido à apreensão do processo
reflexivo das crianças e capturado através de suas verbalizações durante a análise das cenas vídeogravadas. A
entrevista com as crianças foi realizada quando da apresentação das cenas, individuais, vídeogravadas. A
entrevista com as professoras e as mães foi realizada a partir de questões que buscavam aprender suas
significações a respeito das causas e consequências das dificuldades de aprendizagem, além de resgatar a história
escolar e de aprendizagem em geral dos filhos/alunos. Das filmagens, foram extraídas cenas do cotidiano escolar
que apresentaram ações das professoras, tanto as que se caracterizaram por apoio e tentativa de superação de
dificuldades, quanto às de violência psicológica. Os resultados obtidos foram, então, organizados em três
categorias: a) Significações construídas pelas professoras e mães sobre causas e consequências das dificuldades
de aprendizagem; b) Ações das professoras que se caracterizaram por ajuda e tentativa de superação das
dificuldades de aprendizagem e violência psicológica no cotidiano escolar, c) Visão das crianças sobre as ações
das professoras e sobre si. Em relação às causas atribuídas pelas professoras e mães às dificuldades de
aprendizagem, estas foram classificadas em: questões centradas na criança, questões centradas na família e
questões centradas na escola. Quanto às consequências atribuídas pelas mães e professoras às dificuldades de
aprendizagem destacaram-se três categorias: reprovação constante na vida escolar; perspectiva de não conclusão
da trajetória escolar; impossibilidade de avanços significativos no desenvolvimento da aprendizagem e
dificuldade para a profissionalização. Dentre as ações das professoras que se caracterizaram por ajuda e tentativa
de superação das dificuldades de aprendizagem destacaram-se, como posturas verbais, cooperação, instrução,
correção, apoio e elogio e, como posturas não verbais, aproximação, atenção, receptividade e contato físico. As
ações identificadas como violência psicológica foram: rejeição, humilhação e indiferença. Quanto à visão das
crianças sobre as ações das professoras, destacaram-se: agressão verbal (xingamentos, gritos), agressão física
(colocar na carteira, fazer sentar, empurrar), indiferença (não olhar a tarefa) e rejeição (falta de atenção em
comparação com os colegas). Evidenciou-se, portanto, que as crianças demonstraram ter consciência das
agressões verbais, da rejeição, da humilhação e da indiferença. Elas se mostraram capazes de avaliar, fazer
críticas e ponderações à realidade vivenciadas por elas, principalmente no que diz respeito ao papel de professor
e às formas de ensinar. No que se refere à visão que têm de si, os dados mostram que as crianças apresentaram-se
inseguras, com sentimentos de vergonha, de raiva e de tristeza em relação às ameaças de punição e de expulsão,
à violência psicológica e até mesmo física que sofreram; à desconsideração ao seu saber e ao seu conhecimento,
às faltas de acolhimento e de reconhecimento e à ausência de escuta que as acompanharam cotidianamente nessa
relação. Segundo Vigotski, as experiências vivenciadas pelas crianças possibilitam o desenvolvimento da visão
que têm das relações, a partir do olhar do outro, configurando, dessa forma, uma rede de significações que
exerce uma transformação: a criança torna-se consciente não apenas dos objetos e das outras pessoas, mas
também de si mesma. Notou-se, nesse estudo, que a escola passou a ser objeto de um temor proveniente de
vivências marcadas por ações de segregação, punição e desrespeito à sua condição e, consequentemente ao saber
dessas crianças que fracassavam nesse importante cenário de seu desenvolvimento.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 3ª
1.1 Autor (a): Marta Vanessa Oliveira de Souza
1.2 Título: Produção de sentido quanto à dimensão moral da violência em jovens
1.3 Orientador (a): Profa Dra Marilena Ristum
1.4 Ano de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade Federal da Bahia (UFBA)
1.8 Cidade/Estado: Bahia – BA
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Valores morais. Jovens. Violência. Significados.
2.2 Tema Principal: Presença de valores morais nas decisões dos jovens diante de conflitos que envolvam a
violência.
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “investigar, a partir dos discursos dos jovens, como os valores morais estão presentes nas suas
decisões diante de conflitos que envolvam a violência. Além de descrever as decisões dos jovens diante de
situações simuladas de violência, verificando como os adolescentes justificam suas decisões, objetiva-se também
identificar os significados sobre a dimensão moral da violência, à luz da perspectiva histórico-cultural do
desenvolvimento humano.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível
identificar
2.6 Enfoque teórico
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(X) Explicitado: modelo teórico da psicologia histórico-cultural
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: “três cenas escritas envolvendo situação de violência e um dilema moral”
2.9 Grupo estudado: alunos
2.10 Principais contextos estudados: escolas
2.11 Resumo do trabalho: “O presente estudo pretende investigar, a partir dos discursos dos jovens, como os
valores morais estão presentes nas suas decisões diante de conflitos que envolvam a violência. Além de
descrever as decisões dos jovens diante de situações simuladas de violência, verificando como os adolescentes
justificam suas decisões, objetiva-se também identificar os significados sobre a dimensão moral da violência, à
luz da perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano. Os participantes da pesquisa foram seis
estudantes voluntários jovens do ensino médio, de ambos os sexos, três de cada escola. Utilizamos três cenas
escritas envolvendo situação de violência e um dilema moral; e um roteiro de entrevista semi-estruturada
composto por questões formuladas a partir dos objetivos da pesquisa. Os dados foram organizados com base na
análise de conteúdo de Bardin, categorizados, foram interpretados dentro do modelo teórico da psicologia
histórico-cultural. A partir dos relatos dos jovens, analisamos e discutimos os resultados, em que emergiram
eixos temáticos e categorias que foram analisadas. No eixo temático de valores morais, emergiram três
categorias: amizade, justiça e respeito; em julgamentos morais, dois posicionamentos foram encontrados, que
chamamos de maniqueísta e relativista; do eixo de afetos morais, emergiram três sentimentos morais que foram
analisados: indignação, vergonha e amor, assim com um sentimento não-moral de vingança; por último,
analisamos os comportamentos morais para o uso ou não uso da violência. Os adolescentes tomaram diferentes
posicionamentos dependendo da situação analisada, embora mantivessem seus valores morais.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 4ª
1.1 Autor (a): André de Carvalho-Barreto
1.2 Título: Predição à violência de gênero em estudantes universitários: estudo exploratório
1.3 Orientador (a): Prof.a Dr.a Júlia S.N.F. Bucher-Maluschke
1.4 Ano de defesa: 2008
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade de Fortaleza (UNIFOR)
1.8 Cidade/Estado: Fortaleza – CE
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência de gênero. Violência doméstica. Violência contra a mulher.
Desenvolvimento humano.
2.2 Tema Principal: “Características de possíveis vítimas e agressores de violência de gênero com base na Teoria
Bioecológica”
2.3 Recortes temáticos: Tipos de envolvimento e Relações causais
2.4 Objetivos: “conhecer as características de possíveis vítimas e agressores de violência de gênero com base na
Teoria Bioecológica.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Teoria Bioecológica
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
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Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas (X) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
(X) funcionalista (X)
estatístico ( ) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: alunos da graduação
2.10 Principais contextos estudados: universidade
2.11 Resumo do trabalho: “O objetivo desta pesquisa foi conhecer as características de possíveis vítimas e
agressores de violência de gênero com base na Teoria Bioecológica. Para atingir esse objetivo, fez-se uso do
método quantitativo com delineamento do tipo survey, sendo a pesquisa realizada em Porto Alegre/RS com 385
estudantes de graduação de ambos os sexos (211 mulheres e 174 homens). A escolha dos universitários não
levou em conta critério de classe sócio-econômica, idade ou raça, sendo a participação voluntária. Os dados
foram coletados por um questionário anônimo auto-aplicado que continha questões sócio-demográficas, o
instrumento Sistema Comportamental de Sobrevivência a Fatores de Risco (k>0,79) e o Aggressive Sexual
Behavior Inventory (α=0,68). Os resultados foram discutidos segundo os níveis do modelo teórico adotado. Um
dos achados mais importantes foi a correlação positiva (p<0,02) da possibilidade de uma pessoa, após a
“vitimização” assumir comportamentos agressivos com o parceiro, segundo análise de Sperman. Este achado
está de acordo com o descrito na literatura pesquisada, isto é, o comportamento violento é aprendido pela vítima,
a qual a torna uma agressora potencial. Espera-se que os resultados encontrados nesta pesquisa possam ser
considerados na promoção de políticas públicas mais eficazes para a prevenção da violência de gênero.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 5ª
1.1 Autor (a): Simone Patrícia da Silva
1.2 Título: A violência e a escola: produções discursivas de pais e alunos da comunidade do Coque
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Pedro de Oliveira Filho
1.4 Ano de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
1.8 Cidade/Estado: Recife –PE
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Estereótipos ; Escola; Família; Psicologia Social Discursiva ; Violência.
2.2 Tema Principal: Produções discursivas de pais e alunos da comunidade do Coque sobre a violência escolar
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “analisar as construções discursivas sobre a violência na escola em discursos de pais e alunos de
escolas públicas da comunidade do Coque.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “abordagem teórico-metodológica da Psicologia Social Discursiva, cuja ênfase está na função,
variabilidade e efeitos do discurso e que traz como principais teóricos Jonathan Potter, Margaret Wetherell,
Michael Billig e Derek Edwards.”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
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2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: alunos de 14 a 17 anos
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas
2.11 Resumo do trabalho: “Na década de 80 a vinculação entre a violência e a pobreza tornou-se uma verdade
incontestável no país, sendo disseminada nos meios midiáticos, em discursos políticos ou nas conversações
cotidianas. Tal associação possibilitou a construção de vários estereótipos em relação aos sujeitos provenientes
de camada popular, que passaram a ser percebidos como uma classe social da qual provinham criminosos,
pessoas ignorantes, etc. Essas construções sociais também circulam na escola que, em geral, fomenta o
preconceito contra esses sujeitos responsabilizando-os pela violência que ocorre no âmbito escolar. Nesse
sentido, partindo do pressuposto que as construções discursivas sobre tais indivíduos interferem na forma como
eles definem, entendem e veem e o mundo e na forma como constroem suas identidades, nós questionamos que
significados esses sujeitos constroem a respeito da violência na escola. Dessa forma, desenvolvemos uma
pesquisa cujo objetivo principal é analisar as construções discursivas sobre a violência na escola em discursos de
pais e alunos de escolas públicas da comunidade do Coque. Nesse sentido, procuramos investigar como tais
indivíduos mobilizam repertórios interpretativos, narrativas e descrições para explicar a ocorrência de tal
fenômeno no âmbito escolar. Para efetivar a pesquisa realizamos entrevistas semiestruturadas com pais e alunos
de escolas públicas da comunidade do Coque. Entre os alunos as idades variavam de quatorze a dezessete anos,
sendo seis do sexo masculino e cinco do sexo feminino. Quanto aos pais, as idades variavam de vinte e seis a
setenta e dois anos, sendo dois homens e seis mulheres. Na análise dos dados adotamos a abordagem teóricometodológica da Psicologia Social Discursiva, cuja ênfase está na função, variabilidade e efeitos do discurso e
que traz como principais teóricos Jonathan Potter, Margaret Wetherell, Michael Billig e Derek Edwards.
Percebemos que prevalece entre os pais termos que se referem aos aspectos físicos da violência. O mesmo não
ocorre nos discursos dos alunos, que definem o fenômeno a partir de termos que aludem aos aspectos físicos,
psicológicos e verbais. Quando falam sobre as causas da violência no âmbito escolar é prevalecente entre os pais
explicações que salientam fatores microssociais, caraterísticas individuais ou argumentos de cunho
psicologizante. Entre os alunos não são focalizados, apenas, argumentos individualizantes, mas também são
mobilizadas explicações nas quais os determinantes sociais são ressaltados. É recorrente entre os sujeitos o uso
de categorizações para combater os discursos que estereotipam o bairro e seus moradores como sendo violentos.
Entretanto, a inserção de outros bairros populares na mesma categoria revelam a dificuldade de tais indivíduos
em transcender os discursos dominates, apenas reproduzindo-os. As falas também deixam evidente a dificulade
dos pais em identificar a violência exercida pela instituição contra o aluno. O mesmo não acontece com os
alunos, que conseguem perceber os insultos de professores e punições como sendo ações de violência.
Ressaltamos, ainda, que os indivíduos entrevistados mobilizam conhecimentos e repertórios interpretativos
adquiridos em várias instituições das quais participam. Contudo, a apropriação destes não garantem ao indivíduo
superar os discursos historicamente construídos sobre as camadas populares. Em muitos casos eles são usados
pelos sujeitos para reproduzir preconceitos e estereótipos. Por outro lado, outros indivíduos usam tais
conhecimentos para criar novas versões da realidade.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 6ª
1.1 Autor (a): Silvia Pereira Guimarães
1.2 Título: Representação Social da Violência em Adolescentes: da Norma Social ao Espaço do Sujeito
1.3 Orientador (a): Prof.º Dr.º Pedro Humberto F. Campos
1.4 Ano de defesa: março de 2006
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade Católica de Goiás -UCG
1.8 Cidade/Estado: Goiânia – GO
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas):
2.2 Tema Principal: Representação Social da Violência em Adolescentes
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “estudar a representação social da violência em adolescentes e o papel ativo que eles desenvolvem
enquanto sujeitos de uma gestão simbólica desse fenômeno.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
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2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: alunos adolescentes
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas
2.11 Resumo do trabalho: “A noção de violência remete a um abuso, a um excesso, que se verifica no interior
das relações de poder. Trata-se da expressão da imposição das necessidades, expectativas e vontades de um ator
social sobre as necessidades, expectativas e vontades de outro ator. Na sociedade contemporânea a violência é
marcada pela banalização e pelo grande envolvimento de jovens tanto no papel de vítimas quanto de agressores.
O presente trabalho teve como objetivo estudar a representação social da violência em adolescentes e o papel
ativo que eles desenvolvem enquanto sujeitos de uma gestão simbólica desse fenômeno. Nesse sentido, foram
realizados dois estudos através de entrevistas com adolescentes estudantes de escolas públicas de Goiânia. Os
dados do primeiro estudo foram submetidos a uma análise lexicográfica e de categorias enquanto que os dados
do segundo estudo foram submetidos a uma análise interpretativa do tipo ‘estudo de caso’. Os resultados obtidos
apontam para o reconhecimento do valor social da força e para a existência de um modelo de sociabilidade
violenta.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 7ª
1.1 Autor (a): Ronaldo Gomes Souza
1.2 Título: Representações Sociais da Violência e as Incivilidades no Contexto da Violência no Município e
Escolas de Goiânia
1.3 Orientador (a): Pedro Humberto Faria Campos
1.4 Ano de defesa: 2010
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC - GO
1.8 Cidade/Estado: Goiânia – GO
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Incivilidade. Violência. Escolas e município de Goiânia. Cidadania.
2.2 Tema Principal: Representações Sociais da Violência e as Incivilidades no Contexto da Violência no
Município e Escolas de Goiânia
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Relações causais
2.4 Objetivos: “compreender como se dá o fenômeno da incivilidade e verificar a relação entre incivilidades e
sentimento de insegurança no contexto da representação social da violência de moradores do município de
Goiânia, bem como professores e estudantes de escolas em Goiânia.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Representações Sociais
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
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Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
(X) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: moradores de Goiânia, alunos e professores
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas e município de Goiânia
2.11 Resumo do trabalho: “Um dos fatores psicossociais determinantes do sentimento de insegurança são as
chamadas incivilidades que é um tema central na compreensão do fenômeno da violência urbana, uma vez que se
dá por quebras de convívio em harmonia que sinalizam uma ruptura com as normas e valores sociais.
Constituída como a “inimiga” da cidadania, especialmente no tocante aos vínculos comunitários de moradia, as
incivilidades atingem, também, as expectativas em relação à convivência e os pactos sociais que perpassam as
relações humanas. O fenômeno da violência urbana foi baseado na teoria das Representações Sociais,
consideradas enquanto uma visão funcional do mundo, permitindo ao indivíduo e ao grupo dar um sentido às
suas condutas e compreender a realidade por meio de seu próprio sistema de referências, bem como adaptar e
encontrar um lugar nessa realidade. A presente dissertação dá continuidade ao projeto anterior financiado pelo
convênio CAPES/Cofecub, “Sistemas de Mediação Simbólica da Violência na Escola”, cujo objetivo foi
compreender como se dá o fenômeno da incivilidade e verificar a relação entre incivilidades e sentimento de
insegurança no contexto da representação social da violência de moradores do município de Goiânia, bem como
professores e estudantes de escolas em Goiânia. E, para tal, foram utilizados dados de três estudos, financiados
pelo CNPq e FINEP, em contextos históricos e metodológicos diferentes a partir da aplicação de questionários
nos moradores do município de Goiânia, professores e estudantes adolescentes de escolas públicas, também do
município de Goiânia. Os resultados apontam que o tema das incivilidades percebidas pelos moradores estão
associado à desorganização dos espaços urbanos, indicando, dessa forma, a dificuldade tanto das instituições
informais, como a família, como as formais de lidarem com tal fenômeno e, no caso do Estado, em cumprir as
promessas de integração social. Já no contexto escolar, foi possível notar que tantos os estudantes quanto os
professores reconheceram as escolas enquanto espaços violentos, bem como a existência de incivilidades,
comprometendo a convivência entre as pessoas que constituem tais espaços. Conclui-se que deve-se reavaliar o
instrumento de pesquisa do Estudo 2 para melhorar a verificação da relação de incivilidade e sentimento de
segurança, reforçar os espaços públicos de convivência tornando-se uma alternativa necessária a fim de reverter
o panorama de banalização e mitificação da violência, sugerindo a existência de ser instituída uma concepção de
segurança cidadã, fomentando a cidadania.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese – 8ª
1.1 Autor (a): Antônio Eustáquio Ferreira
1.2 Título: Função paterna e sociabilidade violenta em jovens escolares
1.3 Orientador (a): Profa. Dra. Denise Teles Freire Campos
1.4 Ano de defesa: agosto de 2012
1.5 Nível :
( ) Mestrado
(X) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC - GO
1.8 Cidade/Estado: Goiânia – GO
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Função paterna. Violência. Sociabilidade violenta entre jovens escolares.
2.2 Tema Principal: Relação entre função paterna e sociabilidade violenta em jovens escolares
2.3 Recortes temáticos: Relações causais
2.4 Objetivos: “O objetivo principal desta pesquisa foi refletir como os modos pelos quais as transformações na
família e o declínio do patriarcado pode haver influenciado o chamado “declínio da função paterna”, no seu
sentido mais tradicional. Analisar aspectos relativos à emergência das concepções modernas de infância e
adolescência, da sociedade do narcisismo, como contribuíram para o ‘declínio do pai’, e como influenciaram o
declínio da função paterna e subsidiaram a sociabilidade violenta dos jovens escolares. Especificamente, levantar
informações acerca das ações consideradas violentas pelos jovens na escola; identificar fatores que contribuem
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para a violência escolar entre jovens e verificar a relação entre a sociabilidade violenta em jovens escolares e a
função paterna.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.62 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “psicanálise em situações sociais críticas”. “Empreendemos a Análise do Discurso desenvolvia
por Pêcheux (1983), Minayo (2000) e Orlandi (2005), bem como a investigação dos verbos modais “poder”,
“querer, “dever” e ter que/ter de”, em seus variados modos, identificando como esses verbos, na forma utilizada
pelos respondentes, se relacionam com as modalidades epistêmicas ou deônticas, conforme orientações de
Santos (1999), Santos (2000), Alves (2007) e Martins (2011).”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
(X) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: alunos
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: “O suporte fundamental desta tese constituiu-se da psicanálise em situações sociais
críticas, cujos instrumentos utilizados para pesquisa foram: entrevistas semiestruturadas para o estudo 1 e grupo
focal para o estudo 2. Empreendemos a Análise do Discurso desenvolvia por Pêcheux (1983), Minayo (2000) e
Orlandi (2005), bem como a investigação dos verbos modais “poder”, “querer, “dever” e ter que/ter de”, em seus
variados modos, identificando como esses verbos, na forma utilizada pelos respondentes, se relacionam com as
modalidades epistêmicas ou deônticas, conforme orientações de Santos (1999), Santos (2000), Alves (2007) e
Martins (2011). O objetivo principal desta pesquisa foi refletir como os modos pelos quais as transformações na
família e o declínio do patriarcado pode haver influenciado o chamado “declínio da função paterna”, no seu
sentido mais tradicional. Analisar aspectos relativos à emergência das concepções modernas de infância e
adolescência, da sociedade do narcisismo, como contribuíram para o “declínio do pai”, e como influenciaram o
declínio da função paterna e subsidiaram a sociabilidade violenta dos jovens escolares. Especificamente, levantar
informações acerca das ações consideradas violentas pelos jovens na escola; identificar fatores que contribuem
para a violência escolar entre jovens e verificar a relação entre a sociabilidade violenta em jovens escolares e a
função paterna. Como resultado pode-se concluir que as crianças e os jovens foram submetidos gradativamente à
condição de sujeitos. Porém, as transformações na família e nos modos de lidar com os componentes,
principalmente as crianças e os jovens, modificaram as relações entre pais e filhos. Novos “atores sociais” e o
Estado interferem na vida familiar, ocupando o lugar de pai simbólico, substituindo a função dos progenitores e
enfraquecendo a autoridade do pai e de sua função. Portanto, esse estudo nos leva a pensar que a violência
considerada como produtora de sentidos é que norteia a atual sociabilidade violenta em jovens escolares, em
razão do declínio da função paterna.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 9ª
1.1 Autor (a): Tânia Teixeira Reis
1.2 Título: Violência nas escolas sob o olhar da mídia impressa do Distrito Federal : um caso de polícia?
1.3 Orientador (a): Maria Inês Gandolfo Conceição
1.4 Ano de defesa: outubro de 2010
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia Clínica e Cultura
1.7 Instituição: Universidade de Brasília (UNB)
1.8 Cidade/Estado: Brasília – DF
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violências nas escolas. Mídia. Análise de Conteúdo.
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2.2 Tema Principal: Violência nas escolas sob o olhar da mídia impressa do Distrito Federal
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “objetivo identificar criticamente como o tema da violência nas escolas do DF e entorno é
retratado por um jornal brasiliense de grande circulação local e verificar a contribuição dessas informações na
incitação do pânico moral e na desconstrução da imagem da instituição escolar como espaço seguro de
convivência e aprendizado para crianças e adolescentes.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural (X) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
(X) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10 Principais contextos estudados: não se aplica
2.11 Resumo do trabalho: “O tema ‘violência nas escolas’ é de interesse crescente entre pesquisadores. É
constante em diferentes meios de comunicação e faz parte das agendas da maioria dos gestores educacionais.
Muitos estudos sobre o tema geraram resultados que alardearam o crescimento vertiginoso do fenômeno em
escala mundial e o questionamento acerca das funções da escola e de seus representantes. Esses estudos
apontaram para a decadência da instituição escolar e o esvaziamento da autoridade do educador. O presente
trabalho centra-se no papel da mídia na abordagem desse tema. Entende-se a mídia como produto e produtora de
subjetividades. A pesquisa teve por objetivo identificar criticamente como o tema da violência nas escolas do DF
e entorno é retratado por um jornal brasiliense de grande circulação local e verificar a contribuição dessas
informações na incitação do pânico moral e na desconstrução da imagem da instituição escolar como espaço
seguro de convivência e aprendizado para crianças e adolescentes. Objetivou-se também analisar as reações
governamentais geradas por essas divulgações. Trata-se de um estudo documental de perspectiva qualitativa.
Utilizou-se a análise de conteúdo de Bardin e foram criadas três categorias de análise, a partir de uma imersão
nas informações coletadas, para responder as questões norteadoras do estudo. As categorias foram 1)
Ingredientes para a construção do pânico moral; 2) Atribuição de responsabilidade; e 3) Securitização da
educação. Foram selecionadas e analisadas notícias veiculadas pelo jornal nos anos 2008 e 2009 que
apresentavam tendências representativas dessas categorias. Concluiu-se que a mídia tem papel fundamental na
determinação do ‘estado de ânimo’ da população frente ao fenômeno e nas consequentes respostas adotadas pelo
Estado.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese – 10ª
1.1 Autor (a): Sandra Francisca Lima da Silva
1.2 Título: Violência e drogas na escola e imediações: ótica de educadores sociais da segurança pública
1.3 Orientador (a): Profª Dra.Maria Fátima Olivier Sudbrack
1.4 Ano de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia Clínica e Cultura
1.7 Instituição: Universidade de Brasília (UNB)
1.8 Cidade/Estado: Brasília - DF
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência. Droga. Escola. Situações-problema.
2.2 Tema Principal: Violência e drogas na escola e imediações: ótica de educadores sociais da segurança pública
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Intervenção
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2.4 Objetivos: investigar a ótica dos agentes de segurança pública, envolvidos com programas de prevenção do
uso de drogas em relação às situações-problema, ocorridas na escola e imediações.
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: agentes de segurança pública/educadores sociais da segurança pública
2.10 Principais contextos estudados: Programa Educacional de Resistência às Drogas e a violência (Proerd)
2.11 Resumo do trabalho: “A pesquisa investiga sobre situações-problema, ocorridas na escola e imediações,
relacionadas às drogas e violência, na ótica dos agentes de segurança pública, envolvidos com programas de
prevenção do uso de drogas. A categoria de agentes de segurança pública é focada enquanto segmento parceiro
importante na construção da rede de prevenção das escolas. O estudo tem como fonte de dados os relatos de 136
(cento e trinta e seis) agentes de segurança pública/educadores sociais da segurança pública de todos os estados
brasileiros, coletados através de instrumento original, constituído de um questionário com questões abertas e
fechadas, aplicado em ambiente virtual de aprendizagem do Curso de Prevenção ao Uso de Drogas para
Educadores das Escolas Públicas - edição 2010 - do qual participaram como alunos, em projeto piloto, sendo os
respondentes, em sua maioria, participantes do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a violência
(Proerd). A coleta de informações resultou na construção de um banco de dados sobre situações-problema,
explorado apenas parcialmente e, em primeira mão, nesta pesquisa. Os resultados do estudo descrevem
situações-problema vivenciadas pelos sujeitos da pesquisa nas quais as drogas se colocam como
cenário/justificativas de diferentes comportamentos de violência na escola e suas imediações, através das
seguintes categorias: a) comportamentos de violência na escola associados ao efeito de drogas; b) ameaças e
mortes violentas nas imediações da escola; c) assédio de alunos para o tráfico de drogas no contexto sóciofamiliar. O estudo privilegia a descrição de relatos de fatos concretos que embasam as categorias apresentadas,
seguido de reflexões sobre a natureza da ótica dos educadores sociais de segurança pública, enquanto atores que
intervém imersos em uma considerável expectativa de solução de parte das escolas mas que nem sempre é
possível atender. Ao mesmo tempo em que encaram como um grande desafio e compromisso, os agentes de
segurança pública, reconhecem as situações vivenciadas em sua abrangência interdisciplinar, sendo críticos à
falta de parcerias na rede de apoio às escolas e aos próprios policiais que se percebem como referência das
escolas e acabam por centralizar todas as demandas. O estudo finaliza com uma leitura compreensiva da ótica
trazida pelos policiais, destacando as suas demandas de uma capacitação aprofundada, comentada criticamente à
luz da complexidade das situações-problema recebidas e da natureza interdisciplinar e intersetorial das políticas
de prevenção do uso de drogas.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 11ª
1.1 Autor (a): Camila Sichinel Silva
1.2 Título: Violência e promoção de saúde no contexto escolar: sentidos e estratégias de gestão
1.3 Orientador (a): Profa. Dra. Anita Guazelli Bernardes
1.4 Ano de defesa: 2009
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade Católica Dom Bosco - UCDB
1.8 Cidade/Estado: Campo Grande – MS
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
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2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência. Escola. Práticas discursivas e produção de sentidos. Saúde.
2.2 Tema Principal: Sentidos e estratégias de gestão com relação à violência na escola
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Intervenção
2.4 Objetivos: : “-Analisar os sentidos produzidos à violência na escola por parte de profissionais e alunos; Discutir estratégias utilizadas para lidar com situações de violência na escola; - Discutir a atribuição de
responsabilidades para as situações de violência na escola; - Analisar estratégias de prevenção propostas pelos
participantes.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “abordagem sobre práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano; e em pressupostos
do Construcionismo Social.”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados (X) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: alunos e professores
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “Esta pesquisa está relacionada à problemática da violência nas relações escolares;
considerando a perspectiva de atores sociais que estudam e trabalham em uma instituição pública de ensino
fundamental de Campo Grande - MS. Com base neste problema elencou-se como objetivos da pesquisa: Analisar os sentidos produzidos à violência na escola por parte de profissionais e alunos; - Discutir estratégias
utilizadas para lidar com situações de violência na escola; - Discutir a atribuição de responsabilidades para as
situações de violência na escola; - Analisar estratégias de prevenção propostas pelos participantes. A pesquisa foi
realizada na Escola Estadual Rui Barbosa; envolvendo 26 pessoas; sendo 20 alunos e 06 educadores; que
aceitaram o convite para participar da pesquisa. A realização desta pesquisa parte da compreensão que para criar
projetos e programas que visam à promoção e manutenção da saúde do ambiente escolar; é necessário conhecer e
se aprofundar nos sentidos que uma determinada comunidade atribui à violência; pois; entende-se que a mesma
influencia diretamente na saúde do ambiente escolar. Para o desenvolvimento da pesquisa foi adotado o método
qualitativo; tendo como base teórico-metodológica a abordagem sobre práticas discursivas e produção de
sentidos no cotidiano; e em pressupostos do Construcionismo Social. O material discursivo analisado foi obtido
por meio da realização de três ‘Oficinas sobre violência’; com alunos e educadores e; também; por meio da
observação do cotidiano escolar. A análise discursiva; com destaque para os repertórios lingüísticos; resultou na
sistematização dos repertórios em categorias: biológicas; psicológicos; sociológicas e Saúde Pública. A partir
desse procedimento analítico; foram elaboradas as categorias de análise com base nos objetivos da pesquisa:
Sentidos da violência; Violência na escola; Relações de violência na escola e Estratégias de prevenção. Na
primeira categoria de análise buscou-se reconhecer; na análise das práticas discursivas; sentidos atravessados por
discursos da Biologia; da Psicologia; da Sociologia e da Saúde Pública para explicar a violência; pois estas
teorias serviram para a compreensão das formas de objetivação da violência a partir de distintos discursos e
práticas discursivas. Na segunda categoria de análise o material discursivo foi decorrente de memórias de
situações em que presenciaram a violência ou se sentiram em risco devido à situações de violência dentro do
ambiente escolar. Os relatos de situações em que os participantes presenciaram a violência mostraram como
espaços recorrentes das memórias de tempo vivido no contato com a violência: cotidiano familiar; cotidiano
escolar; o trânsito; a vizinhança e as ruas. Nos relatos de situações em que os participantes sentiram-se em risco
devido à situações de violência dentro do estabelecimento escolar; houve relatos da influência da violência
presente no entorno da escola e; também; de violências originada pela dinâmica das relações do cotidiano
escolar: Relações de violência entre alunos e educadores; Relações de violência entre educadores e educadores;
Relações de violência entre alunos e alunos. A partir dos relatos de situações de violência; foram realizadas
discussões acerca dos diferentes tipos de violência. Na terceira categoria de análise foram citadas como
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estratégias de enfrentamento e prevenção da violência escolar práticas como: tolerância; separação entre ‘os
alunos problemas’; tratar os alunos com carinho e utilização da violência como defesa. Esses dados ao
apresentam a perspectiva de alunos e profissionais do estabelecimento escolar; elegido como estudo de caso para
esta pesquisa; permitem o estudo das relações de violência que se dão neste contexto. Esta pesquisa fornece
subsídios que propiciam a compreensão de inter-relações que resultam em formas variadas de violência; no
contexto escolar; contribuindo para que se criem estratégias que unifiquem essas relações.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 12ª
1.1 Autor (a): Christiane Maria Costa Carneiro Penha
1.2 Título: Escola, comunidade e violência: um estudo etnográfico.
1.3 Orientador (a): Dra. Maria Helena Rodrigues N. Zamora
1.4 Ano de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO)
1.8 Cidade/Estado: São Gonçalo – RJ
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Etnografia. Escola. Comunidade. Violência.
2.2 Tema Principal: Construção das relações entre escola, comunidade e violência
2.3 Recortes temáticos: Outros
2.4 Objetivos: desvelar as relações nos espaços institucionais e comunitários.
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não é possível identificar
2.10 Principais contextos estudados: escolas
2.11 Resumo do trabalho: "A presente pesquisa foi realizada nas escolas de Ensino Fumdamental situada no
Conjunto da IPASE, de Vila Kosmos, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Devido à proximidade, elas
recebem uma quantidade expressiva de alunos moradores das chamadas ‘área de risco’, ou ‘áreas críticas’ conforme terminologia utilizada pela Secretaria Municipal de Educação. Foi feita uma pesquisa etnográfica no
campo, constituída na interface da psicologia e da educação, visando o desvelamento das relações nos espaços
institucionais e comunitários. A maioria das escolas públicas de Ensino Fundamental recruta ou abriga seus
alunos no próprio lugar onde instalada. Assim, a escola acaba ficando atrelada ao território segregado, muitas
vezes, por razões econômicas e sociais. Foram analisados o cotidiano escolar com a comunidade e como as
relações são construídas, reconstruídas e modificadas, examinando as práticas individuais e coletivas. As
orientações teórico-metodológicas em destaque ao longo do trabalho foram os estudos da psicologia e escola, as
produções recentes da sociologia e escola nas favelas da cidade. O presente trabalho, ao pesquisar uma
configuração de sociedade e convivência tão singular entre comunidade e escola - alunos, familiares, professores
e funcionários - pretende apontar para a dimensão histórica, aprofundar a análise de uma realidade social
complexa e sinalizar a necessidade do avanço das pesquisas relacionadas com essa temática"
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 13ª
1.1 Autor (a): Renata Affonso Bicas
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1.2 Título: Escola e Violência Intrafamiliar.
1.3 Orientador (a): Maria Helena Rodrigues Navas Zamora
1.4 Ano de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO)
1.8 Cidade/Estado: São Gonçalo – RJ
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência intrafamiliar. Comunidade escolar.
2.2 Tema Principal: Capacidade de identificação e encaminhamento de situações de violência intrafamiliar
2.3 Recortes temáticos: Intervenção. Identificação, ocorrência ou prevalência.
2.4 Objetivos: “investigar a capacidade de identificação de situações de violência intrafamiliar em escolas de
ensino fundamental e como se dá o encaminhamento deste problema.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: “mensagens dos participantes de um fórum de discussão, de 2011, do curso virtual ECA na Escola,
que era oferecido através do Portal Pró-Menino para a capacitação sobre direitos das crianças e adolescentes”
2.9 Grupo estudado: Professores e outros membros da comunidade escolar de todo o Brasil
2.10 Principais contextos estudados: Curso/ Fórum de discussão sobre o ECA
2.11 Resumo do trabalho: "A partir de uma discussão da produção histórica e das contribuições da Psicologia
para a constituição da noção de infância e de violência intrafamiliar, o presente trabalho tem por objetivo
investigar a capacidade de identificação de situações de violência intrafamiliar em escolas de ensino fundamental
e como se dá o encaminhamento deste problema. O campo do trabalho foi constituído pelas mensagens dos
participantes de um fórum de discussão, de 2011, do curso virtual ECA na Escola, que era oferecido através do
Portal Pró-Menino para a capacitação sobre direitos das crianças e adolescentes, atingindo professores e outros
membros da comunidade escolar de todo o Brasil. A partir de análise de conteúdo das 69 mensagens
selecionadas entre 1839 mensagens do total examinado, os resultados revelaram que todos os participantes
conhecem a existência da violência intrafamiliar e sabem da necessidade de notificação em caso de suspeitas.
Contudo, as mensagens dos educadores mostraram muitas dúvidas sobre o procedimento correto para
encaminhamento bem como sérios entraves na relação com o Conselho Tutelar. O estudo pretende mostrar
várias dificuldades concretas presentes nas redes de proteção contra a violência, reafirmar a importância do
Sistema de Garantia de Direitos e o papel da comunidade escolar neste sistema."
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 14ª
1.1 Autor (a): Ana Carina Stelko Pereira
1.2 Título: Avaliação de um programa preventivo de violência escolar: planejamento, implantação e eficácia
1.3 Orientador (a): Lúcia Cavalcanti de Albuquerque Williams
1.4 Ano de defesa: agosto de 2012
1.5 Nível :
( ) Mestrado
(X) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade Federal de São Carlos (UFScar)
1.8 Cidade/Estado: São Carlos – SP

281

2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência escolar. Bullying. Avaliação de programas.
2.2 Tema Principal: Desenvolvimento, avaliação e aprimoramento de um programa preventivo brasileiro de
violência escolar, denominado Violência Nota Zero
2.3 Recortes temáticos: Intervenção
2.4 Objetivos: avaliar e aprimorar um programa preventivo brasileiro de violência escolar
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
(X) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10 Principais contextos estudados: programa Violência Nota Zero
2.11 Resumo do trabalho: “Essa tese foi escrita no formato de um compêndio de textos científicos. Tais textos
estão articulados de modo a fundamentar o desenvolvimento, avaliação e aprimoramento de um programa
preventivo brasileiro de violência escolar, denominado Violência Nota Zero. Primeiramente, fez-se uma
discussão sobre definição de violência escolar, indicando que essa envolve alunos, funcionários de escolas, pais,
comunidade e ações como agredir fisicamente, verbalmente, destruir ou roubar materiais, e especificidades,
como bullying. Em seguida, fez-se uma revisão sistemáticas de literatura de estudos brasileiros publicados em
periódicos nacionais sobre prevenção de violência escolar e bullying, apontando a necessidade de se desenvolver
e avaliar programas em relação a tal problema. Um instrumento (Escala de Violência Escolar versão a alunos), o
qual foi aplicado para avaliar o programa, teve a suas características psicométricas avaliadas. O programa foi
descrito em detalhes e, depois, expôs-se a avaliação social do programa e, posteriormente, os resultados
alcançados. Tendo-se explicado como é o programa e os resultados obtidos, procedeu-se a criação de um
material a ser incluído no programa que ensine a alunos a como lidar com situações de violência na escola. Por
fim, apresentou-se um texto que incentiva a formação de uma rede brasileira para enfrentar a violência na escola
e bullying, descrevendo-se a experiência canadense a respeito. Assim, ao total, essa tese engloba oito textos
científicos, sendo cinco artigos, um capítulo de livro, uma nota técnica e um relato de experiência.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 15ª
1.1 Autor (a): Eleusa Gallo Rosenburg
1.2 Título: Representações sociais de violência doméstica contra crianças e adolescentes em educadores:
denúncia, notificação ou omissão?
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Sérgio Kodato
1.4 Ano de defesa: 2011
1.5 Nível :
( ) Mestrado
(X) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade de São Paulo (USP)
1.8 Cidade/Estado: Ribeirão Preto – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência. Crianças e adolescentes. Representação social. Denúncia.
Omissão.
2.2 Tema Principal: Representações sociais de violência doméstica contra crianças e adolescentes em educadores
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Intervenção
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2.4 Objetivos: “identificar e analisar as representações sociais de violência contra crianças e adolescentes
construídas por educadores que denunciaram casos de violência doméstica ao Conselho Tutelar.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Representações Sociais (Moscovici)
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: educadores
2.10 Principais contextos estudados: Rede municipal de educação da cidade de Uberlândia/MG
2.11 Resumo do trabalho: “A presente pesquisa teve como objetivo identificar e analisar as representações
sociais de violência contra crianças e adolescentes construídas por educadores que denunciaram casos de
violência doméstica ao Conselho Tutelar. O fenômeno pode ser definido como todo ato ou omissão praticado por
pais, parentes ou outros responsáveis contra crianças e adolescentes, capaz de causar dano físico, sexual e/ou
psicológico à vítima. O estudo referenciou-se epistemologicamente na teoria e método de análise das
Representações Sociais (Moscovici), que se baseia na análise das práticas discursivas dos sujeitos da
investigação. Os dados foram coletados por meio de entrevistas individuais semiestruturadas, realizadas com 12
educadores da rede municipal de educação da cidade de Uberlândia/MG. Através do método e análise temática,
os discursos foram organizados em categorias: 1) Origem, dinâmica familiar dos alunos e dos entrevistados; 2)
Representações de violência doméstica vivida na infância e adolescência; 3) Mídias e visibilidade da violência
doméstica contra criança e adolescente; 4) Discurso cotidiano no grupo de professores; 5) Significados e sentidos
da violência doméstica; 6) Representações do Estatuto da Criança e do Adolescente; 7) Representações do
Conselho Tutelar; 8) O ato de notificar e representar; 9) Visibilidade, intervenção e enfrentamento do fenômeno.
As representações sociais de violência doméstica desveladas nas entrevistas foram ancoradas nas cenas vividas
ao longo da existência, especialmente naquelas consideradas traumáticas. Os sujeitos que conseguiram
minimamente elaborar os traumas e violências sofridas na infância conseguiram olhar para a violência contra
criança e adolescente com menor reatualização da própria história, conseguindo representar. A representação do
ato de denunciar é paradoxal: por um lado os entrevistados sentem-se na obrigação de denunciar; por outro, o
medo da represália dos denunciados, a insegurança em saber se realmente é um caso de violência doméstica, o
desconhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, o olhar sobre a ineficácia do Conselho Tutelar
estimulam a denúncia e omissão. Conclui-se que a violência doméstica contra criança e adolescente, como
tragédia, só é representada, notificada e criminalizada em relações educacionais em que os agentes e atores
tenham elaborado seus traumas infantis e sejam portadores de conhecimentos que lhes permitam um olhar
científico, raciocínio crítico e atitude corajosa de defesa intransigente da infância e adolescência violentada.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 16ª
1.1 Autor (a): Luiz Bosco Sardinha Machado Júnior
1.2 Título: Representações sociais da violência e da indisciplina escolar na imprensa brasileira
1.3 Orientador (a): Elizabeth Piemonte Constantino
1.4 Ano de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade Estadual Paulista - UNESP
1.8 Cidade/Estado: Assis – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
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2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência escolar. Indisciplina escolar. Imprensa brasileira.
Representações sociais. Psicologia social.
2.2 Tema Principal: Representações sociais da violência e da indisciplina escolar na imprensa brasileira
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: estudar os conteúdos veiculados na grande imprensa a respeito da violência e indisciplina escolar
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: teoria das representações sociais
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural (X) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
(X) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10 Principais contextos estudados: mídia
2.11 Resumo do trabalho: “A violência e a indisciplina escolar nas últimas décadas têm recebido crescente
atenção no espaço público brasileiro. Diante desta questão, procuramos com esta pesquisa estudar os conteúdos
veiculados na grande imprensa a respeito do objeto em questão, tendo como referencial a teoria das
representações sociais. Os veículos selecionados foram os jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo e a
revista semanal de informações Veja, dos quais compilamos os textos relativos à violência e indisciplina escolar
publicados nos meses de março e abril de 2011. Os procedimentos metodológicos tiveram como base a análise
de conteúdo, complementados por apontamentos de estudos historiográficos sobre imprensa. Incluímos a análise
de documento da Secretaria de Educação do Estado de S. Paulo sobre a conduta na escola, que traz a visão
governamental sobre o tema. Com o fato que ficou conhecido como ‘massacre de Realengo’ em sete de abril,
optamos por dividir a apresentação e discussão de dados em quatro partes, pela significativa diferença entre a
cobertura rotineira sobre violência/indisciplina escolar e a cobertura maciça quando da ocasião do fuzilamento
escolar no Rio de Janeiro. A primeira parte, com textos veiculados entre primeiro de março e sete de abril,
revelam tratamento dos fatos como sendo de ‘excepcionalidade corriqueira’: atraem a atenção por se tratar de
episódios de violência extrema na escola, mas são veiculados como acontecimentos cotidianos. Na segunda
parte, apresentamos a cobertura maciça do caso Realengo, caracterizada pela dispersão de informações. A
terceira trata da cobertura subseqüente, onde as informações fragmentárias aos poucos revelam elementos
estáveis: o foco no indivíduo que perpetrou o fuzilamento, particularmente características psicopatológicas e
anti-sociais, seguido do debate sobre as armas de fogo no Brasil. A última etapa aborda os textos de oito a trinta
de abril sem relação direta com o caso Realengo, onde o caráter de ‘excepcionalidade corriqueira’ se mantém,
acompanhado pela disseminação do termo bullying. Por fim, debatemos os mecanismos de veiculação de
notícias sobre o tema na grande imprensa e a apresentação predominante de fatos onde alunos são autores das
ações de violência, possivelmente ligada à concepção disciplinar de educação, onde o aluno é visto como alguém
que necessita que se corrija sua “natureza má”.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 17ª
1.1 Autor (a): Maria Paula Panúncio-Pinto
1.2 Título: O sentido do silêncio dos professores diante da violência doméstica sofrida por seus alunos : uma
análise do discurso
1.3 Orientador (a): Leme, Maria Isabel da Silva
1.4 Ano de defesa: 2006
1.5 Nível :
( ) Mestrado
(X) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade de São Paulo - USP
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
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2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência na família. Escolas. Análise de discurso. Silêncio.
2.2 Tema Principal: O sentido do silêncio dos professores diante da violência doméstica sofrida por seus alunos
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “compreender por que a escola silencia diante da violência doméstica praticada contra seus alunos
(crianças)”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “Análise do Discurso (AD), conforme pressupostos de Michel Pêcheux, perspectiva teórica que
propõe que os sentidos se produzem no confronto sujeito-língua-história, não existindo sentidos dados a priori.”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professores
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas
2.11 Resumo do trabalho: “Os novos sentidos recentemente postos pelo discurso jurídico no que tange à garantia
dos direitos e à proteção integral à infância materializados no Estatuto da Criança e do Adolescente colocam a
escola como local privilegiado de identificação das crianças em situação de risco por sofrerem violência
doméstica em suas casas e atribuem ao professor o papel de reconhecer e notificar os casos aos Conselhos
Tutelares. Tal demanda justifica-se pela gravidade do impacto sobre o desenvolvimento e a saúde provocado
pela violência doméstica. O que se verifica, entretanto é que as notificações que chegam aos órgãos competentes
vindas da escola ainda são pouco significativas. Objetivou-se com este estudo de abordagem qualitativa,
compreender por que a escola silencia diante da violência doméstica praticada contra seus alunos (crianças),
através de entrevistas feitas com 06 professores de escolas de município do interior do estado de São Paulo.
Além disso, buscou-se identificar as condições de produção desse discurso e discutir a relação entre as
influências do contexto em interação com esses sujeitos específicos, dentro da escola e o silêncio sobre a
violência doméstica, dentro de uma perspectiva materialista histórica. Os depoimentos dos professores foram
tratados e analisados através da Análise do Discurso (AD), conforme pressupostos de Michel Pêcheux,
perspectiva teórica que propõe que os sentidos se produzem no confronto sujeito-língua-história, não existindo
sentidos dados a priori. Os resultados permitem identificar dois eixos discursivos distintos (dentro da violência e
fora da violência) que emergem no interjogo das posições professor-pai. No lugar social do professor, falando
sobre a violência, o sujeito critica e nega a violência como estratégia. No lugar de pai/mãe, as falas são outras:
quando eu perco a cabeça, infelizmente é o que resta. A análise permitiu concluir que existe uma relação de
sentidos que é mais forte, as representações que circulam há tempos ainda têm mais força do que o discurso
jurídico atual, incapaz de transformar as práticas. Ainda que o discurso jurídico defina o procedimento no caso
da violência doméstica ser identificada pelo professor, a fronteira demarcada entre o público e o privado, entre a
escola e a família, acaba por silenciar o professor. O silenciamento ocorre porque o que se demanda da escola
reconhecer e denunciar é um papel que ela não consegue cumprir: a dúvida que se coloca devido à tensão
constitutiva de duas posições em conflito que geram ordens discursivas distintas, leva ao silêncio.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 18ª
1.1 Autor (a): Alexandre Pereira de Mattos
1.2 Título: Pra tudo tem os dois lados": implicações ético-políticas da negociação de versões sobre violência
numa Escola Municipal de Ensino Fundamental em São Paulo
1.3 Orientador (a): Profa. Dra. Mary Jane Paris Spink.
1.4 Ano de defesa: 2005

285

1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia Social
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC – SP)
1.8 Cidade/Estado: São Paulo
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência na escola. Construcionismo Social. Co-autoria.
2.2 Tema Principal: Sentidos e estratégias dos educadores para lidar com a violência na escola
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Intervenções
2.4 Objetivos: “entender os sentidos que têm para os educadores a violência na escola e as estratégias por eles
utilizadas para lidar com ela.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Construcionismo Social
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: registro de discursos, discussão de um texto.
2.9 Grupo estudado: educadores
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: “Esta pesquisa tem por objetivo entender os sentidos que têm para os educadores a
violência na escola e as estratégias por eles utilizadas para lidar com ela. Partimos do pressuposto de que
diferentes discursividades - a mídia, os dados demográficos e os textos científicos - contribuem para construir
uma noção de violência atravessada por essencializações biológicas e culturais. Adotando uma metodologia
associada ao Construcionismo Social, buscamos implicar os educadores da escola, onde o estudo foi
desenvolvido, de modo a potencializá-los para produzir novos sentidos e negociar as versões de violência que lá
circulavam. A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas. Na primeira, registramos os discursos sobre violência
que surgiram em nossas perambulações pela escola e nas reuniões com os professores durante a Jornada Especial
Integral (JEI). Esta fase possibilitou a elaboração de um texto que foi discutido, na segunda fase da pesquisa,
com os professores do 3o período - foco principal do estudo por serem os alunos deste período os mais citados
nos exemplos de violência. Esta discussão visava à construção de um texto consensual. Os resultados da primeira
fase nos permitiram concluir que os sentidos da violência são múltiplos e contextualizados e que repertórios
essencializantes, quando presentes em alguns discursos, trazem implicações para o cotidiano escolar por
favorecer práticas excludentes ou paternalistas. Para professores que lecionam para alunos de 1a à 4a séries, os
discursos versaram sobre a gênese da violência no núcleo familiar, fruto da negligência dos pais com os filhos e
para com o processo educacional. Para os professores do 4o período, a violência dentro da escola é inexistente
pelo fato de os alunos serem mais adultos, mas consideram violenta a condição social e econômica na qual se
encontram esses alunos. Para os professores do 3o período, a violência foi interpretada como produto de um
descompasso entre a necessidade de normas de convivência mais claras e omissão por parte da Direção na
construção dessas normas. Acrescentaram também que consideram violência os educadores não conseguirem
cumprir a missão primordial da escola que é educar. Já a análise da discussão do grupo centrada no texto-síntese
mostrou que os processos de negociação de sentidos são sensíveis às relações de poder que podem facilitar ou
obstacularizar estas negociações. Concluímos que espaços de negociação não devem ser únicos, mas presentes
durante todo o processo de pesquisa.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 19ª
1.1 Autor (a): Lívia de Tartari e Sacramento
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1.2 Título: Violência Psicológica Conjugal entre Universitários: Estudo de Fatores de Risco
1.3 Orientador (a): Manuel Morgado Rezende
1.4 Ano de defesa: março de 2007
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia da Saúde
1.7 Instituição: Universidade Metodista de São Paulo - UMESP
1.8 Cidade/Estado: São Bernardo do Campo
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência psicológica. Violência conjugal. Violência psicológica
conjulgal. Violência e auto-estima. Violência e uso de álcool.
2.2 Tema Principal: “ocorrência de violência psicológica conjugal entre estudantes universitários, e a correlação
desta com fatores de risco”
2.3 Recortes temáticos: Relações causais
2.4 Objetivos: “identificar a ocorrência de violência psicológica conjugal entre estudantes universitários, e a
correlação desta com fatores de risco. E os específicos foram verificar sua correlação com a auto-estima, a
ingestão de álcool, a faixa etária, o número de filhos e o rendimento familiar dos participantes.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “violência psicológica tal como é definida pela Organização Mundial de Saúde (KRUG, 2002)
Usamos também a definição de violência psicológica utilizada por Straus e Sweet (1992).”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas (X) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
(X) funcionalista (X)
estatístico ( ) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: Escala de Táticas de Conflito (CTS1), Escala de Auto-Estima e Autoconceito de Rosenberg
2.9 Grupo estudado: alunos
2.10 Principais contextos estudados: universidade
2.11 Resumo do trabalho: “A pesquisa aborda a violência psicológica tal como é definida pela Organização
Mundial de Saúde (KRUG, 2002) Usamos também a definição de violência psicológica utilizada por Straus e
Sweet (1992). Nosso objetivo geral foi identificar a ocorrência de violência psicológica conjugal entre estudantes
universitários, e a correlação desta com fatores de risco. E os específicos foram verificar sua correlação com a
auto-estima, a ingestão de álcool, a faixa etária, o número de filhos e o rendimento familiar dos participantes.
Tivemos respondentes de ambos os gêneros, casados ou em união estável, com idades entre 16 e 60 anos e
alunos da Universidade Metodista de São Paulo. A pesquisa de campo foi realizada na Universidade Metodista
de São Paulo e abordou universitários da graduação, graduação tecnológica e cursos seqüenciais. Esta pesquisa é
uma pesquisa descritiva e sua amostragem foi não-probabilística de conveniência, responderam ao instrumento
246 pessoas, que foram escolhidas com base nos critérios de inclusão e na sua disponibilidade imediata para
responder à pesquisa. Obtivemos mais respondentes do gênero feminino (145) do que do masculino (100). O
instrumento foi composto por: Escala de Táticas de Conflito (CTS1), Escala de Auto-Estima e Autoconceito de
Rosenberg e um Questionário Sócio-demográfico Adaptado. A CTS 1 foi usada para medir a violência familiar,
a escala de auto-estima foi usada para verificar a atitude positiva ou negativa das pessoas e o questionário foi
usado para complementar dados sobre a história pessoal e conjugal dos respondentes. Foram analisados 246
instrumentos através do Estatístico SPSS 13,0 for Windows. Os resultados demonstraram que aproximadamente
30% das pessoas de ambos os gêneros e da amostra total apresentaram alto grau de violência psicológica.
Verificamos que existe uma tendência de que quanto menor a auto-estima dos respondentes maior o grau de
violência psicológica. Constatamos também a inexistência de correlação linear entre violência psicológica,
costume de ingerir bebida alcoólica e quantidade de bebida alcoólica ingerida pelos respondentes. Este dado não
é corroborado pela literatura pesquisada. Portanto, percebemos que o álcool em si diz pouco enquanto fator de
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risco para a ocorrência da violência psicológica. Sua articulação merece ser mais investigada e melhor delineada
por meio da busca de conhecimentos e práticas que contribuam para a saúde da população. Concluímos que a
violência psicológica conjugal muitas vezes é banalizada e tida como natural.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 20ª
1.1 Autor (a): Evandra Cardoso
1.2 Título: Percepção de risco de envolvimento em situações de violência: uma análise do efeito da vitimização,
diferenças entre gêneros e o alvo do risco.
1.3 Orientador (a): Prof.ª Dr.ª Carolina Lisboa
1.4 Ano de defesa: 2009
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia Clínica
1.7 Instituição: Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS
1.8 Cidade/Estado: São Leopoldo
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bournout. Docente.
2.2 Tema Principal: Níveis de Burnout em 135 docentes de escolas públicas, relações entre suas percepções
sobre clima social e violência na escola
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Relações causais
2.4 Objetivos: “verificar os níveis de Burnout em 135 docentes de escolas públicas, investigando as relações
entre suas percepções sobre clima social e violência na escola.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados (X) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas (X) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
(X) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: Inventário MBI - Maslach Burnout Inventory de Maslach & Jackson, na versão ED-Educators
Survey, que possibilita identificar a Síndrome de Burnout em docentes e escala ECLIS - Escala de Clima Social
em Sala de Classes de Aron & Milicic adaptada.
2.9 Grupo estudado: professores
2.10 Principais contextos estudados: escolas pública
2.11 Resumo do trabalho: “A presente dissertação faz parte da Linha de Pesquisa Clínica da Infância e
Adolescência, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia - Mestrado da Universidade do Vale do Rio dos
Sinos - UNISINOS. Este trabalho está dividido em três partes. A primeira constitui-se na formulação de um
artigo de revisão bibliográfica, como resgate teórico acerca das temáticas estudadas, que envolvem Síndrome de
Burnout, clima social e violência escolar. Na segunda, é apresentado um estudo empírico, visando contribuir
para o campo das abordagens sobre a Síndrome de Burnout em docentes. Por fim, um relatório detalhando a
experiência da pesquisadora como um todo. Esse estudo buscou verificar os níveis de Burnout em 135 docentes
de escolas públicas, investigando as relações entre suas percepções sobre clima social e violência na escola.
Trata-se de uma pesquisa com abordagem quantitativa, na qual foram utilizados os instrumentos: Inventário MBI
- Maslach Burnout Inventory de Maslach & Jackson, na versão ED-Educators Survey, que possibilita identificar
a Síndrome de Burnout em docentes. A escala ECLIS - Escala de Clima Social em Sala de Classes de Aron &
Milicic adaptada para esse estudo visando investigar a percepção dos professores acerca do clima social da
escola discorrendo sobre as relações interpessoais, as relações de poder, senso de pertencimento e valorização do
professor no contexto escolar. Questionário sobre a percepção de violência na escola, dados sócio-demográficos
e laborais da amostra também foram utilizados como instrumentos na coleta de dados. Na análise dos dados
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através do pacote estatístico SPSS versão 16.0, identificou-se a dimensão de Burnout exaustão emocional com o
maior índice médio (2,40), seguida pela dimensão da diminuição da realização profissional no trabalho (1,59),
sendo que o menor índice foi à despersonalização (1,46). Tais resultados remetem à necessidade de ações
preventivas e interventivas que possibilitem o manejo dos fatores de risco para o desenvolvimento da Síndrome
de Burnout.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 21ª
1.1 Autor (a): Flávio Augusto Ferreira de Oliveira
1.2 Título: O sentido pessoal da escola e o sofrimento em adolescentes com dificuldades no processo de
escolarização
1.3 Orientador (a): Profa. Dra. Marilda Gonçalves Dias Facci
1.4 Ano de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade Estadual de Maringá
1.8 Cidade/Estado: Maringá
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Psicologia Histórico-Cultural. Adolescência. Sentido pessoal da escola.
Sofrimento.
2.2 Tema Principal: O sentido pessoal da escola e o sofrimento em adolescentes com dificuldades no processo de
escolarização
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “esclarecer o sentido pessoal da escola e o sofrimento em alunos adolescentes que apresentam
dificuldades no processo de escolarização, histórico de reprovação, diagnóstico de distúrbios de aprendizagem
e/ou envolvimento em situações de violência escolar.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “perspectiva do aluno e do referencial teórico da Psicologia Histórico-Cultural, que se
fundamenta no Materialismo Histórico e Dialético.”. “Pedagogia Histórico-Crítica.”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: alunos e adolescentes
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “Tendo em vista que a fase da adolescência se constitui no período mais turbulento da
vida humana, esta pesquisa tem o objetivo de esclarecer o sentido pessoal da escola e o sofrimento em alunos
adolescentes que apresentam dificuldades no processo de escolarização, histórico de reprovação, diagnóstico de
distúrbios de aprendizagem e/ou envolvimento em situações de violência escolar. Busca compreender, por meio
da perspectiva do aluno e do referencial teórico da Psicologia Histórico-Cultural, que se fundamenta no
Materialismo Histórico e Dialético, as características e de que maneira se manifestam as diferentes formas de
sofrer nesses alunos a caminho do insucesso na vida estudantil, tendo em vista a hipótese de que o não
aprendizado, por si só, já é um potencial gerador de sofrimento para os estudantes. Sendo assim, a primeira
Seção desta pesquisa discute a educação e o processo de produção do fracasso escolar, visando à compreensão
das queixas elaboradas pelas escolas, das dificuldades de escolarização dos alunos e suas correlações com o
processo de sofrimento. Também se atenta, com base na Pedagogia Histórico-Crítica, para a proposta de uma
educação que realmente contemple a transmissão-assimilação do saber sistematizado e a emancipação humana,
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visando o enfrentamento da atual forma de organização social que produz o fracasso escolar. A segunda Seção,
por sua vez, analisa como a Psicologia Histórico-Cultural compreende o processo de constituição do indivíduo,
da personalidade humana e do homem enquanto ser genérico e social. Para tanto, são investigados alguns
conceitos fundamentais para a compreensão do sofrimento e do próprio desenvolvimento humano, tais como o
de vivências, afetos, emoções, sentimentos, sentido pessoal e alienação. Já a terceira Seção adentra a realidade
escolar mediante uma pesquisa de campo realizada em uma escola pública estadual paranaense. Busca captar in
loco, através de estudos de caso com quatro alunos adolescentes de sexto ano, o que pensam esses estudantes,
bem como suas mães e professoras, a respeito das dificuldades no processo de escolarização. Por fim, a última
Seção destaca a análise dos dados colhidos por meio da pesquisa de campo, no sentido de discutir, à luz do
aporte teórico apresentado, os principais resultados obtidos nos estudos de caso. Dessa maneira, conclui que o
sofrimento entre os adolescentes com dificuldades no processo de escolarização é real, motivado por questões
históricas e sociais que não apenas contribuem para o fracasso escolar, mas que o produzem, gerando problemas
quanto à atribuição de sentido pessoal à escola, o desinteresse pela atividade de estudo e a alienação desses
estudantes, convergindo para a não apropriação do conhecimento historicamente elaborado e para uma
humanização que não se realiza plenamente.”

1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 22ª
1.1 Autor (a): Vivian da Silva Lobato
1.2 Título: Concepções de professores sobre questões relacionadas à violência nas escolas
1.3 Orientador (a): Vera Maria Nigro de Souza Placco
1.4 Ano de defesa: 2006
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia da Educação
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC/SP
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência nas escolas. Psicologia Educacional. Concepções de
professores. Relações internacionais.
2.2 Tema Principal: Concepções de professores sobre questões relacionadas à violência nas escolas
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Consequências.
2.4 Objetivos: “apontar as conseqüências psicossociais da violência para o trabalho dos docentes.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6. Enfoque teórico
(X) Explicitado: Teoria das Concepções de Professores.
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados (X) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: seminários
2.9 Grupo estudado: Professores
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “No presente estudo, investigamos a questão da violência que vem permeando, de
forma significativa, as relações no espaço escolar. O problema que direciona a pesquisa é: Como a presença da
violência interfere nos educadores e conseqüentemente na qualidade do ensino? Assim, objetivamos apontar as
conseqüências psicossociais da violência para o trabalho dos docentes. Metodologicamente, optamos pela
abordagem de pesquisa, que permite entender a concepção do professor numa perspectiva psicossocial, coletar e
organizar dados, sem perder a objetividade da pesquisa científica. O levantamento de dados aconteceu em dois
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momentos, primeiramente, utilizamos a entrevista individual semi-estruturada, na qual, foram entrevistados 16
professores de quinta a oitava série da Rede Municipal de Belém-PA, lotados no Distrito de Mosqueiro. Na
segunda parte da coleta de dados, foram realizados dois seminários com os professores que haviam participado
das entrevistas individuais que consistiram, basicamente, em uma devolutiva para os entrevistados. Os dados
foram agrupados segundo categorias de significados e o conteúdo foi analisado segundo a teoria das concepções
de professores. Ao final da análise, chegamos a cinco categorias, quais sejam: Tipos/Nuances de violência,
Causas/Origem da Violência, Intensidade da Violência, Formas de Enfrentamento e Interferências no processo
de ensino-aprendizagem. Pudemos constatar que a nuance de violência mais evidenciada foi a violência verbal
expressa, principalmente, nas brincadeiras, apelidos pejorativos ou preconceituosos desencadeadores de brigas e
agressões físicas. Os professores concebem a violência como algo que tem origem extra-muros escolares. Sendo
assim, famílias, estrutura sócio-econômica, desemprego, mídia, gangues, bairro violento e regime de ciclos se
alternam como possíveis causadores da violência escolar cotidiana. Dos dezesseis entrevistados, oito dizem que
a violência diminuiu, três, que aumentou, três não sabem opinar e, para dois, continua a mesma coisa. No
entanto, os docentes notaram uma mudança no tipo de violência praticada pelos alunos. Para eles, o que
aumentou foi a participação feminina nas ocorrências violentas. Como formas de enfrentamento para a
problemática, os professores se utilizam do diálogo, além disso, também consideram importante a atuação
conjunta com os pais, comunidade e demais atores escolares, além de procurarem trabalhar a questão da
violência como tema complementar aos habituais conteúdos escolares. Entretanto, os docentes se ressentem da
falta de formação sobre o fenômeno, como também, da falta de apoio do Ministério Público e do Conselho
Tutelar. Enfim, os professores entrevistados não tentaram conceituar o que seja violência para eles, mas
deixaram transparecer que a concebem como propulsora de males tanto à aprendizagem dos alunos quanto à
qualidade do ensino ministrado pelo professor em sala. As concepções vão no sentido de uma rotinização (apud,
Batista&Pinto) destas no ambiente escolar, se caracterizando assim como um dos maiores desafios para o
trabalho docente”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 23ª
1.1 Autor (a): Roselaine Azambuja Machado
1.2 Título: Resistir e criar: os compossíveis para um devir-professor : um estudo sobre os efeitos que a violência
opera nos processos de subjetivação dos docentes
1.3 Orientador (a): Regina Orgler Sordi
1.4 Ano de defesa: 2005
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia Social e Institucional
1.7 Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
1.8 Cidade/Estado: Porto Alegre – RS
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência. Subjetivação. Afecções. Multiplicidade. Reciprocidade.
2.2 Tema Principal: processos de subjetivação docente a par dos efeitos da violência que se manifesta em
ambiente escolar
2.3 Recortes temáticos: Consequências
2.4 Objetivos: estudar “os efeitos que a violência opera nos processos de subjetivação dos docentes”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Bernard Charlot, Gilles Deleuze e Félix Guattari
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
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( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professores
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “Sabe-se que a violência se propaga no mundo como um verdadeiro flagelo social e
provoca impactos em todos os campos, sobremaneira, em instituições como a educação. O embate com a
violência não é prerrogativa da escola pública brasileira. Entretanto, considero que esta, além de configurar-se
como um espaço privilegiado de escolarização para todos, é um dos campos do socius que fica atravessado pela
violência como uma contra-força. Em função deste atributo que lhe é peculiar e deste lugar no qual atuo como
pedagoga, pergunto sobre como entender os sujeitos do processo educativo. Este estudo, cujo foco são os
processos de subjetivação docente a par dos efeitos da violência que se manifesta em ambiente escolar, advém da
necessidade de compreender a complexidade do que se passa no interior da escola, mais especificamente com os
professores. É fruto também da proposição utópica de corroborar a promoção das formas de superação disto, que
se conforma como algo impeditivo das relações entre o ensinar e o aprender e da realização do que de mais
importante podem os homens viver: a sua humanização. Diante do desafio de examinar os efeitos que a violência
suscita e provoca nos processos de subjetivação dos professores na escola de educação básica, empreendi este
trabalho tendo como referência basicamente as obras de Bernard Charlot, Gilles Deleuze e Félix Guattari.
Busquei nestes intercessores teóricos, bem como em outros, as ferramentas epistemológicas para compor o
estudo e consolidar a aprendizagem da pesquisa nos domínios da Psicologia Social e Institucional. Deparei-me
com uma matéria tão incorpórea e densa, que comporta os princípios da multiplicidade, da heterogeneidade, da
insubordinação, que, para apreendê-la, adotei a cartografia como um recurso do método empírico-especulativo, a
fim de desvelar a natureza de um corpo coletivo que concentra a reciprocidade entre sujeitos e objetos,
individualidades e organização, forças e fluxos.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese – 24ª
1.1 Autor (a): Felipe Watarai
1.2 Título: Trabalhadores adolescentes do sexo masculino: família, trabalho, escola, violência
1.3 Orientador (a): Geraldo Romanelli
1.4 Ano de defesa: 2006
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade de São Paulo (USP)
1.8 Cidade/Estado: Ribeirão Preto – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Trabalhadores adolescentes. Camadas populares. Escola. Violência.
Sociabilidade.
2.2 Tema Principal: Sociabilidade e transmissão de valores vividos por adolescentes do sexo masculino na
família, no trabalho e na escola
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “examinar as formas de sociabilidade que adolescentes do sexo masculino vivem na família, no
trabalho e na escola e o modo como convivem com a violência presente nos bairros onde residem. Procurou-se
ainda examinar quais os projetos de vida que os adolescentes organizam para o futuro, considerando a
precariedade das condições materiais em que vivem.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico:
( ) Explicitado:
(X) Não está Explicitado
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
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(X) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: diário de campo
2.9 Grupo estudado: alunos adolescentes do sexo masculino, inseridos no mercado de trabalho
2.10 Principais contextos estudados: escola pública e mercado de trabalho
2.11 Resumo do trabalho: “Este projeto de pesquisa teve como objetivo examinar as formas de sociabilidade que
adolescentes do sexo masculino vivem na família, no trabalho e na escola e o modo como convivem com a
violência presente nos bairros onde residem. Procurou-se ainda examinar quais os projetos de vida que os
adolescentes organizam para o futuro, considerando a precariedade das condições materiais em que vivem. Os
sujeitos da pesquisa foram dez adolescentes do sexo masculino, na faixa etária entre 16 e 18 anos incompletos,
freqüentando o ensino médio em uma escola pública estadual no período noturno, inseridos no mercado de
trabalho, de modo formal ou informal, e integrantes de famílias de camadas populares de Ribeirão Preto/SP. A
coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas individuais, gravadas e transcritas na íntegra, com roteiro
temático elaborado a partir dos diversos aspectos que a pesquisa pretendia examinar. Outro instrumento utilizado
para a coleta de dados foi o registro em diário de campo de observações resultantes do contato com os sujeitos
em algumas situações na escola e durante as entrevistas. A análise dos dados foi realizada utilizando os
referenciais teóricos da antropologia. Os resultados mostraram que os relacionamentos estabelecidos pelos
sujeitos com os diferentes ambientes socializatórios tendiam a incutir neles valores como o envolvimento com o
trabalho e a honestidade. Nas relações com as famílias, especialmente com os pais, esses valores foram
transmitidos tanto por meio de conselhos e orientações mais diretas quanto por modelos de conduta que eram
oferecidos como exemplos parentais a serem seguidos pelos filhos. O ingresso no mercado de trabalho, mesmo
que não tenha sido totalmente uma resolução dos pais, foi aprovado e encorajado por eles. Por outro lado, os
sujeitos inclinavam-se a atribuir esse ingresso mais a uma busca por maior maturidade e autonomia em relação
aos genitores. Mesmo que seja uma maturidade relativa e parcial, os sujeitos consideraram que deixaram de ser
‘moleques’ desde que começaram a trabalhar. A identidade de trabalhador que suas ocupações lhes conferiram
se sobrepõe às demais, como a de estudante. Assim, justificaram a freqüência à escola mais ao desejo de
conseguirem melhores empregos por meio da escolarização de ensino médio. A indisciplina escolar, considerada
comportamento infantil, e a prática de crimes e delitos não foram avaliados como condutas condizentes com a
identidade que procuravam estabelecer. Os relacionamentos com os pares, dentro e fora da escola, também
foram organizados a partir da identidade de trabalhador, uma vez que os sujeitos procuravam diferenciar-se de
alunos indisciplinados, de pessoas que faziam uso de drogas, ou que supunham ter envolvimento com a
criminalidade. A violência que os sujeitos descreveram é relacionada à criminalidade urbana, que além dos
riscos concretos que pode trazer, também é passível de contaminar a identidade dos sujeitos, que
compartilhavam, nos bairros em que viviam, os mesmos espaços com criminosos. A pobreza pode conferir uma
identidade negativa aos sujeitos, tanto pela precariedade material que ela acarreta para suas condições de vida,
quanto pela exposição à violência, igualando trabalhadores pobres e bandidos. Em seus projetos para o futuro, os
sujeitos expressaram o desejo de conquistar condições de vida mais tranqüilas, menos sujeitas à instabilidade que
as atuais, marcadas pela pobreza. Por outro lado, essa instabilidade pode também ser atribuída à adolescência,
fase na qual os sujeitos viviam, quando os projetos de futuro ainda não eram percebidos de modo claro e o
presente podia ser visto como algo transitório.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 25ª
1.1 Autor (a): Alcione Melo Trindade do Nascimento
1.2 Título: Intimidações na adolescência: expressões da violência entre pares na cultura escolar
1.3 Orientador (a): Profª Drª Jaileila de Araújo Santos
1.4 Ano de defesa: 2009
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade Federal do Pernambuco (UFPE)
1.8 Cidade/Estado: Recife – PE
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violências nas escolas. Intimidação/bullying, Cultura de pares
adolescentes. Matriz Sociohistórico-Cultural.
2.2 Tema Principal: “Modalidade de violência que acontece no contexto escolar entre pares de adolescentes,
denominada de bullying e/ou intimidação”
2.3 Recortes temáticos: Manifestações da violência e Sentidos e significados
2.4 Objetivos: compreender os significados e sentidos produzidos por adolescentes, sobre as práticas de
intimidação.
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
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(X) Explicitado: “Os referenciais teóricos do estudo foram a psicologia sociohistórica, a psicologia cultural e a
Rede de Significações.”
( ) Não está Explicitado
2.7. Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados (X) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
(X) Observação Participante
(X) Outro: grupos focais
2.9 Grupo estudado: alunos de 16 a 18 anos que cursavam o ensino médio
2.10. Principais contextos estudados: escola pública
2.11. Resumo do trabalho: “O presente estudo situa-se no debate sobre violências nas escolas a partir de uma
abordagem sociocultural da psicologia social e do desenvolvimento. Nele investigou-se uma modalidade de
violência que acontece no contexto escolar entre pares de adolescentes, denominada de bullying e/ou intimidação
– assunto que vem conquistando visibilidade nas mais diversas mídias e campos de pesquisa científica dados seu
avanço e incidência em escolas públicas e privadas, frequentadas por diferentes classes sociais. A intimidação é
definida como um fenômeno que ocorre através de ataques intencionais, físicos ou verbais, praticados por um ou
mais sujeitos, ao longo do tempo, contra uma ou mais pessoas que estejam em situação de desvantagem física ou
psicológica. Tal prática é considerada como uma violência relacional porque nega a alteridade e os direitos
fundamentais de expressão subjetiva num contexto escolar, que deveria ser seguro e acolhedor. Portanto, o
objetivo desta dissertação foi compreender os significados e sentidos produzidos por adolescentes, sobre as
práticas de intimidação. Para tanto, foram investigados estudantes adolescentes de 16 a 18 anos (11 moças e 17
rapazes), que cursavam o 1º e o 2º ano do Ensino Médio num colégio público de excelência na cidade do
Recife/PE. Os referenciais teóricos do estudo foram a psicologia sociohistórica, a psicologia cultural e a Rede de
Significações. A metodologia utilizada foi a qualitativa, com uso dos recursos da observação participante e
grupos focais. Nos grupos e entre pares, os adolescentes expressaram, através da técnica de construção de
imagens, dos comentários e do procedimento de autoscopia, reflexões, sentimentos, depoimentos e preocupações
sobre a intimidação. De todas as informações registradas, destacou-se o significado das relações horizontais,
construídas ao longo dos anos entre pares, circunscritas ao contexto escolar. Principalmente as relações de
amizade, base afetiva e instrumental, que configuravam diversas dinâmicas de sustentação e silenciamento diante
das práticas de intimidação entre os colegas. O senso crítico as situações de exposição e desrespeito aos colegas
era sacrificado a favor da manutenção da homogeneidade e da cultura do grupo de amigos, da conservação da
intimidade, do apoio às práticas de intimidação, devido ao medo de perder a posição conquistada no grupo. Essa
rede de interações promovia intimidações a partir dos valores culturalmente significativos para aquela escola.
Intimidações que feriam e magoavam os intimidados, despertando conflitos internos e externos, os quais eram
relevados por serem iniciados por amigos e ao se apresentarem mascarados pelo tom de brincadeiras,
perpetuando um ciclo de violência relacional.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 26ª
1.1 Autor (a): Carlos Eduardo Ramos
1.2 Título: O professor universitário na sociedade administrada: expressões da violência no ensino superior
privado
1.3 Orientador (a): Pedro Fernando da Silva
1.4 Ano de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade de São Paulo (USP)
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – 2012
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
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2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Condições de trabalho. Ensino superior. Formação do indivíduo.
Sociedade do indivíduo. Violência administrada.
2.2 Tema Principal: O professor universitário na sociedade administrada: expressões da violência no ensino
superior privado
2.3 Recortes temáticos: Manifestações da violência
2.4 Objetivos: estudar “as expressões da violência no ensino superior privado”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “A análise dos dados obtidos na entrevista foi fundamentada na Teoria Crítica da Sociedade,
principalmente nos textos de Adorno, Horkheimer e Marcuse, e também foram consideradas pesquisas
acadêmicas que discutem a formação escolar, a mercantilização da educação, a utilização de tecnologias no
ensino e a precarização das condições de trabalho do professor.”
( ) Não está Explicitado
2.7. Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professores
2.10. Principais contextos estudados: ensino superior privado
2.11. Resumo do trabalho: “Esta pesquisa parte da percepção de que as propostas educacionais de diversas
instituições de ensino superior privado, que correspondem ao modelo industrial e tecnicista da sociedade
administrada, podem oprimir o professor universitário e restringir sua atuação como educador. Os interesses das
instituições privadas que percebem a educação como um trato mercantil e se encontram em consonância com as
políticas educacionais vigentes interferem não apenas na atividade docente, mas também na formação dos
indivíduos que nela se encontram inseridos. Para investigar o tema, optou-se por um delineamento de pesquisa
que consistiu em estudos de caso realizados com professores que trabalham nesse modelo de instituição. Foram
entrevistados três professores, e os pontos discutidos a partir do instrumento de pesquisa foram: a formação e a
trajetória profissional do docente; condições de contratação; estabilidade no emprego; atribuições do professor
na instituição; recursos didáticos utilizados; e relações estabelecidas com outros membros da instituição. A
análise dos dados obtidos na entrevista foi fundamentada na Teoria Crítica da Sociedade, principalmente nos
textos de Adorno, Horkheimer e Marcuse, e também foram consideradas pesquisas acadêmicas que discutem a
formação escolar, a mercantilização da educação, a utilização de tecnologias no ensino e a precarização das
condições de trabalho do professor. A partir das manifestações de cada entrevistado, foram criadas quatro
categorias principais: autonomia no trabalho docente; instabilidade no emprego e precarização das condições de
trabalho; efeitos da inserção de tecnologias no contexto educacional; e relações institucionais mediadas pela
lógica de mercado. Ao longo do processo de análise foram encontrados no discurso dos professores elementos
que permitem afirmar que as instituições de ensino, os alunos e os próprios professores reproduzem a barbárie
presente na cultura. Entretanto, ainda que discretas e nem sempre completamente conscientes, também foram
encontradas diversas estratégias dos docentes para tentar resistir às imposições do sistema privado de ensino. Os
resultados da análise indicaram uma predominância da heteronomia na formação universitária, bem como poucas
condições dos professores para resistir ao processo de dominação social que se mantém no campo educacional,
no qual o pensamento técnico e voltado para interesses econômicos prevalece sobre as possibilidades de uma
formação para a autonomia e para uma consciência esclarecida.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 27ª
1.1 Autor (a): Maria do Carmo de Melo Pinheiro
1.2 Título: Adolescência e violência: modos de agir no contemporâneo.
1.3 Orientador (a): Andrea Maris Campos Guerra
1.4 Data de defesa: 2012
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1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais
1.8 Cidade/Estado: Belo Horizonte
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Jovem. Contemporâneo. Violência. Agressividade. Desejo.
2.2 Tema Principal: Articulação entre os modos violentos de agir na adolescência e o contexto sociocultural
contemporâneo
2.3 Recortes temáticos: Análise do fenômeno. Manifestações da violência.
2.4 Objetivos: “objetivo abordar a violência e os atos agressivos pela via do sintoma, no campo das psicanálises
freudiana e lacaniana, escutando o que os jovens tentam dizer precariamente através dessas manifestações.”.
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.62 Enfoque teórico
(X) Claramente explicitado: abordagem freudiana e lacaniana
( ) Não está claramente explicitado
2.7. Tipo de pesquisa:
(X) Claramente explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: (X) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico ( ) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
(X) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) História de vida
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado:
2.10. Principais contextos estudados:
2.11. Resumo do trabalho: "Esse trabalho tem como objetivo abordar a violência e os atos agressivos pela via do
sintoma, no campo das psicanálises freudiana e lacaniana, escutando o que os jovens tentam dizer precariamente
através dessas manifestações. Interessou-nos fazer uma articulação entre os modos de agir na adolescência, e o
contexto sociocultural contemporâneo, marcado pela sociedade de consumo, para entendermos de que modo ele
interfere na subjetividade dos jovens, chegando a propor ou mesmo impor a eles um novo modo de laço social.
Nessa perspectiva abordamos o bullying, nomeação que surge para tentar capturar o excedente estrutural que a
violência institui no campo da alteridade. Verificamos que há uma tentativa de nomear, classificar e medicalizar
esse excedente apreendendo-o sob a forma do mal como exercício de controle sobre os corpos. Apostamos
assim, numa ação de reescrita do gozo adolescente, que implique, por um lado, em sua resposta ao não-saber
fazer com o real sexual, e por outro a civilização, diante dos recursos que dispõe para remendar sua trama
simbólica enfraquecida. Procuramos evidenciar a importância do sujeito não se extraviar do seu desejo, mas que
possa (re)inventar um novo modo de lidar com ele."
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 28ª
1.1 Autor (a): Cristina Maria Fagundes Prisco
1.2 Título: “Tu não está ali, tu não existe" : violência psicológica e assédio moral vertical ascendente com
docentes de ensino público
1.3 Orientador (a): Pedrinho Arcides Guareschi
1.4 Data de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1.8 Cidade/Estado: Porto Alegre – RS
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência psicológica. Assédio moral vertical ascendente. Docentes do
ensino fundamental público.
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2.2 Tema Principal: “relações conflituosas entre alunos e professores de quintas séries do ensino fundamental,
em duas escolas públicas na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul.”
2.3 Recortes temáticos: Análise do fenômeno. Manifestações da violência escolar.
2.4 Objetivos: estudar as “relações conflituosas entre alunos e professores de quintas séries do ensino
fundamental, em duas escolas públicas na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6. Enfoque teórico
(X) Claramente explicitado: “Utilizou-se como referencial teórico Barreto (2006); Soboll (2008); Hirigoyen
(2006; 2008); Guedes (2008); Guareschi (2008); Freire (1986; 1992; 2001) e Dejours (2004; 1999) dentre
outros.Adotou-se uma metodologia de pesquisa de campo e análise de resultados de caráter qualitativo, com
entrevistas individuais, grupos focais e Análise de Conteúdo, subsidiadas pelas propostas de Bauer e Gaskell
(2002); Minayo (2001) e Bardin (1977).”
( ) Não é possível identificar
2.7. Tipo de pesquisa:
(X) Claramente explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) História de vida
( ) Observação Participante
(X) Grupo focal
2.9 Grupo estudado: professores
2.10. Principais contextos estudados: escolas públicas
2.11. Resumo do trabalho: “Este estudo é resultado de pesquisa exploratória, sobre as relações conflituosas entre
alunos e professores de quintas séries do ensino fundamental, em duas escolas públicas na cidade de Porto
Alegre, estado do Rio Grande do Sul. O grupo envolvido constituiu-se por 18 docentes, de perfis sócio
demográficos diferenciados. As análises realizadas demonstram que essas relações conflituosas ocorridas no
cotidiano podem transformar-se em fenômenos relacionados à Violência Psicológica e Assédio Moral vertical
ascendente, sem contudo, serem percebidos como tais pelo grupo. Utilizou-se como referencial teórico Barreto
(2006); Soboll (2008); Hirigoyen (2006; 2008); Guedes (2008); Guareschi (2008); Freire (1986; 1992; 2001) e
Dejours (2004; 1999) dentre outros. Adotou-se uma metodologia de pesquisa de campo e análise de resultados
de caráter qualitativo, com entrevistas individuais, grupos focais e Análise de Conteúdo, subsidiadas pelas
propostas de Bauer e Gaskell (2002); Minayo (2001) e Bardin (1977). Foi constatado a partir do material
analisado que as repercussões em termos de doença, descritas de maneira muito contundente, relataram o
sofrimento causado pela Violência Psicológica e Assédio Moral e os consequentes transtornos psicossomáticos,
como depressão, herpes, problemas na voz, entre outros, além, da desmotivação e decepção com a carreira
profissional. Identificou-se estratégias de enfrentamento como racionalização, reclamação e vitimização e
tentativas de exercício de autoridade. Discutiu-se a dificuldade dos docentes em serem protagonistas de seus
papéis como educadores quando alvos da Violência Psicológica e do Assédio Moral. Segue como importante o
aprofundamento das pesquisas no campo escolar público, com o intuito delimitar e desvelar as ocorrências de
Violência Psicológica e Assédio Moral vertical ascendente.”
Dissertações e teses sobre violência escolar em outros programas (Total de 10 trabalhos):
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 1ª
1.1 Autor (a): Verônica Borges Kappel
1.2 Título: O significado da violência escolar na perspectiva de diferentes atores de uma comunidade escolar do
município de Uberaba-MG
1.3 Orientador (a): Daniela Tavares Gontijo
1.4 Ano de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Atenção à Saúde
1.7 Instituição: Universidade Federal do Triângulo Mineiro
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1.8 Cidade/Estado: Uberaba – MG
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência. Saúde escolar. Promoção da Saúde. Saúde Pública.
Enfermagem.
2.2 Tema Principal: O significado da violência escolar na perspectiva de diferentes atores de uma comunidade
escolar do município de Uberaba-MG
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “descrever e analisar o significado da violência escolar na perspectiva de diferentes atores de uma
comunidade escolar de Uberaba-MG.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Atenção à Saúde
( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico:
(X) Explicitado: Análise de conteúdo
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados (X) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: “Gestores, auxiliares de serviços gerais, pais dos alunos e professores do nono ano e
entrevista coletiva com alunos do nono ano.”
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: “A violência é considerada um problema de saúde pública devido à sua magnitude e
impacto na qualidade de vida de diferentes grupos sociais, se manifestando em diferentes espaços, inclusive na
escola. A escola, enquanto instituição social é um local onde as diferenças se encontram e, portanto, lugar de
potenciais conflitos. É na escola que as diversas formas de educação, valores familiares, culturas, etnias,
religiões se conectam. Além de ser considerada um importante cenário para (re) produção de ações violentas é
também locus para o desenvolvimento de ações de prevenção à violência e estímulo à cultura de paz. A violência
escolar pode ser caracterizada como violência na escola, aquela que se produz dentro do espaço escolar sem estar
ligada à natureza e as atividades da instituição; a violência à escola, ligada à natureza e às atividades da
instituição escolar; e a violência da escola, que é uma violência simbólica que os jovens sofrem através da forma
como a instituição e seus representantes os tratam. Neste estudo objetivou-se descrever e analisar o significado
da violência escolar na perspectiva de diferentes atores de uma comunidade escolar de Uberaba-MG. Os dados
foram coletados através de entrevistas individuais com gestores, auxiliares de serviços gerais, pais dos alunos e
professores do nono ano, e entrevista coletiva com alunos do nono ano. Os dados foram analisados através de
análise de conteúdo na modalidade temática, com abordagem qualitativa. Os resultados evidenciaram duas
categorias temáticas: Caracterização da violência escolar e Enfrentamento à violência escolar. Os dados sugerem
que concepções, modalidades, causas, consequências, espaços onde ocorre, perfis da vítima e do agressor,
procedimentos adotados pela escola em casos de violência, estratégias e dificuldades para o enfrentamento
relatadas pelos sujeitos encontram-se relacionadas às experiências e aos papéis desempenhados pelos diferentes
atores no contexto escolar; estando a violência escolar relacionada especialmente as questões relacionais e
sociais. Considerando estes aspectos, o presente estudo contribui para o aprofundamento das discussões sobre
violência escolar oferecendo subsídios para o planejamento e sistematização de estratégias de enfrentamento que
envolvam o estabelecimento de parcerias de cunho intersetorial, incluindo a colaboração dos profissionais de
saúde.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 2ª
1.1 Autor (a): Dayse Mota Rosa Pinto
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1.2 Título: Representações sociais e atitudes face a violência escolar elaboradas por alunos em uma comunidade
rural
1.3 Orientador (a): Edna Maria de Araujo
1.4 Ano de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Saúde Coletiva
1.7 Instituição: Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)
1.8 Cidade/Estado: Feira de Santana – Bahia
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência. Escola. Representação Social.
2.2 Tema Principal: Representações sociais e atitudes face a violência escolar elaboradas por alunos em uma
comunidade rural
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Intervenções
2.4 Objetivos: “apreender e analisar as representações sociais e atitudes face à violência escolar elaboradas por
alunos de uma escola pública municipal localizada na zona rural do interior da Bahia.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Saúde Coletiva ( ) Não foi
possível identificar
2.6 Enfoque teórico:
(X) Explicitado: Teoria de Representações Sociais. Os “dados emergidos através da TALP e as falas coletadas
durante as entrevistas formas analisadas segundo a análise de conteúdo temática de Bardin (2004) e os desenhosestória com temas foram analisados segundo o modelo proposto por Coutinho (2001).”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: técnica de associação livre de palavras (TALP); desenho-estória com tema
2.9 Grupo estudado: alunos entre 16 e 18 anos
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: "Este é um estudo descritivo com abordagem qualitativa. O mesmo fundamentou-se
na Teoria de Representações Sociais e buscou apreender e analisar as representações sociais e atitudes face à
violência escolar elaboradas por alunos de uma escola pública municipal localizada na zona rural do interior da
Bahia. Priorizamos técnicas projetivas e falas dos sujeitos. Participaram do estudo 53 alunos do Ensino Médio do
turno matutino. A coleta de dados deu-se por meio de quatro técnicas: 1º) técnica de associação livre de palavras
(TALP); 2º) desenho-estória com tema; 3º) entrevista semiestruturada e 4º) observação sistemática. Para análise
dos dados coletados, utilizamos duas técnicas: os dados emergidos através da TALP e as falas coletadas durante
as entrevistas formas analisadas segundo a análise de conteúdo temática de Bardin (2004) e os desenhos-estória
com temas foram analisados segundo o modelo proposto por Coutinho (2001). Dentre os alunos que
participaram da pesquisa, 42 (79%) são meninas e 11 (21%) são meninos, entre 13 e 24 anos de idade, sendo que
a maior parte (63%) está situada na faixa etária entre 16 e 18 anos. Em grande medida, os sujeitos referiram
pertencerem à raça/cor negra (66%). O nível de escolaridade da mãe da maior parte dos sujeitos (47%) é de
ensino fundamental incompleto e dos pais é do ensino fundamental completo (30%). As representações sobre
violência elaboradas pelo grupo foram ancoradas nas seguintes categorias: Categoria 1- Definições da violência
escolar, com as subcategorias: violência é morte e/ou tentativa de homicídio; violência é uma forma de resolução
de conflitos. Categoria 2- Formas de violência enfrentadas na escola, com as subcategorias: agressão física,
incivilidades, vandalismo e bullying. Categoria 3-Causas da violência, com as subcategorias: Violência decorre
da desestrutura e ausência da família; Violência decorre do uso de drogas; Violência é causada pela falta de
informação; Violência decorre da ausência de diálogo entre professores e alunos. Categoria 3- Consequências da
violência, pelas subcategorias: Violência na escola atrapalha a aprendizagem; Violência na escola promove
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sofrimento. Categoria 4- O que é feito diante da violência escolar, com as subcategorias: estratégias utilizadas
pelos alunos e estratégias utilizadas pela direção escolar. Categoria 5- O que pode ser feito para enfrentamento
da violência escolar, com as subcategorias projetos educativos e trabalhar o desenvolvimento de habilidades
interpessoais. As representações elaboradas pelo grupo enfatizaram os aspectos físicos da violência, ocultando a
relevância de outras formas de violência mais sutis, porém não menos prejudiciais como a violência psicológica.
Assim, faz-se fundamental a abertura de espaços para discussão das bases da violência escolar, sejam as
dificuldades em lidar com singularidades de cada sujeito, com conflitos interpessoais ou a rotulação de
estereótipos midiáticos, promovendo e/ou fortalecendo a articulação entre os diferentes grupos que compõem a
comunidade escolar, com vistas à construção de estratégias que resultem em um projeto coletivo, rumo ao
melhor enfrentamento da violência e promoção de uma cultura baseada em valores de paz e solidariedade no
convívio escolar."
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 3ª
1.1 Autor (a): Andrea Carla de Moraes Pereira Lago
1.2 Título: Mediação educacional: possibilidade de convergência entre os direitos da personalidade e a solução
de conflitos no âmbito escolar
1.3 Orientador (a): Ivan Dias da Motta
1.4 Ano de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Ciências Jurídicas
1.7 Instituição: Centro Universitário de Maringá
1.8 Cidade/Estado: Maringá – PR
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Educação. Violência escolar. Mediação.
2.2 Tema Principal: Percepções de alunos, pais e professores sobre a violência escolar e novas metodologias
educacionais, como a mediação de conflitos, que disseminem a cultura da paz
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Intervenções
2.4 Objetivos: “investigar as percepções de alunos, pais e professores sobre a violência escolar, bem como
buscar novas metodologias educacionais que disseminem a cultura da paz, que se preocupem não só com a
formação acadêmica do aluno, mas com a formação integral do homem e futuro cidadão, para que este seja
capaz de desenvolver habilidades de comunicação, cooperação, tolerância, expressão positiva das emoções,
tornando-se um mediador de conflitos e não mais um gerador destes. Por fim, o presente estudo pretende
demonstrar que a mediação de conflitos aplicada no âmbito escolar, pode promover a redução da violência na
escola e permear seus efeitos de pacificação por toda comunidade local."
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Ciências Jurídicas
( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico em outras áreas
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: alunos, pais, professores
2.10 Principais contextos estudados: não foi possível identificar
2.11 Resumo do trabalho: "Este estudo tem por finalidade desenvolver uma reflexão sobre as razões pelas quais
o direito à educação deve ser considerado como um direito fundamental, e, como tal, deve receber proteção do
Estado por meio de medidas judiciais e políticas públicas eficientes que assegurem a ação educacional, tornando-
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a acessível a todos. Tem ainda por escopo investigar as percepções de alunos, pais e professores sobre a
violência escolar, bem como buscar novas metodologias educacionais que disseminem a cultura da paz, que se
preocupem não só com a formação acadêmica do aluno, mas com a formação integral do homem e futuro
cidadão, para que este seja capaz de desenvolver habilidades de comunicação, cooperação, tolerância, expressão
positiva das emoções, tornando-se um mediador de conflitos e não mais um gerador destes. Por fim, o presente
estudo pretende demonstrar que a mediação de conflitos aplicada no âmbito escolar, pode promover a redução da
violência na escola e permear seus efeitos de pacificação por toda comunidade local."
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 4ª
1.1 Autor (a): Silvana Aparecida Bastos Vieira da Silva
1.2 Título: Violência discursiva na/da escola
1.3 Orientador (a): Marlon Leal Rodrigues
1.4 Ano de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Letras
1.7 Instituição: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
1.8 Cidade/Estado: Campo Grande
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Discurso. Violência. Escola.
2.2 Tema Principal: “discursos que constituem a prática discursiva de violência dos membros integrantes da
comunidade escolar ou posições-sujeito: diretor, coordenadores, administrativos, professores e alunos.”
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “analisar os discursos sobre os tipos de violência no espaço escolar, assim como verificar as
tensões de sentido nos discursos dos sujeitos.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Letras ( ) Não foi possível
identificar
2.6 Enfoque teórico em outras áreas
(X) Explicitado: “linha francesa da Análise do Discurso - AD, para melhor prestar aos nossos objetivos,
considerando que ela nos permite uma reflexão no limite do linguísticos com o social.”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: Diretores, coordenadores, administrativo, professores e alunos
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: "Este trabalho contempla, em particular, a necessidade de apreender a violência
discursiva, tão frequente nos contextos escolares. Propôe-se analisar os discursos sobre os tipos de violência no
espaço escolar, assim como verificar as tensões de sentido nos discursos dos sujeitos. Assim, tomamos como
objeto para pesquisa os discursos que constituem a prática discursiva de violência dos membros integrantes da
comunidade escolar ou posições-sujeito: diretor, coordenadores, administrativos, professores e alunos. O corpus
é constituído de respostas extraídas de questionários aplicados em que foram recortados enunciados
significativos em relação à temática abordada. Os pressupostos teóricos utilizados para compreensão da
discursividade sobre os sentidos de violência escolar seguem a linha francesa da Análise do Discurso - AD, para
melhor prestar aos nossos objetivos, considerando que ela nos permite uma reflexão no limite do linguísticos
com o social. No capítulo I, descrevemos nossas opções teóricas visando mediar o movimento entre a descrição e
a interpretação, procurando situar os conceitos básicos da AD que permeiam nossa pesquisa e ressaltamos as
condições de produção do discurso de violência na/da escola. Apresentamos no capítulo II uma breve
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historicidade sobre violência e escola e verificamos o acontecimento violência e sua relação com o espaço
escolar, abordamos algumas definições de práticas de violência vivenciadas na escola e as condições de
produção do discurso dos membros da instituição ou posições-sujeito; esboçamos breve contextualização da
escola; verificamos a escola e sua historicidade. E III, analisamos os discursos das posições-sujeito quanto a suas
representações sobre violência, historicidade, conceitos e dispersões. Verificamos que o acontecimento de
violência relaciona-se a fatores ligados à história e à sociedade num dado momento de produção, e o sujeito
posiciona o seu discurso em relação aos discursos dos outros, estando inserido num tempo e espaço socialmente
situados, de modo que o que é considerado violência para uma posição-sujeito não o é para outra. E ao
analisarmos as discursividades dos sujeitos, têm-se alguns sentidos de práticas discursivas de violência
vivenciadas na/da escola. Entendemos, pelo efeito de sentido, que tais práticas discursivas são denominadas:
relação de poder, física, simbólica, verbal e preconceito. Concluímos que o acontecimento violência possui
história e expressa-se em continuidade e em rupturas: fatos que não eram vistos como violentos começam a ser
percebidos como tal."
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 5ª
1.1 Autor (a): Michelly Rodrigues Esteves
1.2 Título: Um olhar sobre a rede social no enfrentamento da violência escolar nas instituições de ensino médio
de Alfenas-MG
1.3 Orientador (a): Prof.ª Dr.ª Maria das Gracas Bonfim de Carvalho
1.4 Ano de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Saúde Pública
1.7 Instituição: Universidade de São Paulo/ Ribeirão Preto (USP)
1.8 Cidade/Estado: Ribeirão Preto
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Redes sociais. Violência. Escola.
2.2 Tema Principal: Identificação e análise das “redes sociais em torno das escolas de ensino médio pertencentes
à rede estadual de Alfenas-MG para o enfrentamento dos casos de violência escolar.”
2.3 Recortes temáticos: Intervenção e Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “identificar e analisar as redes sociais em torno das escolas de ensino médio pertencentes à rede
estadual de Alfenas-MG para o enfrentamento dos casos de violência escolar.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Ribeirão Preto
( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico em outras áreas
(X) Explicitado: A análise dos dados ocorreu apoiada no referencial de Análise de Conteúdo, modalidade
Temática
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: Mapa Mínimo da Rede Social Institucional
2.9 Grupo estudado: supervisores pedagógicos
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas de ensino médio
2.11 Resumo do trabalho: "A violência é um fenômeno sócio-histórico que acompanha a trajetória da
humanidade, possui diferentes tipos e geralmente é identificada com dificuldade. Suas manifestações são
inúmeras e atingem todos os domínios da vida social. Nesse aspecto, observamos a crescente preocupação com a
violência escolar. A interação entre escola, família e comunidade, assim como a possibilidade de se estabelecer
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uma rede social, constitui-se em um fator relevante para a proteção e o desenvolvimento das habilidades sociais
na infância e adolescência bem como para a efetiva atenção à violência no contexto escolar. Este estudo teve
como objetivo identificar e analisar as redes sociais em torno das escolas de ensino médio pertencentes à rede
estadual de Alfenas-MG para o enfrentamento dos casos de violência escolar. Trata-se de uma pesquisa
descritiva, exploratória, de abordagem qualitativa. O campo de estudo foi composto por seis escolas urbanas
públicas de ensino médio do município de Alfenas-MG e os sujeitos, nove supervisores pedagógicos das
referidas escolas. Os instrumentos de coleta de dados foram o Mapa Mínimo da Rede Social Institucional e a
entrevista semiestruturada. A análise dos dados ocorreu apoiada no referencial de Análise de Conteúdo,
modalidade Temática, identificando os seguintes Núcleos Temáticos: A Escola e a Violência; Enfrentamento da
Violência Escolar. O segundo Núcleo Temático teve como subtemas: Ações Internas e A Atuação em Rede. O
fenômeno violência é compreendido com dificuldade e vários atos não são percebidos como violentos. As
escolas aplicam advertência verbal ou escrita, comunicam pais ou responsáveis e entram em contato com
Conselho Tutelar, Guarda Municipal e Promotoria Pública. No que se refere à atuação em rede, Conselho
Tutelar, Promotoria Pública, Guarda Municipal, Prefeitura Municipal e universidades surgiram como apoio para
o enfrentamento da violência escolar. Constatamos um número reduzido de vínculos e a fragilidade significativa
entre aqueles existentes. Observamos a necessidade de estratégias voltadas à orientação de alunos, funcionários,
famílias e comunidade para o enfrentamento das violências que ocorrem no âmbito escolar, sendo preciso o
fortalecimento das redes sociais"
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 6ª
1.1 Autor (a): Adriane Iaroczinski
1.2 Título: A relação entre o espaço escolar e violência infanto-juvenil no contexto de ação do Programa da
Patrulha Escolar em Ponta Grossa - PR
1.3 Orientador (a): Prof.ª Dr.ª Joseli Maria Silva
1.4 Ano de defesa: 2009
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Geografia
1.7 Instituição: Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG
1.8 Cidade/Estado: Ponta Grossa – PR
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência infanto-juvenil. Espaço escolar. Patrulha escolar.
2.2 Tema Principal: A relação entre o espaço escolar e violência infanto-juvenil no contexto de ação do
Programa da Patrulha Escolar em Ponta Grossa - PR
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Intervenções
2.4 Objetivos: “compreender a relação entre o espaço escolar e violência infanto-juvenil no contexto de ação do
Programa da Patrulha Escolar em Ponta Grossa-PR.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Geografia ( ) Não foi possível
identificar
2.62.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados (X) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: Educadores, policiais e alunos
2.10 Principais contextos estudados: escola
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2.11 Resumo do trabalho: “O objetivo desta pesquisa é compreender a relação entre o espaço escolar e violência
infanto-juvenil no contexto de ação do Programa da Patrulha Escolar em Ponta Grossa-PR. A violência infantojuvenil é heterogênea, havendo elementos constitutivos desta espacialidade diferencial a serem explorados.
Assim, sob esta concepção, tem-se por objetivo compreender o espaço escolar e sua relação com a violência
infanto-juvenil a partir da implantação do Programa da Patrulha Escolar em Ponta Grossa-PR. A apreensão da
organização do espaço como produto social tem se constituído por um longo percurso de investigação entre os
geógrafos. Neste contexto, as abordagens vinham privilegiando o estruturalismo entre as classes sociais e a
lógica da acumulação do capital pautado, na teoria marxista. Apesar do avanço das idéias defendidas pelas
correntes do pensamento geográfico alguns elementos como as categorias crianças e adolescentes nem sempre
existiram, foram construídas historicamente em suas realidades sociais. A violência escolar infanto-juvenil
ancora um processo que inclui a diversidade cultural e as condições sócio-econômicas,os quais contribuem na
produção do espaço. O espaço geográfico produzido por indivíduos marginalizados socialmente, que estão fora
de um padrão cultural seguido por uma sociedade,são negligenciados e ausentados como atores que promovem a
reprodução do espaço social. Tais elementos se tornam importantes para se considerar de forma acentuada num
estudo científico. É nesta perspectiva que a proposta de pesquisa enfatiza o segmento social infanto-juvenil como
atores sociais transformadores do espaço através da dinâmica da violência escolar. Torna-se, portanto, de grande
relevância pesquisar sobre a violência infanto-juvenil no espaço escolar visto que remete a uma discussão sobre
o papel da escola na sociedade e o papel do Estado enquanto regulador das relações sociais presentes no espaço
escolar, os quais são partes integrantes da dinâmica sócio-espacial e também como fonte organizadora das
consciências sociais. Utilizando-se da pesquisa quantitativa e qualitativa, buscou-se na coleta de dados,
observações a campo e entrevistas exploratórias com os atores sociais com propósitos de investigação por meio
de suas concepções e percepções a respeito da violência escolar. Essas metodologias empregadas permitiram
chegar a um resultado abrangente que proporcionou nortear o objeto de estudo desta pesquisa para melhor
compreensão desse fenômeno. Com os resultados quantitativos foram identificadas as escolas com os maiores
índices de violência registrados pelo Programa da Patrulha Escolar, o que possibilitou a construção do perfil dos
atos violentos cometidos e sofridos pelo grupo social infanto-juvenil e com os resultados qualitativos viabilizou
diagnosticar e compreender a expressividade da violência escolar, a partir da visão dos agentes sociais
responsáveis neste processo, educadores, policiais e alunos, caracterizando suas avaliações e suas ações
implementadas diante da problemática da violência escolar.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 7ª
1.1 Autor (a): Maria Eugênia de Oliveira Mendes Maia
1.2 Título: Vulnerabilidade e resiliência diante da violência escolar
1.3 Orientador (a): Nelba Azevedo Penna
1.4 Ano de defesa: dezembro de 2009
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Geografia
1.7 Instituição: Universidade de Brasília (UNB)
1.8 Cidade/Estado: Brasília - DF
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência. Violência escolar. Vulnerabilidade. Resiliência. Capital físico.
Capital social. Capital humano. Estrutura de Oportunidades e Sistema Educacional Brasileiro.
2.2 Tema Principal: Vulnerabilidade e resiliência diante da violência escolar
2.3 Recortes temáticos: Intervenções
2.4 Objetivos: “compreender, porque algumas escolas conseguem vencer os obstáculos impostos pelos diversos
tipos de violência presentes no seu interior e em suas imediações, enquanto outras se tornam vítimas da situação,
colocando em risco a integridade física, psicológica e moral de seus membros, assim como, o processo de ensino
e aprendizagem.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Geografia ( ) Não foi possível
identificar
2.6 Enfoque teórico em outras áreas
( ) Explicitado
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
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Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não foi possível identificar
2.10 Principais contextos estudados: escolas
2.11 Resumo do trabalho: “O presente trabalho aborda a questão da violência escolar, não somente procurando
compreender a magnitude e as especificidades desta forma de violência, mas acima de tudo, procurando
compreender, porque algumas escolas conseguem vencer os obstáculos impostos pelos diversos tipos de
violência presentes no seu interior e em suas imediações, enquanto outras se tornam vítimas da situação,
colocando em risco a integridade física, psicológica e moral de seus membros, assim como, o processo de ensino
e aprendizagem. Para que os objetivos fossem alcançados, a pesquisa baseou-se nos conceitos de vulnerabilidade
e resiliência, considerando que a vulnerabilidade está condicionada a capacidade de resposta diante do risco, ou
seja, as escolas que atuam com medidas preventivas e que estão preparadas para lidar com as várias situações
decorrentes da violência escolar, são menos vulneráveis, mesmo que o risco seja em intensidade idêntica para
um conjunto específico de escolas. No caso desta pesquisa, todas as escolas selecionadas como objeto de estudo,
estão localizadas na Região Administrativa de Samambaia e atendem a populações com o mesmo perfil sócioeconômico, consideradas, portanto, como expostas ao mesmo nível de risco. O grau, porém, de vulnerabilidade
entre elas é diferenciado, em razão da forma como cada escola, enquanto parte de um sistema, consegue
enfrentar os riscos e limitações existentes. Resiliência é o processo que se desenvolve em determinados espaços
geográficos, conferindo-lhes as condições para que se tornem menos vulneráveis. O desenvolvimento do
processo de resiliência acontece de forma diferenciada e irá depender da forma como os «ativos», presentes na
«estrutura de oportunidades» da escola e da comunidade serão apropriados pelos atores do espaço escolar.
Entendem-se como ativos, o capital físico, o capital humano e capital social, onde o primeiro são as instalações
físicas e o investimento em recursos financeiros; o segundo, a qualidade profissional e o nível de
comprometimento dos profissionais, e o terceiro, as relações de solidariedade, amizade e apoio mútuo, geradas a
partir de projetos e programas extracurriculares capazes de envolver toda a comunidade escolar, gerando desta
forma novas oportunidades entre os envolvidos. A qualidade dos ativos e a forma como os atores do espaço
escolar se apropriam dos mesmos poderá propiciar o desenvolvimento do processo de resiliência à violência.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 8ª
1.1 Autor (a): Adriana Dias de Oliveira
1.2 Título: Violência escolar: verso e reverso das sociabilidades contemporâneas
1.3 Orientador (a): Prof.ª Dr.ª Carla Cristina Garcia
1.4 Ano de defesa: 2009
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Ciências Socais
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC –SP)
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência escolar. Incivilidades. Prática docente.
2.2 Tema Principal: Múltiplas faces com as quais a violência em meio escolar se manifesta e as suas
repercussões no trabalho docente
2.3 Recortes temáticos: Manifestações e Consequências
2.4 Objetivos: “contribuir para os estudos a respeito das relações que se estabelecem entre violência e escola”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Ciências Sociais
( ) Não foi possível identificar
2.6 Enfoque teórico em outras áreas
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
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Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não foi possível identificar
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: “Esta dissertação é um estudo sobre as múltiplas faces com as quais a violência em
meio escolar se manifesta e as suas repercussões no trabalho docente. Temos como objetivo contribuir para os
estudos a respeito das relações que se estabelecem entre violência e escola; compreendendo a primeira na sua
ambiguidade; isto é; como constitutiva do ato educativo; por meio das limitações que os princípios de vivência
coletiva impõem; mas também as formas destrutivas que esta pode adquirir. Procuramos; desta forma; enfatizar
as consequências que as incivilidades; enquanto manifestações 'invisíveis'; 'miúdas' ou 'ocultas' da violência;
trazem para o cotidiano escolar; corroendo as relações ali estabelecidas. Seu eixo condutor foi a pesquisa
empírica e bibliográfica; ancorando-se; principalmente nas teorias das Ciências Sociais; mas também
recorrendo-se a outras áreas do conhecimento; como Filosofia e Psicologia; de forma a obter um olhar
interdisciplinar sobre fenômeno. por fim; como resultado desse processo; analisamos as observações realizadas;
juntamente com os professores da escola pesquisada; demonstrando que há várias maneiras de abordar a
violência escolar e; esta é apenas uma delas; na qual busca-se encontrar pistas que auxiliem a elucidar a
complexidade da realidade escolar brasileira contemporânea.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 9ª
1.1 Autor (a): Edson Roberto Severnini
1.2 Título: A relação entre violência dos alunos nas escolas e proficiência
1.3 Orientador (a): Prof. Sérgio Pinheiro Firpo
1.4 Ano de defesa: março de 2007
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Economia
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
1.8 Cidade/Estado: Rio de Janeiro – RJ
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência nas escolas. Proficiência dos alunos. Rotatividade dos
professores
2.2 Tema Principal: Relação entre violência nas escolas, proficiência dos alunos e rotatividade dos professores
2.3 Recortes temáticos: Relações causais
2.4 Objetivos: Não foi possível identificar
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Economia ( ) Não foi possível
identificar
2.6 Enfoque teórico em outras áreas: Economia
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
(X) funcionalista ( )
estatístico ( ) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
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( ) Entrevista
(X) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: alunos
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: “Freqüentemente, somos informados sobre diversos episódios violentos que ocorrem
dentro e nas proximidades das escolas. Como essa violência se relaciona com o desempenho dos alunos? Neste
artigo, investigamos esta questão e mostramos que os alunos que freqüentaram escolas mais violentas têm, em
média, pior proficiência nas provas do SAEB 2003, mesmo controlando por atributos dos próprios estudantes e
dos respectivos professores, turmas e colégios. Mais ainda, encontramos evidências de que a violência afeta mais
os alunos da cauda inferior da distribuição de proficiência. Adicionalmente, descobrimos que além da relação
direta entre violência na escola e proficiência, parece haver uma associação indireta entre essas variáveis que
opera por meio da rotatividade dos professores. De fato, mostramos que a ocorrência de fatos violentos numa
escola está negativamente relacionada à probabilidade de as turmas desse colégio terem um único professor
durante o ano letivo, e positivamente associada à probabilidade de essas turmas sofrerem com o problema da
rotatividade docente.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 10ª
1.1 Autor (a): Marsiléia Brasil de Lima
1.2 Título: Percepções de professores do ensino fundamental sobre violência doméstica contra crianças e
adolescentes: estudo sobre o processo de notificação em uma escola pública do município de Manaus
1.3 Orientador (a): Sueli Bulhoes da Silva
1.4 Ano de defesa: agosto de 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Serviço Social
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC - RJ
1.8 Cidade/Estado: Rio de Janeiro – RJ
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência doméstica. Criança e adolescente. Professores e direitos
humanos.
2.2 Tema Principal: Percepções de professores do ensino fundamental sobre violência doméstica contra crianças
e adolescentes e posicionamento diante da obrigatoriedade da notificação dos casos
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “conhecer o que um grupo de professores do Ensino Fundamental entende por violência
doméstica contra crianças e adolescentes e como se posiciona diante da obrigatoriedade de comunicação dos
casos de suspeita ou confirmação deste tipo de violência estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA).”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Serviço Social
( ) Não foi possível identificar
2.62.6 Enfoque teórico:
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas (X) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista (X)
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não foi possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professores
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
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2.11 Resumo do trabalho: “A presente dissertação, intitulada ‘Percepções de professores do ensino fundamental
sobre violência doméstica contra crianças e adolescentes: estudo sobre o processo de notificação em uma escola
pública do município de Manaus, AM’ é o resultado de uma pesquisa de natureza qualitativa, que procurou
conhecer o que um grupo de professores do Ensino Fundamental entende por violência doméstica contra crianças
e adolescentes e como se posiciona diante da obrigatoriedade de comunicação dos casos de suspeita ou
confirmação deste tipo de violência estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Para sua
realização foi elaborado um questionário que foi respondido por 19 professores que atuam nas primeiras séries
do ensino básico, de uma escola pública localizada entre as zonas Norte e Leste da cidade de Manaus. A análise
das respostas revelou que os professores que participaram deste estudo conhecem pouco sobre a Violência
Doméstica e a maioria a associou apenas à agressão física, identificada por marcas corporais. Quanto ao
conhecimento e o posicionamento em relação ao que estabelece o ECA, apenas 31,57 por cento dos professores
têm conhecimento do procedimento adequado, 26 por cento deles conhecem parcialmente, enquanto 21 por
cento dos professores afirmaram que desconhecem totalmente informações sobre o procedimento previsto.
Quanto à obrigatoriedade de denúncia, 63,25 por cento dos professores responderam que a desconhecem.”
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APÊNDICE L - Planilha com as dissertações e teses levantadas sobre bullying (83) a partir dos critérios de
análise.
Programas de educação (36), psicologia (22) e outros programas (25) 2
Dissertações e teses sobre bullying nos programas de Educação (36 trabalhos):
1.Itens de identificação da dissertação ou tese – 1ª
1.1 Autor (a): Telma Cristina Ribeiro Franco Freire
1.2 Título: Os sentidos subjetivos atribuídos ao bullying por discentes com surdez
1.3 Orientador (a): Prof.ª Dra. Ana Valéria Marques Fortes Lustosa
1.4 Data de defesa: 29/02/2012
1.5 Nível : (X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal do Piauí (UFPI)
1.8 Cidade/Estado: Teresina – Piauí
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying. Surdez. Sentido subjetivo.
2.2 Tema Principal: Sentidos subjetivos atribuídos ao bullying por duas discentes com surdez
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “conhecer os sentidos subjetivos atribuídos ao bullying por duas discentes surdas e identificar e
analisar as práticas e impactos do fenômeno na vida desses sujeitos.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: procedimentos metodológicos baseados na Teoria da subjetividade, de González Rey. Autores
tomados como referenciais teóricos: pesquisadores como Silva (2010); Fante (2005); Antunes (2010); Beaudoin
e Taylor (2006), Beane (2010), Skliar (1998, 2005), Strobel (2009) e Perlin (2005).
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados (X) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo ( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários (grupal)
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não é possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: completamento de frases, conflito de diálogo e sociograma
2.9 Grupo estudado: alunas surdas
2.10 Principais contextos estudados: escola pública estadual do Piauí, referência na inclusão de discentes surdos
2.11 Resumo do trabalho: O bullying, fenômeno instalado na sociedade, desperta sentidos subjetivos adversos
nos sujeitos. Em relação aos Surdos não ocorre de forma diferente. Os abusos e maus tratos sofridos pelos
sujeitos surdos afetam a sua subjetividade provocando reações as mais diversas nos envolvidos no fenômeno.
Esse fato incitou a pesquisadora a conhecer os sentidos subjetivos atribuídos ao bullying por duas discentes,
além da identificação e análise das práticas e impactos do fenômeno na vida desses sujeitos. Como base teórica
para o referido estudo contribuíram pesquisas de Silva (2010); Fante (2005); Antunes (2010); Beaudoin e Taylor
(2006), Beane (2010), entre outros, que apresentam as causas, manifestações e caracterização dos principais
envolvidos na síndrome e sobre a surdez: Skliar (1998, 2005), Strobel (2009) e Perlin (2005). Em relação aos
procedimentos metodológicos adotados, a fundamentação assentou-se sobre a Teoria da subjetividade, de
González Rey (2003, 2004a, 2004b, 2005a, 2005b, 2006a, 2006b, 2007a, 20007b). Optou-se pela modalidade de
estudo de caso, ancorada na pesquisa qualitativa sob os princípios da epistemologia qualitativa, no sentido de
garantir a singularidade na construção da teoria. Os instrumentos foram selecionados na perspectiva de garantir a
2
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plena expressão do sujeito surdo, a saber: observação, entrevista em processo, completamento de frases, conflito
de diálogo e sociograma, baseados fidedignamente na proposta teórico-metodológica, ancorada na epistemologia
qualitativa, anteriormente exposta. A pesquisa de campo ocorreu nos meses de maio a novembro do ano de 2011,
em uma escola pública estadual do Piauí, referência na inclusão de discentes surdos. A investigação possibilitou,
além da constatação da existência do fenômeno, conhecer os sentidos subjetivos das alunas surdas, os quais são
uma miscelânea de raiva, dor, angústia, dispositivo de resiliência e enfrentamento diante das incontáveis
situações de bullying vivenciadas por elas. O que ofereceu a oportunidade ímpar de reconhecer a transformação
de vítimas em protagonistas, que transmutaram o permanente assédio sofrido em atitudes resilientes que as
impulsionaram rumo ao sucesso em seus anseios e necessidades. Demonstraram comportamentos diferenciados
no que tange à produção dos sentidos, com base nas práticas e impactos sofridos pela manifestação do fenômeno,
frequentemente de resiliência e, ocasionalmente, de baixa na autoestima. Foi possível, ainda, verificar que, assim
como atesta a Teoria da Subjetividade, os sentidos são produzidos de forma singular no sujeito, conforme seja
seu envolvimento emocional com o fenômeno, fato comprovado pela profundidade das informações produzidas
com as discentes, a partir de seus envolvimentos com o processo da pesquisa e os instrumentos adotados. A
emocionalidade permeou todo o processo de construção das informações, o que garantiu a fidedignidade na
elaboração da teoria.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese – 2ª
1.1 Autor (a): Lívia Cristina Cortez Lula de Medeiros
1.2 Título: Literatura e educação: o bullying nos contos de fada, uma discussão possível
1.3 Orientador (a): Prof.ª Dra. Marly Amarilha
1.4 Data de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
1.8 Cidade/Estado: Natal – RN
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Contos de fada. Educação. Literaura. Bullying
2.2 Tema Principal: Reflexão sobre o bullying na vida dos escolares a partir dos contos de fadas
2.3 Recortes temáticos: Intervenção
2.4 Objetivos: investigar “como a leitura de contos de fada pode se constituir um meio para a reflexão sobre o
fenômeno bullying presente na vida de escolares.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “Autores tomados como referenciais teóricos de Eco (2003), Jouve (2002), Zilberman (2003,
2004), Lajolo (2001), Coelho (2008), Bettelheim (2007), Amarilha (2004), Held (1980), Beaudoin e Taylor
(2006), Fante e Pedra (2008), Middelton-Moz e Zawadski (2007), Olweus (2006), Jares (2002, 2006), Beane
(2010), La Taille (2006, 2009) e Piaget (1994).”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo ( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
(X) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo alvo do estudo: alunos crianças e adolescentes
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: “Este estudo investiga como a leitura de contos de fada pode se constituir um meio
para a reflexão sobre o fenômeno bullying presente na vida de escolares. Sua relevância consiste em apresentar o
trabalho com a Literatura como alternativa para favorecer o entendimento, de crianças e jovens, a respeito dessa
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prática de violência, a partir de momentos de discussão, mediados em sala de aula. Respalda-se,
metodologicamente, nos princípios da abordagem qualitativa, configurando-se como uma pesquisa bibliográfica,
sendo vinculada à análise de conteúdo, no intuito de realizar inferências e construir interpretações a partir do
estudo de contos que favoreça a discussão e a reflexão em torno do tema bullying. Para compor este trabalho
foram selecionados os seguintes contos: A Gata Borralheira (1812) e Um-olhinho, Dois-olhinhos, Três-olhinhos
(1812), dos irmãos Grimm; João-Trapalhão (1837), As Cegonhas (1838) e O Patinho Feio (1844), de Andersen,
por possibilitarem uma interface, mais explícita, entre a Literatura e o bullying e por serem histórias inquietantes
e desafiadoras, que proporcionam material fecundo para momentos de debate. Tomou-se como referencial
teórico os estudos de Eco (2003), Jouve (2002), Zilberman (2003, 2004), Lajolo (2001), Coelho (2008),
Bettelheim (2007), Amarilha (2004), Held (1980), Beaudoin e Taylor (2006), Fante e Pedra (2008), MiddeltonMoz e Zawadski (2007), Olweus (2006), Jares (2002, 2006), Beane (2010), La Taille (2006, 2009) e Piaget
(1994). As análises mostraram que as características inerentes à Literatura permitem a realização de leituras em
que o tema bullying possa ser discutido entre os alunos, de modo a contribuir na formação de crianças e jovens
capazes de refletir sobre a violência entre pares. Essa alternativa é possível, especialmente pelo envolvimento
promovido pela leitura de textos literários, de maneira a permitir que os alunos enxerguem, a partir da ficção,
possibilidades de mudança.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese – 3ª
1.1 Autor (a): Valéria Maria Sorares Silva de Góes
1.2 Título: Reflexão sobre bullyng, violência e agressividade na escola: perspectiva de contribuição das práticas
corporais cooperativas
1.3 Orientador (a): José Pereira de Melo
1.4 Data de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
1.8 Cidade/Estado: Natal – RN
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): agressividade, escola, educação física escolar, práticas corporais
cooperativas, valores humanos
2.2 Tema Principal: Agressividade, violência, bullying e práticas corporais cooperativas
2.3 Recortes temáticos: Intervenções
2.4 Objetivos: “Refletir sobre a agressividade, a violência e o bullying na escola, à luz de uma fundamentação
teórica e nas perspectivas de contribuição das práticas corporais cooperativas para a diminuição dos seus efeitos
no ambiente escolar”.
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo ( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: Alunos do 6º ano do ensino fundamental
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “A presente dissertação relata uma proposta de intervenção pedagógica embasada na
utilização de práticas corporais cooperativas durante aulas de educação física, no intuito de criar situações que
permitam ao educando refletir sobre a violência e suas consequências nas relações sociais na escola. Para tanto,
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partimos da seguinte questão de estudo: quais as perspectivas de a educação física contribuir para minimizar as
atitudes agressivas e violentas dos alunos na escola? Centrado no objetivo de refletir sobre a agressividade, a
violência e o bullying na escola, à luz de uma fundamentação teórica e nas perspectivas de contribuição das
práticas corporais cooperativas para a diminuição dos seus efeitos no ambiente escolar, em particular nas aulas
de educação física, buscamos envolver os alunos em atividades que estimulavam a expressão de valores
humanos, como solidariedade, respeito e cooperação, entre outros. Nesse intuito, optamos por um estudo
etnográfico, devido à possibilidade de interação próxima entre investigador e investigado. Nossa pesquisa está
diretamente ligada aos aspectos sociais que envolvem os problemas da sociedade de uma maneira geral, na
tentativa de diminuir os problemas decorrentes de situações de agressão que acontecem numa determinada
escola municipal da cidade de Natal/RN, sendo a amostra constituída por alunos do 6º ano do Ensino
Fundamental. A análise das situações práticas vivenciadas pelos alunos mostrou-se eficaz para minimizar as
atitudes agressivas no espaço escolar, bem como abrem perspectivas para que os educadores lidem melhor com
tais atitudes, aproveitando-as para educar os alunos no sentido de estimular as boas relações. Acreditamos, com
esta pesquisa, podermos compartilhar com outras escolas nossas experiências, na tentativa de resolução de
problemas semelhantes a respeito da temática da agressividade, respeitando naturalmente a especificidade de
cada escola em particular.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese – 4ª
1.1 Autor (a): Cristina Helena Bernardini
1.2 Título: Representações sociais de bullying por professores
1.3 Orientador (a): Profª. Drª. Helenice Maia
1.4 Data de defesa: 08/12/2008
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Estácio de Sá (UNESA)
1.8 Cidade/Estado: Rio de Janeiro – RJ
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência escolar. Bullying. Representações sociais.
2.2 Tema Principal: “Representações sociais de bullying elaboradas por professores do segundo segmento do
ensino fundamental”
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: Investigar as “representações sociais sobre o bullying elaboradas por professores do ensino
fundamental”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X ) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas
( ) pesquisas mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo ( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não é possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: Grupo Focal
2.9 Grupo estudado: Professores
2.10 Principais contextos estudados: Escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “Esta pesquisa investiga as representações sociais de bullying elaboradas por
professores do segundo segmento do ensino fundamental. O estudo foi realizado em uma escola pública
municipal situada na Ilha do Governador, baía de Guanabara, no estado do Rio de Janeiro, escolhida por
localizar-se em zona com altos índices de violência. Utilizou-se as seguintes técnicas de coletas de dados: (a)
observação do cotidiano escolar, devidamente anotada em diário de campo; (b) grupo focal com 12 professores
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que atuam em turmas de 6º a 9º anos, uma vez que, de acordo com a literatura, a maior incidência de bullying
ocorre em adolescentes com idades entre os 11 aos 16 anos; e (c) entrevistas conversacionais com os mesmos
professores, após capacitação sobre o tema patrocinada pela Prefeitura Municipal. Para iniciar a conversa no
grupo focal, foram apresentadas três seqüências de imagens que retratavam situações de bullying e solicitado que
os professores falassem sobre elas. Estas conversas foram gravadas em áudio, transcritas e analisadas. Dessa
análise foram retiradas questões que compuseram o roteiro da entrevista, momento em que as imagens foram
novamente apresentadas aos professores com a intenção de verificar se eles confirmavam suas falas registradas
no grupo focal. A hipótese era que as informações fornecidas e as discussões promovidas durante a oficina sobre
bullying poderiam ter provocado alguma mudança na compreensão do fenômeno. O cruzamento das análises
mostrou que os professores mantiveram seus posicionamentos e permitiu localizar a possível metáfora do núcleo
figurativo da representação social de bullying: associado à adolescência, bullying é como se fosse uma moléstia
e como tal, necessita remédio para ser curada. No entanto, os professores nada podem fazer, uma vez que o
Estatuto da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar os impedem de tomar qualquer atitude ou
desenvolver ações que possam acabar com o bullying na escola. A inoperância docente possibilita a banalização
da violência e corre-se o risco de manter esses episódios que cada vez mais interferem na construção de uma
cultura pela paz nas escolas.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese – 5ª
1.1 Autor (a): Sandra Simeão de Oliveira
1.2 Título: Bullying escolar: discutindo a percepção de professoras no município de Juiz de Fora/MG
1.3 Orientador (a): Profª Drª Cleia Zanatta Clavery Guarnido Duarte
1.4 Data de defesa: 06/08/2010
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Católica de Petrópolis (UCP)
1.8 Cidade/Estado: Petrópolis – RJ
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying escolar. Percepção de professores. Educação moral.
2.2 Tema Principal: Percepção de professores de escolas públicas, privadas leigas e confessionais do município
de Juiz de Fora em relação ao bullying escolar
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “Analisar, no âmbito teórico, os temas socialização, atitudes, crenças, preconceitos sociais,
formação da personalidade moral, bullying e educação moral e realizar pesquisa empírica sobre a percepção de
professores sobre o bullying escolar.”.
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo ( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professoras
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas, privadas leigas e profissionais
2.11 Resumo do trabalho: “Esta pesquisa teve como objeto de estudo a percepção de professores de escolas
públicas, privadas leigas e confessionais do município de Juiz de Fora em relação ao bullying escolar. O tema
bullying tem sido estudado largamente nos campos da Psicologia e Direito, entre outros, referindo-se a atitudes
hostis, agressivas e mesmo violentas que sistematicamente ocorrem nas relações interpessoais em contextos
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grupais. O interesse da pesquisadora pelo tema decorreu do fato de ser também psicóloga, que trabalha com
crianças e adolescentes em seu consultório particular, e professora universitária e dos anos iniciais do ensino
fundamental em Juiz de Fora. Percebia que alguns pais a procuravam em seu consultório para atender os filhos
que apresentavam resistência a irem para a escola, devido a experimentarem mal-estar, medo e sérias
dificuldades na relação pessoal com seus colegas. Sentiam-se vítimas de zombaria, humilhação, ameaças, dentre
outras hostilidades e agressões, que provocavam necessidade de ajuda. Como professora dos anos iniciais do
ensino fundamental, percebia também a ocorrência desse fenômeno em algumas crianças no ambiente escolar, o
que causava a preocupação que a motivou a realizar esta dissertação. A pesquisa pretendeu contribuir com seus
resultados para que estudantes e profissionais dos campos da Educação e Psicologia ampliem as reflexões sobre
o tema e, ainda, discutir possíveis intervenções que possam prevenir ou minimizar o efeito do bullying escolar.
Definiram-se como objetivos a serem alcançados analisar, no âmbito teórico, os temas socialização, atitudes,
crenças, preconceitos sociais, formação da personalidade moral, bullying e educação moral e realizar pesquisa
empírica sobre a percepção de professores sobre o bullying escolar. Optou-se pela pesquisa metodológica
empírica de base qualitativa, utilizando a entrevista em profundidade como instrumento para coleta de relatos,
que foram interpretados com base na técnica de análise de conteúdo em sua dimensão qualitativa. Como
resultado, verificou-se que o bullying está associado, em parte, a preconceitos sociais, a dificuldades decorrentes
da formação moral de personalidades ligadas à fragilidade de modelos sociais encontrados no âmbito familiar e
social. A pesquisa empírica revelou que as quatro professoras que dela participaram conheciam o problema,
sabiam identificá-lo à luz dos parâmetros científicos e consideravam como causa a baixa autoestima das vítimas
ou até mesmo dos agressores, o aprendizado de modelos agressivos oriundos das próprias famílias e o desejo do
agressor de fortalecer o poder no âmbito grupal. Percebiam que as escolas costumavam intervir em relação ao
bullying conversando a respeito em sala de aula, informando aos responsáveis sua ocorrência ou sugerindo
intervenção de psicólogos primordialmente clínicos. Nenhuma das participantes fez alusão ao trabalho de
educação moral com objetivo preventivo, visando formar personalidade, atitudes morais e éticas favorecedoras
do ajustamento e de melhores convivências sociais como alternativa para evitar o bullying.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese – 6 ª
1.1 Autor (a): Regina Garcia Toledo de Souza
1.2 Título: Bullying no contexto escolar: intimidações entre pares
1.3 Orientador (a): Laurinda Ramalho de Oliveira
1.4 Data de defesa: 2010
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC –SP)
1.8 Cidade/Estado: São Paulo - SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Relação interpessoal, Afetividade, Henri Wallon, Bullyin
2.2 Tema Principal: Visão dos alunos a respeito da violência entre pares no contexto escolar
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “O objetivo desta pesquisa foi investigar qual a visão dos alunos a respeito da violência entre
pares no contexto escolar.”.
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Psicologia da Educação ( ) Outra área:
( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “prisma da psicogenética de Henri Wallon e dos estudos de Dan Olweus e outros sobre
bullying.”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo ( ) funcionalista (X)
estatístico ( ) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
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( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: Alunos da 5ª. série do ensino fundamental
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “O objetivo desta pesquisa foi investigar qual a visão dos alunos a respeito da
violência entre pares no contexto escolar. O recorte escolhido foi bullying por meio da prática de atos de
intimidações. Buscamos apresentar a percepção dos alunos a respeito das intimidações entre colegas no ambiente
escolar e apresentar sentimentos e percepções ao agir, sofrer ou presenciar ações de bullying no contexto escolar.
Foram sujeitos da pesquisa alunos da 5ª. série do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública da Grande
São Paulo. Utilizamos o questionário como instrumento para coleta de dados. Estes foram analisados sob o
prisma da psicogenética de Henri Wallon e dos estudos de Dan Olweus e outros sobre bullying. Os dados
revelam, dentre outros, que a maioria dos alunos define o horário de entrada como o momento mais desagradável
do dia escolar e o recreio como o momento mais prazeroso. No entanto, o recreio também é considerado o local
com maior incidência de intimidações. A maioria aponta que possui um bom relacionamento com seus colegas
de classe, porém quase a metade revela que está sendo intimidada por outros alunos no momento e sinaliza que
já presenciou outros alunos serem intimidados na escola. A prática predominante é a intimidação psicológica em
detrimento da violência física. Quanto aos sentimentos e percepções, os dados revelam que alguns alunos sentem
ou sentiram remorso e raiva, outros satisfação e outros reação de defesa quando praticam as ações de
intimidações contra colegas, a maioria percebe o que o outro sente quando sofre ações de bullying, sentimentos
como vergonha, tristeza, humilhação, indignação, medo, desmotivação, insegurança. A pesquisa aponta também
que os alunos sentem pena e angústia ao presenciar ações de bullying.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese – 7ª
1.1 Autor (a): Rosana Maria César Del Picchia De Araújo Nogueira
1.2 Título: Violências nas escolas e juventude: um estudo sobre o bullying escolar
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. José Geraldo Silveira Bueno
1.4 Data de defesa: 2007
1.5 Nível :
( ) Mestrado
(X) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC – SP)
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): violências nas escolas, juventude e bullying escolar
2.2 Tema Principal: Representação dos jovens sobre a violência entre colegas e a ocorrência do bullying escolar.
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “O objetivo deste estudo foi analisar e refletir sobre a temática ‘violências nas escolas e
juventude’; incidindo principalmente sobre o bullying escolar; sob a ótica de adolescentes de classes médias e de
segmentos de elites”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Psicologia da Educação ( ) Outra área: ( )
Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Ciências Sociais (Norbert Elias, Tarde e outros)
( ) Não foi possível identificar
2.9 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas
( )
pesquisas mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo ( ) funcionalista
( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.10 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não é possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
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2.11 Grupo estudado: Alunos de 8 ª série, professores, equipe técnico-pedagógica e agentes escolares
2.67 Principais contextos estudados: uma escola pública e outra privada da cidade de SP
2.68 Resumo do trabalho: “O objetivo deste estudo foi analisar e refletir sobre a temática ‘violências nas escolas
e juventude’; incidindo principalmente sobre o bullying escolar; sob a ótica de adolescentes de classes médias e
de segmentos de elites; em duas escolas; sendo uma pública e outra privada na cidade de São Paulo. Com base
nas ciências sociais, buscou-se como referência as ideias de Norbert Elias (1996) a respeito do processo
civilizador, quando denomina as pequenas violências ou as pequenas agressões do cotidiano que se repetem sem
parar, a transgressão dos códigos de boas maneiras ou da ordem estabelecida, de incivilidades, para efeito de
distinção das condutas criminosas ou delinquentes; em Tarde (1986) o conceito de ‘coletividade puramente
espiritual’ e ‘coletividade amorfa e passiva’, entre outros. A questão central que pautou este trabalho é a reflexão
sobre a representação que os jovens têm sobre a violência entre colegas e a ocorrência do bullying escolar. Nossa
fonte de dados circunscreve-se às entrevistas realizadas com quatro alunos de oitavas séries, sendo dois meninos
e duas meninas de cada escola, professores, equipe técnico-pedagógica e agentes escolares; observações e
consulta à documentação. Com intuito de situar os atores envolvidos, o trabalho colocou como uma de suas
metas a investigação do aluno adolescente, a sua escola, a sua família e suas relações com os colegas e como os
adultos na sua vida escolar e os sentidos que eles atribuem ao fenômeno da violência. Partiu-se do pressuposto
de que ambas as escolas apresentam práticas de violência entre pares; os atores envolvidos nas condições de
agressores, de agredidos ou de agressores/agredidos entendem por violência física: ofensas verbais,
institucionais, discriminações, segregações e humilhações e desconhecem o que seja bullying nas escolas e que
os professores, equipe técnico-administrativa e inspetores estão mais preocupados nas escolas investidadas, com
os casos de indisciplina na escola, sendo a falta de disciplina entre alunos, do que com os casos de violência
entre pares e o bullying escolar independe de questões de gênero, estando presente tanto entre as jovens como
entre os jovens. Os principais achados possibilitaram observar que nas duas escolas investigadas, as ações
socializadoras incidem muito mais sobre o aspecto pedagógico, o que deixa em segundo plano a proposta
educativa. Onde se verifica essa ausência, a escola não funciona como retradutora dos valores sociais e termina
por permitir que ideais de discriminação e preconceito, por exemplo, invadam e se estabeleçam no espaço
escolar. A falta de alcance da ação socializadora e mesmo o ambiente relacional promovem o aparecimento de
brechas que permitem aos alunos a construção de experiências escolares, dentre elas, a experiência da violência.
As duas escolas apresentam semelhanças e diferenças, entretanto, em todo o caminho percorrido, observou-se
que o ponto decisivo de convergência é a presença do bullying.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 8ª
1.1 Autor (a): Jociane Emídia Silva Geronasso
1.2 Título: Representações sociais de professores da escola básica sobre o bullying no espaço escola
1.3 Orientador (a): Romilda Teodora Ens
1.4 Data de defesa: 28/02/2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Paraná
1.8 Cidade/Estado: Curitiba – Paraná
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Representações Sociais. Bullying no Espaço Escolar. Políticas
Educacionais. Formação de Professores
2.2 Tema Principal: Relação entre as políticas de formação de professores e as representações sociais dos
professores da escola básica sobre o bullying no espaço escolar
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: analisar “a relação entre as políticas de formação de professores e as representações sociais dos
professores da escola básica sobre o bullying no espaço escolar.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área:
( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “Representações sociais, em Gilly (2001), Jodelet (2001), Moscovici (2001, 2009), Sá (1996,
2004), bem como autores que versam sobre violências e bullying, como Abramovay e Rua (2002), Charlot
(2005), Fante (2005), Nogueira (2007), Pereira (2002) e sobre políticas de formação de professores, cujos
autores são Ens, Eyng e Gisi (2009), Nóvoa (1995) e Saviani (1998)”
2.9 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
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Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo ( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.10 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista:
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.11 Grupo estudado: professores
2.67 Principais contextos estudados: escolas públicas de Curitiba-Paraná e região metropolitana
2.68 Resumo do trabalho: “A ocorrência do bullying nas escolas de educação básica é um fenômeno que vem
despertando uma preocupação recente, apesar de ser uma manifestação de violência que sempre esteve presente
na escola. O fenômeno acarreta problemas de aprendizagem e socialização escolar que interferem no trabalho
docente. A presente pesquisa analisa a relação entre as políticas de formação de professores e as representações
sociais dos professores da escola básica sobre o bullying no espaço escolar. Essa pesquisa é parte integrante de
dois projetos de pesquisas do PPGE/PUCPR. A investigação apoia-se na abordagem qualitativa e a coleta de
dados foi realizada por meio de entrevista estruturada com 51 professores de escolas públicas de Curitiba-Paraná
e região metropolitana. As escolas, campo de pesquisa, localizam-se em regiões de vulnerabilidade social. O
roteiro da entrevista estruturada analisa 11 questões abertas e 19 fechadas. Para sistematizar os dados coletados,
utilizou-se o Software Sphinx Léxica nas questões fechadas e para as questões abertas fez-se uso, também, da
análise de conteúdo de Bardin (1994). A análise dos dados apoia-se no aporte teórico das representações sociais,
em Gilly (2001), Jodelet (2001), Moscovici (2001, 2009), Sá (1996, 2004), bem como autores que versam sobre
violências e bullying, como Abramovay e Rua (2002), Charlot (2005), Fante (2005), Nogueira (2007), Pereira
(2002) e sobre políticas de formação de professores, cujos autores são Ens, Eyng e Gisi (2009), Nóvoa (1995) e
Saviani (1998). Os resultados apontam que as representações dos professores acerca do bullying apresentam o
fenômeno ancorado na agressão verbal de maneira equivocada e não como um processo contínuo. A ação dos
professores diante de situações envolvendo o bullying resume-se em passar o problema para a equipe pedagógica
ou direção, excluindo-se da responsabilidade. As políticas de formação dos professores não contemplam o
fenômeno, já que este assunto apresenta pesquisas científicas recentes e dessa forma o profissional fica
prejudicado frente à construção de estratégias de intervenção diante das situações que esse ato provoca na escola,
afetando diretamente o trabalho docente.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese – 9ª
1.1 Autor (a): Anelise Escaravasco
1.2 Título: Bullying: noções e ações dos gestores de escolas públicas estaduais da 17ª GERED – ITAJAÍ (SC)
1.3 Orientador (a): Profª. Dra. Regina Célia Linhares Hostins
1.4 Data de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)
1.8 Cidade/Estado: Itajaí – SC
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): políticas públicas; bullying e gestão escolar
2.2 Tema Principal: caracterização das noções e as ações dos diretores escolares em relação à gestão do bullying
nas escolas públicas estaduais da 17ª Gered
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Intervenções
2.4 Objetivos: “buscar respostas dos gestores de escolas públicas sobre o bullying, investigar a importância das
políticas públicas para a prevenção e para a superação desse fenômeno nas escolas.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação; eixo temático da pesquisa: Educação, políticas públicas e
práticas educativas ( ) Psicologia ( ) Outra área:
( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado:
Autores tomados como referência teórica: “que investigam o fenômeno do bullying (Fante; Pedra) e suas
variações como o ciberbullying (Shariff) e bullying escolar (Silva); as políticas públicas antibullying (Eyng) e a
gestão escolar (Paro).”.
( ) Não foi possível identificar
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2.9 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo ( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.10 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.11 Grupo estudado: gestores
2.67 Principais contextos estudados:escolas públicas
2.68 Resumo do trabalho: “A partir da constatação do crescimento no número de casos de violência escolar no
país, este estudo objetivou caracterizar as noções e as ações dos diretores escolares em relação à gestão do
bullying nas escolas públicas estaduais da 17ª Gered – Gerência Regional de Educação, com sede em Itajaí (SC).
A pesquisa se insere na Linha de Pesquisa: Políticas Públicas de Currículo e Avaliação do Programa de PósGradução em Educação da UNIVALI. Tal estudo se configura como uma pesquisa descritiva e exploratória, de
abordagem qualitativa, da qual participaram nove diretores que responderam entrevista semiestruturada.
Contribuíram para a sustentação teórico-científica do estudo autores que investigam o fenômeno do bullying
(Fante; Pedra) e suas variações como o ciberbullying (Shariff) e bullying escolar (Silva); as políticas públicas
antibullying (Eyng) e a gestão escolar (Paro). Além de buscar respostas dos gestores de escolar públicas sobre o
bullying, investigou-se a importância das políticas públicas para a prevenção e para a superação desse fenômeno
nas escolas. Os dados foram tratados por meio de análise de conteúdo e evidenciaram que as noções sobre o
fenômeno bullying estão muito próximas ao senso comum e que há desarticulação entre as instâncias
deliberativas e as escolas. Quanto às ações, constatou-se a transferência de responsabilidade do diretor para o
professor e, eventualmente, para orientadores e técnicos educacionais.
1.Itens de identificação da dissertação ou tese – 10ª
1.1 Autor (a): Samara Pereira Oliboni
1.2 Título: O bullying como violência velada : a percepção e a ação dos professores
1.3 Orientador (a): Profª. Dra. Valéria Lerch Lunardi
1.4 Data de defesa: 2008
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação Ambiental
1.7 Instituição: Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG)
1.8 Cidade/Estado: Rio Grande – RG
2. Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying. Educação Ambiental. Desenvolvimento Humano
2.2 Tema Principal: Percepção e atuação dos professores frente aos casos de bullying em suas atividades de aula
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Intervenções
2.4 Objetivos: “conhecer a percepção e atuação dos professores frente aos casos de bullying em suas atividades
de aula”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Educação ambiental, teoria ecológica do desenvolvimento humano
( ) Não foi possível identificar
2.9 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo ( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
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( ) Não foi possível identificar
2.10 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não é possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.11 Grupo estudado: alunos de 6ª série do Ensino Fundamental e professores
2.67 Principais contextos estudados: escola pública de Santa Catarina
2.68 Resumo do trabalho: “O bullying é um tipo de violência escolar, praticada entre estudantes, em que um
aluno, ou mais, persegue e intimida um colega, sem que exista um motivo que justifique o ato. Com as recentes
pesquisas nacionais apontando a sala de aula como o local de maior incidência do bullying, esta dissertação teve
o objetivo de conhecer a percepção e atuação dos professores frente aos casos de bullying em suas atividades de
aula. Caracterizada pelo método qualitativo, a pesquisa seguiu o modelo de inserção ecológica por permitir a
imersão do pesquisador no ambiente natural do objeto de estudo. O contexto onde se desenvolveu a pesquisa, foi
em uma turma de alunos de 6ª série do Ensino Fundamental de uma Escola Pública, no Estado de Santa Catarina,
em 2007, tendo como participantes, os oito professores ministrantes das disciplinas. A de coleta de dados
compreendeu o uso de instrumentos de observação e entrevista semi-estruturada. As observações enfocaram as
interações professor-aluno a partir dos encaminhamentos adotados pelos docentes diante dos conflitos
ocasionados pelo bullying e; as entrevistas semi-estruturadas, individuais aos professores, explicitaram suas
percepções diante dos conflitos entre alunos, em especial, ao bullying. Após a análise textual dos dados e a partir
da Teoria Ecológica do desenvolvimento humano, da educação ambiental e do projeto pedagógico da escola,
construíram-se duas categorias interrelacionadas: - Atuação Dos Professores Frente Às Práticas De Bullying
entre alunos, que é composta pelas subcategorias A Atividade Docente nas Manifestações de Bullying, e A
Busca dos Professores por Soluções Para os Conflitos Entre Alunos; e, - A Percepção Docente Sobre o Bullying,
que é formada pelas subcategorias Identificação do Bullying Pelos Professores, Insegurança dos Professores
Quanto ao que Percebem no Comportamento dos Alunos, e Percepção do Bullying Como Indisciplina. Entre os
resultados, a pesquisa demonstra que apesar do projeto pedagógico estar embasado em uma proposta
progressista, alguns professores pareceram ter dificuldades de se afastar de um modelo tradicional de ensino, por
priorizarem o desenvolvimento do conteúdo programático específico de suas disciplinas, mesmo nas situações de
conflito vivenciadas pelos alunos. Desta forma, na tentativa de solucionar os conflitos entre alunos, a maioria dos
docentes adotavam, predominantemente, o uso de reprimendas, que de modo ineficiente, pareciam contribuir
para a manutenção da prática de bullying e da indisciplina. Quanto a percepção do bullying, poucos foram os
professores que perceberam essa prática identificando os alunos envolvidos. Mesmo com o reconhecimento de
que o bullying perturbava o aluno alvo das agressões, os docentes mostraram-se inseguros em reconhecê-lo
como violência, caracterizando-o, assim como os demais professores, apenas como indisciplina. Em conclusão,
este trabalho revela que o não reconhecimento do bullying pelos professores, como um comportamento danoso
ao desenvolvimento psíquico dos alunos, aliado, as práticas educativas tradicionais adotadas, contribuem para a
incidência e a manutenção do bullying em atividades de aula. A incorporação efetiva da educação ambiental
como um conteúdo transversal, assim como da abordagem ecológica do desenvolvimento humano na prática
docente, poderia favorecer o reconhecimento, valorização e enfrentamento das situações de bullying em aula.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese – 11ª
1.1 Autor (a): Rita Marcia Ayala
1.2 Título: Teatro na escola: contribuições da educação popular e da pesquisa-ação
1.3 Orientador (a): Prof.ª Dr.ª Valéria Oliveira de Vasconcelos.
1.4 Data de defesa: 12/11/2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade de Uberaba (UNIUBE)
1.8 Cidade/Estado: Uberaba – MG
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Teatro. Escola. Bullying. Educação Popular. Pesquisa-ação
2.2 Tema Principal: ”presença do Teatro na escola mediante a contribuição da Pesquisa-ação e da Educação
Popular”
2.3 Recortes temáticos: Intervenção
2.4 Objetivos: “Busca compreender o que significa o Teatro na escola, e de que maneira esta presença pode se
afirmar, contribuindo para o desenvolvimento integral do educando, e integrando o contexto de práticas
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educativas desenvolvidas na escola sem perder a própria identidade e a função que o distingue como Arte
Cênica, fruto da liberdade de criação e de expressão”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar perspectiva histórica
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo ( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: Oficina de Teatro
2.9 Grupo estudado: alunos
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: “Esta pesquisa investiga a presença do Teatro na escola mediante a contribuição da
Pesquisa-ação e da Educação Popular. Para tanto, reflete sobre o Teatro em uma perspectiva histórica, e sobre a
formação de ator. Busca compreender o que significa o Teatro na escola, e de que maneira esta presença pode se
afirmar, contribuindo para o desenvolvimento integral do educando, e integrando o contexto de práticas
educativas desenvolvidas na escola sem perder a própria identidade e a função que o distingue como Arte
Cênica, fruto da liberdade de criação e de expressão. Para criar as condições necessárias ao desenvolvimento do
trabalho de pesquisa, uma Oficina de Teatro está sendo realizada. O tema gerador desta oficina foi escolhido
pelos participantes da pesquisa, que estão fazendo um estudo, o qual visa favorecer a compreensão da sua
própria realidade em relação ao bullying, conhecer melhor este tipo de micro violência e planejar formas de
superação ou minimização dos seus efeitos no ambiente escolar. Nesta perspectiva de trabalho o Teatro na
Escola está emergindo no conjunto de ações e reflexões do grupo formado por atores da pesquisa e pelo autor
desta, como uma prática educativa que pode contribuir para a formação humana e a formação do sujeito ético.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 12ª
1.1 Autor (a): Catarina Carneiro Gonçalves
1.2 Título: Concepção de professores sobre bullying na escola: estudo de caso
1.3 Orientador (a): Fernando Cezar Bezerra De Andrade
1.4 Data de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação de Adultos
1.7 Instituição: Universidade Federal da Paraíba
1.8 Cidade/Estado: João Pessoa - Paraíba
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying. Educação. Julgamento. Docente. Psicologia Moral
2.2 Tema Principal: “compreensões de docentes acerca das causas, características e ações de enfrentamento de
professores (as) diante do bullying”
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “conhecer os julgamentos morais de docentes de uma escola particular da região metropolitana do
Recife sobre bullying escolar”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Psicologia Moral e dos Estudos Culturais da Educação
( ) Não foi possível identificar:
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
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Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo ( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: encontro de formação continuada sobre bullying escolar
2.9 Grupo estudado: educadores da escola básica
2.10 Principais contextos estudados: escola particular de Pernambuco
2.11 Resumo do trabalho: “Situações de bullying em âmbito escolar têm se tornado uma das maiores
preocupações de educadores (as) e profissionais ligados à educação, em função de atingir o alunado em variadas
idades e em altas proporções, chegando a ser apontada como a maior manifestação de violência escolar no
Brasil. Explicar as compreensões de docentes acerca das causas, características e ações de enfrentamento dessa
problemática parece ser um caminho importante para problematizar a atuação de professores (as) diante do
bullying, visto que são eles os maiores responsáveis pelas intervenções e possível superação da questão. Nesse
sentido, através dessa investigação do tipo Estudo de Caso de caráter exploratório, temos como principal
objetivo conhecer os julgamentos morais de docentes de uma escola particular da região metropolitana do Recife
sobre bullying escolar. Para isso, fizeram parte dessa pesquisa uma amostragem constituída por 17 educadores
atuantes na Educação Básica de uma escola particular em Pernambuco, escolhidos a partir da disponibilização
voluntária para a participação de um encontro de formação continuada sobre bullying escolar. Os dados foram
analisados qualitativamente, a partir da análise de conteúdo proposta por Bardin, levando em consideração os
pressupostos teóricos da Psicologia Moral e dos Estudos Culturais da Educação. Os resultados de pesquisa
apontam para o fato de que há, por parte dos educadores, uma crença de que o problema seja de responsabilidade
exclusiva das famílias, o que os leva a uma dificuldade em compreender formas de superação dessa violência
ligadas às praticas de instalação de um ambiente cooperativo em sala de aula. Tal fato pode ser melhor
compreendido em função de termos encontrado uma compreensão determinista sobre os comportamentos de
bullying entre os educadores, que equacionam os comportamentos de violência na escola à falta de educação
doméstica (o que os leva a pensar que cabe exclusivamente a família a responsabilidade da intervenção). Além
disso, em caso de alvos-provocadores de bullying, constatamos que há uma responsabilização do sujeito que é
vitimizado na escola, de modo que os professores se isentam da responsabilidade de atuar no enfrentamento do
problema, a medida que culpam o próprio alvo por seu processo de vitimação. Tal forma de pensar, bastante
heterônoma, ajuda a difundir a crença de que a violência pode ser justificada.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 13ª
1.1 Autor (a): Cassiano Oberosler da Silva
1.2 Título: Clube virtual de matemática: ensinando numa perspectiva baseada na educação para paz
1.3 Orientador (a): Prof. Drª. Lucia Maria Martins Giraffa
1.4 Data de defesa: fevereiro de 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação em Ciências e Matemáticas
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC – RS)
1.8 Cidade/Estado: Porto Alegre – RS
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Educação Matemática. Comunidade virtual de Aprendizagem. Educação
para a Paz. Bullying
2.2 Tema Principal: “relação entre: Ensino de Matemática, Informática na Educação e Educação para Paz”
2.3 Recortes temáticos: Intervenção
2.4 Objetivos: “Investigar as possibilidades de trabalhar conteúdos de Matemática como elementos articuladores
que auxiliem a promover na escola a reflexão acerca de Educação para a Paz, considerando o espaço do Clube
Virtual”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
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(X) Não foi possível identificar:
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo (X) funcionalista ( )
estatístico ( ) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: estudantes do 8°ano do Ensino Fundamental
2.10 Principais contextos estudados: escola privada do município de Porto Alegre/RS
2.11 Resumo do trabalho: “Esta pesquisa constitui-se em um estudo que investiga a relação entre: Ensino de
Matemática, Informática na Educação e Educação para Paz. Considerou-se que a integração dessas
especialidades de forma reflexiva e crítica, juntamente com a Internet e seus recursos articuladores ou
mediadores, pudesse melhorar as relações entre o professor e seus estudantes, pois as situações de violência
sejam elas no ambiente escolar ou na sociedade de um modo geral, têm se destacado na mídia como um todo,
bem como os casos recorrentes de bullying. As escolas e professores não podem deixar de buscar, estudar e
compreender esse fato. Desse contexto estabeleceu-se o seguinte objetivo: Investigar as possibilidades de
trabalhar conteúdos de Matemática como elementos articuladores que auxiliem a promover na escola a reflexão
acerca de Educação para a Paz, considerando o espaço do Clube Virtual. A pesquisa foi exploratória com
abordagem qualitativa. Os sujeitos envolvidos na investigação foram estudantes do 8°ano do Ensino
Fundamental de uma escola privada do município de Porto Alegre/RS. A pesquisa foi estruturada em uma
fundamentação teórica que aborda a Violência nas Escolas, a Cultura de Paz e a Educação para a Paz. Na coleta
dos dados foram utilizados três questionários em momentos distintos: um sociograma, relatórios dos estudantes e
o diário de campo do professor. As atividades realizadas na pesquisa deram um enfoque ao bullying e a
conscientização dos estudantes para rever suas atitudes e capacidades de realizar uma profunda reflexão
referente ao seu próprio estado comportamental, bem como o favorecimento na mudança de suas concepções
frente a uma aprendizagem significativa da Matemática. Ocorreu, na maioria dos estudantes, uma significativa
mudança de postura em relação às atitudes inadequadas em sala de aula. Este trabalho auxiliou a promover na
escola uma reflexão sobre as possibilidades da disciplina de Matemática contribuir para uma cultura de
Educação para a Paz, bem como disponibilizar aos colegas professores de Matemática uma proposta de uso dos
recursos associados à Internet e alguns softwares educacionais como elementos apoiadores das atividades com os
estudantes.”

1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 14ª
1.1 Autor (a): Sibila Luft
1.2 Título: Representações sociais da infância indócil: análise dos registros nos livros de ocorrência em uma
escola municipal de Santa Maria/RS
1.3 Orientador (a): Proª Ph D. Maria Inês Naujorks
1.4 Data de defesa: setembro de 2012
1.5 Nível :
( ) Mestrado
(X) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal de Santa Maria
1.8 Cidade/Estado: Santa Maria – RS
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Representações (Representações Sociais)
2.2 Tema Principal: Produção das “Representações Sociais dos indóceis escolares, a partir dos registros nos
livros de ocorrência dos anos iniciais de uma escola municipal de Santa Maria/RS”
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
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2.4 Objetivos: “conhecer, analisar e compreender como são produzidas as Representações Sociais dos indóceis
escolares, a partir dos registros nos livros de ocorrência dos anos iniciais de uma escola municipal de Santa
Maria/RS “
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Japiassú (1976). Moscovici ( 1978; 2010); Jodelet (2001).
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa: pesquisa documental
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural (X) histórico ( ) comparativo ( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: cinco livros de registros de ocorrência
2.10 Principais contextos estudados: escola municipal de Ensino Fundamental da cidade de Santa Maria/RS
2.11 Resumo do trabalho: “A presente tese de doutorado teve como objetivo conhecer, analisar e compreender
como são produzidas as Representações Sociais dos indóceis escolares, a partir dos registros nos livros de
ocorrência dos anos iniciais de uma escola municipal de Santa Maria/RS. Foi desenvolvida na Linha de Pesquisa
Educação Especial, do Programa de Pós-Graduação em Educação do Centro de Educação da Universidade
Federal de Santa Maria/RS (PPGE/CE/UFSM). Sendo a categoria infância uma construção social, apresentamos
uma visão histórica da representação, constituição e produção da infância indócil: criminosa, infratora,
transtornada e medicada, sob olhares da mídia, as Ciências Jurídicas, as Ciências Médicas, a Educação e
Educação Especial, contemplando saberes de âmbitos da interdisciplinaridade (JAPIASSÚ, 1976), perpassando
pela construção de marcos mundiais no reconhecimento dos direitos das crianças e das Políticas Públicas
voltadas para estas. Conhecer as representações sociais (MOSCOVICI, 1978; 2010; JODELET, 2001)
produzidas no espaço escolar sobre os indóceis escolares a partir da análise dos livros de ocorrência e
identificando procedimentos adotados pela escola em relação à demanda infância indócil, bem como quais os
impactos nas práticas de (in) exclusão, contemplamos questões “Como as Representações a partir da análise dos
livros de ocorrência produzem a exclusão de alunos indóceis?” A pesquisa foi de cunho documental, e envolveu
materiais que “... não receberam ainda um tratamento analítico” (GIL, 2008, p. 66), ocorreu em uma escola
municipal de Ensino Fundamental da cidade de Santa Maria/RS, com a utilização de 05 livros de registros de
ocorrência envolvendo alunos dos anos iniciais, com amostra total de 954 registros, sendo que destes, 743
(setecentos e quarenta e três) foram utilizados. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa/UFSM, sob n
0287.0.242.6000-11/2011, a análise e coleta do material ocorreu nos meses de junho a julho/2011, sendo
utilizado diário de campo e fotocópia. Os resultados evidenciaram que, no contexto da realidade pesquisada,
questões envolvendo a infância indócil são de âmbito comportamental em detrimento das cognitivas. Não
evidenciamos casos onde ambos os aspectos estivessem presentes nos registros, o que implica um deslocamento
e uma nova representação formada: na atualidade saem de cena aquelas demandas com problemas de
aprendizado, bem como os transtornados e hiperativos medicados, sendo estes produções da medicina, para dar
lugar aos indóceis escolares, os quais provavelmente irão fomentar a instância jurídica, com a já produzida
infância infratora, observada pelos holofotes da mídia, a qual vem sistematicamente divulgando e propagando
reportagens sobre a infância infratora, relacionada com o surgimento e explosão de um fenômeno de âmbito
internacional, o Bullying. A carência de Políticas Públicas específicas para a educação e permanência da infância
indócil na escola, faz-se de tal urgência, somados às discussões sobre a formação de professores, visto a escola
utilizar ainda métodos e técnicas punitivas, ameaçadoras e excludentes, o que denota despreparo para o trabalho
com este público. Outro aspecto que merece ser evidenciado envolve abordagens interdisciplinares, sendo esta
temática em questão crucial para o investimento no campo das Políticas Públicas em Educação, contribuindo
assim para a permanência destas demandas na escola, minimizando impactos da exclusão, ainda presentes.”.
1.Itens de identificação da dissertação ou tese- 15ª
1.1 Autor (a): Ana Helena Rodrigues Guimarães
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1.2 Título: “O orientador educacional frente ao fenômeno bullying - um estudo nas escolas particulares do plano
piloto”
1.3 Orientador (a): Geraldo Caliman
1.4 Data de defesa: 28/08/2008
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Católica de Brasília (UCB)
1.8 Cidade/Estado: Brasília – DF
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying. Escola. Violência nas Escolas. Orientador Educacional
2.2 Tema Principal: “papel do orientador educacional frente ao comportamento de bullying em escolas
particulares do DF”
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Intervenções
2.4 Objetivos: “esclarecer as manifestações desse fenômeno e identificar quais as práticas mais oportunas e
eficazes para o seu enfrentamento por parte do profissional de orientação educacional”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo ( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: Orientadores educacionais
2.10 Principais contextos estudados: escolas particulares
2.11 Resumo do trabalho: “Este estudo teve como objetivo investigar o papel do orientador educacional frente ao
comportamento de bullying em escolas particulares do DF, visando esclarecer as manifestações desse fenômeno
e identificar quais as práticas mais oportunas e eficazes para o seu enfrentamento por parte do profissional de
orientação educacional. Desse modo, efetuou-se a investigação do projeto pedagógico das escolas pesquisadas
com objetivo de verificar a existência deste assunto e quais as diretrizes que as mesmas adotam para trabalhá-lo
no decorrer do ano letivo bem como, a análise de conhecimento trazida pelos referidos profissionais desse estudo
para lidar com a questão da violência escolar, bem como das práticas relacionadas à sua prevenção. A revisão de
literatura deste estudo abrangeu conceitos de violência, bullying, tipologia, formas, bem como o papel do
orientador educacional em relação a este tipo de violência no contexto escolar. Entrevistas, semi-estruturadas,
foram realizadas com 10 orientadores educacionais de escolas particulares, tendo sido os dados submetidos a
análise de conteúdo. Os resultados indicaram que, embora esses profissionais admitam que a violência seja um
fenômeno social que causa uma grande preocupação atualmente, o bullying ainda se apresenta como dúvida e
por outro lado um desafio, para estes profissionais, por se tratar de um tipo de violência dentro da escola.
Embora estes profissionais não tenham, estudado esse fenômeno, eles possuem noção sobre ele. Os Projetos
Políticos pedagógicos apresentaram em parte alguns assuntos diretamente relacionados ao tema, outros apenas
procedimentos preventivos. As práticas desses profissionais em relação ao bullying e as diversas necessidades e
conflitos dos alunos são variadas e de acordo com a filosofia da escola.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 16ª
1.1 Autor (a): Elani Cristina Vieira de Castro
1.2 Título: Concepções e práticas de professores frente a situações de bullying contra crianças com deficiência
intelectual: um estudo exploratório
1.3 Orientador (a): Sandra Francesca Conte de Almeida
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1.4 Data de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Católica de Brasília (UCB)
1.8 Cidade/Estado: Brasília – DF
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Deficiência intelectual. Bullying. Intervenção pedagógica. Bullying
escolar
2.2 Tema Principal: “Concepções e práticas de professores frente a situações de bullying contra crianças com
deficiência intelectual”
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Intervenções
2.4 Objetivos: investigar concepções e práticas de professores frente a situações de bullying contra crianças com
deficiência intelectual
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo ( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professores, cujas salas de aula recebem alunos com deficiência intelectual
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas
2.11 Resumo do trabalho: “ Nesta dissertação investigamos concepções e práticas de professores frente às
situações de bullying contra crianças com deficiência intelectual: um estudo exploratório, em duas escolas de
rede municipal de ensino, que trabalham com a educação inclusiva, no município de São Luís, Maranhão.
Optamos pela pesquisa de natureza qualitativa, por adequar-se melhor aos objetivos da pesquisa e pela utilização
de entrevistas semiestruturadas, que constituem uma eficiente ferramenta investigativa das concepções e práticas
de professores. Por meio da técnica de análise do discurso, fizemos a leitura flutuante das entrevistas para
organizar, analisar e, posteriormente, estabelecer as categorias temáticas, abstraindo os significados e sentidos da
fala dos entrevistados. Participaram da entrevista 10 professores, cujas salas de aula recebem alunos com
deficiência intelectual. Neste trabalho, apresentamos algumas considerações sobre a inclusão escolar, frisando a
sua importância para a autonomia do sujeito, para que ele possa adentrar numa sociedade mais justa e menos
excludente; descrevemos as práticas de violência na escola e o bullying escolar contra o deficiente intelectual,
pautando-se em literaturas especializadas e tratando, de forma crítica, a importância de intervenções pedagógicas
no enfrentamento ao bullying; por fim, temos a análise e a discussão dos resultados. Os resultados sinalizaram
para um cenário de escolas com orientação inclusiva ainda despreparadas para lidar com os desafios advindos da
inclusão, sobretudo de crianças com deficiência intelectual. A ausência de políticas que orientem as práticas
escolares contribui para o estranhamento das crianças com deficiência nas escolas regulares. O professor, em
meio a esse processo, não se sente capacitado suficientemente para fazer face à essa demanda, o que reduz o seu
potencial de intervir diante das situações de aprendizagem que possam favorecer o desenvolvimento escolar e
social de alunos com e sem deficiência. O desconhecimento do processo de desenvolvimento e de aprendizagem
dos alunos com deficiência intelectual e a falta de profissionalismo frente à realidade inclusiva, no contexto
escolar, têm contribuído, significativamente, para o estímulo de atitudes discriminatórias e intolerantes quanto às
diferenças físicas, intelectuais, psicológicas e sociais desses sujeitos. O preconceito situa-se na base de ações
caracterizadas como bullying contra o deficiente intelectual, nas escolas. Quanto às atitudes de enfrentamento e
prevenção do bullying, todas as professoras ainda trabalham de forma isolada em suas salas de aula, utilizando,
sobretudo, o diálogo e, nas escolas, não há práticas ou projetos sistemáticos em andamento. Esta pesquisa
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concluiu que há necessidade de todos os atores das escolas prepararem-se de forma mais efetiva e eficaz para a
inclusão de crianças com deficiência intelectual no ensino regular. É função da escola, ainda, atuar de forma
consciente e competente na prevenção e enfrentamento do bullying escolar.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 17ª
1.1 Autor (a): Sirley Aparecida De Souza
1.2 Título: Violências e silenciamentos: a representação social do fenômeno bullying, entre jovens de uma escola
militar em Goiânia
1.3 Orientador (a): Maria Tereza Canezin Guimarães.
1.4 Data de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO)
1.8 Cidade/Estado: Goiânia – GO
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Juventude. Bullying. Educação Militar. Violências. Silenciamentos.
2.2 Tema Principal: “tipo de manifestação de violência juvenil que ocorre dentro e fora dos muros da escola,
chamado bullying”
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “estabelecer mediação colocando ao alcance de professores, estudantes, profissionais da educação
e público em geral os estudos de Bourdieu como fundamento teórico para melhor compreender a violência
escolar na modalidade bullying”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Bourdieu e autores que fazem referência à temática em âmbito nacional e internacional
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo ( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não é possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: jovens
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: “Este é um trabalho de investigação acerca da realidade humana moderna e revela
uma trama de contradições, desafiando um grande número de pesquisadores da área de educação a focar a
questão da juventude, o que comprova a importância da referida temática. A pesquisa se propôs a discutir um
dos fenômenos mais debatidos na sociedade contemporânea, um tipo de manifestação de violência juvenil que
ocorre dentro e fora dos muros da escola, chamado bullying. Participou desta pesquisa jovens concluintes do
ensino médio do Colégio Militar Polivalente Modelo Vasco dos Reis, com idades entre 16 e 18 anos. No caso
deste Colégio Militar, vale considerar o fato de o mesmo ter passado por um processo de militarização – assim,
dois campos sociais e de poder se impõem: o campo educacional – estabelecido pelo Sistema de Ensino do
Estado de Goiás e o campo Militar – estabelecido pelo Comando da Polícia Militar do Estado de Goiás. Nesse
espaço social são utilizados diferentes movimentos de dominação e luta de poder; a violência simbólica
materializa-se nos regulamentos disciplinares, que preveem sanções (advertências, suspensão, expulsão), desse
modo, a ação pedagógica exercida pela escola será determinante. De modo bastante objetivo, grande parte dos
jovens entrevistados reconheceram já haver sofrido ou cometido algum tipo de bullying.Importa ainda ressaltar a
linha de pesquisa que pauta o trabalho: Educação, Cultura e Sociedade. Com esta pesquisa, procuro estabelecer
mediação colocando ao alcance de professores, estudantes, profissionais da educação e público em geral os
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estudos de Bourdieu como fundamento teórico para melhor compreender a violência escolar na modalidade
bullying, para tanto, me utilizei dos procedimentos técnicos da pesquisa como a observação, o questionário e a
entrevista. São feitas ainda referências a autores que discutem a temática em âmbito nacional e internacional.
Ficou evidenciado, nessa pesquisa, que as práticas violentas percebidas entre os jovens por trás de uma cortina
de elementos disciplinares rigorosos adotados pelos agentes pedagógicos do Colégio Militar, acontecem no
recôndito das salas de aula, nas mais variadas formas invisíveis de coação, o que Bourdieu chamou de violência
simbólica.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 18ª
1.1 Autor (a): Marcos Vinicius Francisco
1.2 Título: Percepções e formas de enfrentamento de adolescentes frente ao bullying
1.3 Orientador (a): Profa. Dra. Renata Maria Coimbra Libório
1.4 Data de defesa: 2010
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Estadual Paulista (UNESP)
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying. Violência escolar. Percepções.
2.2 Tema Principal: percepções de adolescentes e as propostas de enfrentamentos por eles indicadas frente ao
bullying
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Intervenção
2.4 Objetivos: “identificar as percepções de adolescentes e as propostas de enfrentamentos por eles indicadas
frente ao bullying”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo ( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários: SCAN-BULLYING
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: escolares de 8ª série do Ensino Fundamental
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas
2.11 Resumo do trabalho: “O presente estudo encontra-se vinculado à linha de pesquisa intitulada: Processos
Formativos, Diferença e Valores, junto ao programa de Pós Graduação em Educação, e ao Laboratório de
Desenvolvimento Humano da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista. Nesse
sentido, o nosso objeto de estudo é o bullying que vem ganhando destaque dentro do cenário acadêmico
nacional, como uma dentre várias dimensões da violência dentro do ambiente escolar. Adotamos como
perspectiva teórica compreender o bullying para além de determinismos biológicos que justificam a condição
tanto de indivíduos perpetradores dessa violência e daqueles predispostos a sofrerem suas consequências. Assim,
os nossos objetivos foram identificar as percepções de adolescentes e as propostas de enfrentamentos por eles
indicadas frente ao bullying, em escolares de 8as séries do Ensino Fundamental. A pesquisa foi dividida em duas
fases, sendo que na primeira procedemos à aplicação do questionário SCAN-BULLYING elaborado pelas
autoras portuguesas Almeida e Caurcel (2005), junto a 37 alunos de duas escolas públicas estaduais. Alguns dos
termos do instrumento original foram traduzidos para a grafia utilizada no Brasil, bem como foram
contextualizados a partir de aplicação do questionário piloto. O questionário versou sobre o entendimento que os
alunos têm sobre o bullying, bem como as formas de enfrentamentos por eles indicadas, a partir de uma prancha
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que ilustrava dez situações de perseguição a um (a) aluno (a), e que serviu para que os mesmos refletissem
acerca das questões propostas. Na segunda fase realizamos uma entrevista com 03 alunos de cada turma, que
concordaram participar dessa fase da pesquisa, totalizando assim uma amostra de 06 sujeitos. O roteiro de
entrevista foi o mesmo para todos os sujeitos, e consistiu na interpretação que os mesmos tinham acerca da
história da prancha, bem como foi questionado ainda sobre o que poderia ser feito diante de todas as ocorrências.
As situações do bullying foram problematizadas a partir das seguintes situações: vítimas, agressor agindo
sozinho, agressores agindo em grupo e espectadores. Os resultados encontrados nas duas fases da pesquisa
indicaram que a maioria dos alunos percebe a presença do bullying em suas escolas e que reprovam as condutas
relacionadas a esse tipo de violência. Destarte, os alunos creditam à família, amigos, professores e demais
integrantes da esfera escolar as possibilidades de poderem contar com seu apoio na resolução das situações a que
são submetidos.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 19ª
1.1 Autor (a): Patricia Bieging
1.2 Título: Da busca de popularidade às práticas de bullying [dissertação]: crianças e produção de sentidos a
partir de Artefatos midiáticos
1.3 Orientador (a): Dra. Gilka Elvira Ponzi Girardello.
1.4 Data de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
1.8 Cidade/Estado: Florianópolis – SC
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): televisão, identidades culturais, estereótipos, recepção, crianças.
2.2 Tema Principal: Relacionamento das crianças com as representações identitárias produzidas pelas mídias
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “entender como as crianças se relacionam com as representações identitárias produzidas pelas
mídias, e como tais representações são eventualmente efetivadas nas práticas culturais cotidianas das crianças”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Estudos Culturais, “Ana Carolina Escosteguy, David Buckingham, Douglas Kellner, Edgar
Morin, Edmir Perrotti, Gilka Girardello, Jesús Martín-Barbero, Joseph Tobin, Rosa M. B. Fischer e Stuart Hall.”,
entre outros.
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
( ) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas
( ) pesquisas mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural (X) histórico ( ) comparativo ( ) funcionalista
( ) estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista: semi-estruturada
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: grupos focais
2.9 Grupo estudado: crianças de 9 a 12 anos, meninos e meninas
2.10 Principais contextos estudados: não foi possível identificar
2.11 Resumo do trabalho: “Este trabalho tem como objetivo entender como as crianças se relacionam com as
representações identitárias produzidas pelas mídias, e como tais representações são eventualmente efetivadas nas
práticas culturais cotidianas das crianças. O foco é verificar o que as crianças dizem sobre estas diferentes
identidades em que o sistema das mídias parece desejar enquadrá-las e como se sentem em relação a elas.
Levamos em consideração que a cultura da mídia colabora muito, e de forma complexa, com a constituição de
modos de pensar e agir, tanto no sentido da massificação e padronização do cotidiano, como eventualmente
abrindo espaços para processos alternativos de formação de identidade. Este trabalho fundamenta-se
principalmente nos Estudos Culturais, buscando inspirações e respostas em situações de recepção envolvendo
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crianças de 9 a 12 anos, meninos e meninas. Em síntese, foi mostrado às crianças um episódio do seriado
Hannah Montana, do Disney Channel, e o desenho animado Zica e os Camaleões, ganhador do prêmio de melhor
animação na 9ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, em 2010 – produzido em São Paulo, entendidos
como textos geradores de análise e discussões em grupos focais e entrevistas semiestruturadas. A pesquisa
evidenciou que apesar da qualidade e da quantidade de equipamentos de mídias serem diferentes, as crianças
possuem acesso semelhante a eles, com exceção da TV por assinatura. As categorias estereotipadas apresentadas
nas produções midiáticas – como, por exemplo, “populares”, “perdedores”, “fracassados”, “nerds”, “normais”,
entre outras –, também se mostraram presentes no cotidiano escolar das crianças participantes. Apesar de as
crianças naturalmente se dividirem em grupos, com ou sem a televisão, pois isso é próprio da vida social, foi
possível perceber como isso acontece hoje a partir da televisão. Mesmo que o bullying não tenha sido o tema
inicial desta pesquisa, ele surgiu nas falas das crianças participantes, que relataram que a violência está
diretamente ligada à classificação dos grupos no espaço escolar. Ficou evidente que a causa desta divisão entre
as crianças está muito mais ligada à intolerância e a desigualdade social, do que unicamente no que as mídias
podem sugerir. Esta pesquisa tem como base teórica, entre outros: Ana Carolina Escosteguy, David
Buckingham, Douglas Kellner, Edgar Morin, Edmir Perrotti, Gilka Girardello, Jesús Martín-Barbero, Joseph
Tobin, Rosa M. B. Fischer e Stuart Hall.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 20ª
1.1 Autor (a): Eleonor Schuchardt
1.2 Título: Bullying e algumas propostas de ações de enfrentamento dessa problemática
1.3 Orientador (a): Profª Drª Renata Sieiro Fernandes
1.4 Data de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Centro Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL)
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): educação, violência, bullying, omissão e resiliência.
2.2 Tema Principal: “violência causada pelas ações de bullying especialmente entre jovens no espaço escolar e as
propostas de prevenção e enfrentamento que estão sendo pensadas e postas em prática no Brasil”
2.3 Recortes temáticos: Intervenções
2.4 Objetivos: “O objetivo desta pesquisa ao oferecer material teórico e reflexivo a partir de exemplos de ações
de combate ou prevenção ao bullying é promover a conscientização e reflexão do fenômeno do bullying e da
violência escolar entre os jovens e todos os envolvidos no processo educativo, pertencentes ou não ao recinto
escolar.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “referência de pesquisa os autores: Olweus, Candau, Blaya, Ives de la Taille e Abramovay.” que
estudam violência e bullying.
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo ( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: jovens, casos nacionais e internacionais de combate e prevenção
2.10 Principais contextos estudados: espaço escolar
2.11 Resumo do trabalho: “Esta dissertação tem por tema a violência causada pelas ações de bullying
especialmente entre jovens no espaço escolar e as propostas de prevenção e enfrentamento que estão sendo
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pensadas e postas em prática no Brasil. A problemática que envolve o bullying refere-se ao ambiente hostil e
agressivo em que se transforma o recinto escolar devido aos atos de violência física ou psicológica e que pode
culminar em prejuízos sociais e emocionais para os envolvidos direta ou indiretamente nessas ações. A
problemática se centra nas razões e nas formas pelas quais as propostas ou medidas brasileiras de combate ou
prevenção ao bullying na escola vêm dando certo ou não, ou seja, se tem tido maior ou menor acertos e eficácias
e por que. Justifica-se também a escolha deste tema e o desenvolvimento desta pesquisa pelos vários
acontecimentos desse tipo ocorridos em diversas escolas e nos mais variados Estados. Assim, a violência
envolvendo os jovens começa a ter uma conotação de algo corriqueiro no ambiente escolar, o que gera por parte
da equipe escolar, família e comunidade em geral, a busca por reflexões, ações e soluções para esta
problemática.O objetivo desta pesquisa ao oferecer material teórico e reflexivo a partir de exemplos de ações de
combate ou prevenção ao bullying é promover a conscientização e reflexão do fenômeno do bullying e da
violência escolar entre os jovens e todos os envolvidos no processo educativo, pertencentes ou não ao recinto
escolar. Um dos focos de abordagem é a preocupação em relação às práticas docentes que devem ser
desenvolvidas em sala de aula com ênfase na solidariedade, no respeito e na promoção de uma Educação para a
PAZ. O referencial teórico que embasa a pesquisa são livros e artigos (pesquisa bibliográfica) que abordam o
tema sobre o tema violência e bullying em suas mais variadas datas de publicação, por autores diversificados.
Em especial, porém, podemos citar como referência de pesquisa os autores: Olweus, Candau, Blaya, Ives de la
Taille e Abramovay. A metodologia desenvolvida caracteriza-se por uma pesquisa de cunho qualitativo com
levantamento e estudo da bibliografia relativa ao tema e comentários de sete casos nacionais e internacionais de
combate e prevenção a casos de violência e bullying, oriundos de tentativas de lidar com as problemáticas
referentes à violência entre jovens no ambiente escolar. Os exemplos apresentados são: “O papel do diretor nesse
combate: investir na consolidação de uma equipe unida e determinada”; “Quando a escola é agressora: o
isolamento e o entorno não são culpados pela escola agressora”; “O melhor caminho para combater a violência: a
aproximação com a comunidade para se criar alianças”; “A força da equipe: acompanhamento, junto à
comunidade dos jovens envolvidos com droga que apresentam problemas de aprendizado”; “Mediadores da paz:
implantação da cultura de paz no convívio escolar” e, “A solidariedade entre as crianças: o foco é sempre o lado
emocional da criança”. Como considerações finais é possível pensar que mesmo em meio a tanta violência,
sendo uma delas o bullying, podemos visualizar várias formas para se mitigarem os problemas encontrados no
cotidiano escolar, entre elas, a aceitação das diferenças, a união entre a equipe escolar, gestão escolar dentro dos
preceitos democráticos, um conselho de escola atuante e uma comunidade escolar presente, todos sendo aliado
na formação de um cidadão que tenha valores éticos e principalmente fazer da escola o alicerce de uma
sociedade realmente pautada na democracia. Com isso, torna-se possível trabalhar o ser resiliente que supera e
sabe conviver com os problemas, sem que os mesmos o façam sofrer.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 21ª
1.1 Autor (a): Edson Raduenz
1.2 Título: Formação dos professores de educação física para atuação na ocorrência do Bullying em escolas de
educação básica
1.3 Orientador (a): Profª. Dra. Maria Lourdes Gisi
1.4 Data de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Católica do Paraná (PUC – PR)
1.8 Cidade/Estado: Curitiba – Paraná
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying. Formação do professor de educação-física. Configuração
Social
2.2 Tema Principal: Formação dos professores de educação física para atuação na ocorrência do Bullying em
escolas de educação básica
2.3 Recortes temáticos: Intervenção e Outros
2.4 Objetivos: “analisar a ocorrência do bullying nas escolas de educação básica, em especial, a formação dos
professores de educação física quanto a sua formação inicial perante esse tipo de comportamento agressivo cada
vez mais aparente no âmbito escolar”, “entender a configuração social e a teia de interdependência que existe nas
relações entre pares, neste caso, nas escolas de educação básica”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: análise do comportamento da sociedade; pesquisas de Norbert Elias; “Os estudos baseiam-se
também na discussão do currículo pós-crítico, diversidade e multiculturalismo referenciado pelos estudos de
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Silva T. (2007). Nas questões específicas sobre o bullying foram abordadas as pesquisas de Pereira (2002), Fante
(2005, 2008).”.
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo ( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado:
2.10 Principais contextos estudados: escolas de educação básica
2.11 Resumo do trabalho: “Este estudo tem como propósito analisar a ocorrência do bullying nas escolas de
educação básica, em especial, a formação dos professores de educação física quanto a sua formação inicial
perante esse tipo de comportamento agressivo cada vez mais aparente no âmbito escolar. Assim foi realizada
uma análise da configuração social gerada através da formação cultural estabelecida pela interdependência das
relações de poder e como sua influência pode contribuir no comportamento entre pares. Foram abordadas
algumas situações que configuram o relacionamento social considerando fatores de interação social necessária
para o convívio sadio para a sociedade. A análise do comportamento da sociedade revela como as formas de
interação entre grupos e seu desempenho social se define em um convívio coletivo. A relação entre indivíduo e
sociedade modifica-se com o seu desenvolvimento cultural e cria os processos de formação pessoal através de
atos e conseqüências que inculcam em cada elemento que compõe tal sociedade, sua função como agente
participante das transformações sociais. A proposta desse estudo teve como objetivo, tentar entender a
configuração social e a teia de interdependência que existe nas relações entre pares, neste caso, nas escolas de
educação básica. Os estudos tiveram como base as pesquisas realizadas por Norbert Elias (1992, 1993, 1994,
1997 e 2000) norteando o pensamento e direcionando a pesquisa no caminho de descobertas das dificuldades de
enfrentar o bullying no ambiente escolar. Os estudos baseiam-se também na discussão do currículo pós-crítico,
diversidade e multiculturalismo referenciado pelos estudos de Silva T. (2007). Nas questões específicas sobre o
bullying foram abordadas as pesquisas de Pereira (2002), Fante (2005, 2008). Em seguida, foi realizada uma
análise da influência da formação de professores de Educação Física perante a ocorrência do bullying na escola
de ensino fundamental. O estudo teve como proposta, analisar as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Licenciatura em Educação Física na perspectiva curricular pós-crítica; a diversidade (raças, gênero, etnia, sexo,
cultura) e sua influência na manifestação do fenômeno de violência no âmbito escolar. Apontou-se o papel do
professor de Educação Física quanto a sua formação por meio de conhecimentos conceituais e procedimentos na
prevenção ou intervenção do bullying com expressões, manifestações e movimentos do corpo para uma
conscientização humanizadora e social. A pesquisa indicou que ainda há necessidade de estudos mais
aprofundados para a formação continuada dos professores de educação física a fim de lhes dar mais segurança e
conhecimentos perante as situações emergentes de bullying nas escolas.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 22ª
1.1 Autor (a): José Carlos Munarin
1.2 Título: A escola como espaço de convivência: a prevenção e a redução do bulismo escolar
1.3 Orientador (a): José Camilo dos Santos Filho
1.4 Data de defesa: 2007
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE)
1.8 Cidade/Estado: Presidente Prudente – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência escolar. Bulismo escolar. Bullying escolar. Convivência
social. Prevenção do bulismo escolar.
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2.2 Tema Principal: identificação das estratégias e práticas educativas de intervenção utilizadas por gestores e
professores na prevenção e redução do bulismo escolar.
2.3 Recortes temáticos: Intervenção
2.4 Objetivos: “caracterizar os instrumentos pedagógicos e normativos de uma escola pública da Diretoria de
Ensino de Birigui – SP e identificar as estratégias e práticas educativas de intervenção utilizadas por gestores e
professores na prevenção e redução do bulismo escolar.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo ( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos (Plano de Gestão, a Proposta Pedagógica o Regimento Escolar)
( ) Questionários
( ) Não se aplica
( ) Análise de Textos
( ) Não é possível identificar
( ) Entrevista
( ) Observação
()ObservaçãoParticipante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professores e gestores, (Planos, documentos)
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “No presente estudo, investigamos o fenômeno da violência, implícito nas relações
entre os estudantes, como um dos fatores que interferem significativamente no desenvolvimento social,
emocional e intelectual de crianças e jovens. Os objetivos deste estudo foram caracterizar os instrumentos
pedagógicos e normativos de uma escola pública da Diretoria de Ensino de Birigui – SP e identificar as
estratégias e práticas educativas de intervenção utilizadas por gestores e professores na prevenção e redução do
bulismo escolar. Dentro de uma abordagem de pesquisa qualitativa, foi realizado um estudo de caso de caráter
instrumental. Para o levantamento dos dados, foram analisados três documentos da escola - o Plano de Gestão, a
Proposta Pedagógica e o Regimento Escolar – realizadas entrevistas individuais semi-estruturadas de gestores e
professores. Os dados foram analisados, categorizados e apresentados com a finalidade de explicitar as intenções
e práticas utilizadas por gestores e professores, com base nos documentos pedagógicos e normativos que as
sustentam. Constatamos que os gestores reconhecem o fenômeno do bulismo no contexto escolar e têm utilizado
práticas de intervenção para enfrentar esse problema de violência, mas precisam constantemente orientar os
professores na sua prevenção e redução. Os professores possuem conhecimentos específicos sobre esta forma de
violência. Percebem o bulismo como prática agressiva que necessita de intervenção. Procuram intervir para
superá-la, mas necessitam de apoio pedagógico e extra-escolar para serem mais efetivos nessa ação. As
estratégias utilizadas estão alicerçadas na conscientização dos alunos em relação à sua conduta transgressora e na
intervenção imediata nos conflitos interpessoais. Entretanto alguns professores sentem dificuldade em lidar com
situações de bulismo mais complexas. Por este estudo, é possível afirmar que é necessário um trabalho articulado
entre a equipe gestora e o corpo docente para prevenirem e reduzirem o bulismo no contexto escolar. Além
disso, pode-se ainda afirmar que a intervenção do adulto-educador é condição essencial para a superação do
bulismo escolar.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 23ª
1.1 Autor (a): Ivone Pingoello
1.2 Título: Ações educativas aplicadas por professores em alunos do 6º ano do ensino fundamental para a
redução do bullying
1.3 Orientador (a): Maria de Lourdes Morales Horiguela
1.4 Data de defesa: 2012
1.5 Nível :
( ) Mestrado
(X) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP
1.8 Cidade/Estado: Marília – SP
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2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying. Comportamento. Formação de professores
2.2 Tema Principal: Ações educativas para a prevenção e intervenção ao bullying escolar
2.3 Recortes temáticos: Intervenção
2.4 Objetivos: realizar ações educativas visando a prevenção e intervenção ao bullying escolar
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área:
( ) Não é possível identificar
2. 6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo ( ) funcionalista (X)
estatístico ( ) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
(X) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: alunos de cinco turmas do 6º ano e professores que lecionam nestas turmas
2.10 Principais contextos estudados: escola pública estadual
2.11 Resumo do trabalho: “Este trabalho teve como objetivo realizar ações educativas visando a prevenção e
intervenção ao bullying escolar. Os participantes foram alunos de cinco turmas do 6º ano de uma escola pública
estadual e oito professores que lecionam nestas turmas. A metodologia foi constituída por: método observacional
em contexto natural que foram divididos em dois momentos, o primeiro para levantar os perfis das turmas
pesquisadas e o segundo para observar os perfis dos alunos que apresentaram comportamentos de risco para a
prática de bullying indicados pelos professores; aplicação de dois questionários para professores e dois
questionários para os alunos das turmas pesquisadas, os dois primeiros questionários aplicados em ambos os
grupos se destinaram à verificação da realidade encontrada no início dos trabalhos no ambiente de pesquisa
quanto a incidência do bullying em sala de aula bem como as dificuldades e necessidades de atuação dos
professores sobre o fenômeno; os dois últimos questionários tiveram como objetivos a mensuração, análise e
avaliação final dos trabalhos realizados. As ações educativas foram desenvolvidas por meio de encontros com os
professores, os conhecimentos adquiridos nos encontros formaram a base de atuação dos professores nas
realizações de atividades antibullying em sala de aula com a participação dos seus alunos. Nos resultados os
dados analisados mostraram que no início de nossas atividades a realidade observada era a de que os oito
professores não sabiam lidar com o bullying em sala de aula e a maior dificuldade declarada foi a falta de
conhecimento como também a maior necessidade apresentada por eles foi o recebimento de informações a
respeito do fenômeno, bem como formas de procedimentos na sua prevenção e intervenção. Nessa ocasião, no
grupo de alunos estudados, tínhamos um percentual de 32% de alunos assumindo maltratarem assiduamente
colegas da escola e um percentual de 69% de alunos se declarando vítimas assíduas desse tipo de ação. A
situação final apresentada pelo segundo questionário foi os oito professores declarando que, de forma geral,
houve uma melhoria no clima em sala de aula e que as informações transmitidas os ajudaram a superar as
dificuldades em enfrentar o bullying. Entre os alunos que se declararam vítimas no segundo questionário,
conforme respostas dadas, o problema foi resolvido para 52,6%, o problema diminuiu para 39,7% e o problema
continuou para 7,7% das vítimas; dentre os alunos que se declararam praticantes de bullying no segundo
questionário, 83% declararam que não praticavam mais bullying, 12% declararam que diminuíram a prática de
bullying e 5% afirmaram que continuavam praticando bullying. Os índices revelaram que houve mudanças
relativas à prática de bullying em sala de aula tanto nos comportamentos dos alunos como nos comportamentos
dos professores e que as ações educativas resultaram em contribuições para a melhoria do clima em sala de
aula.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 24ª
1.1 Autor (a): Fernanda Martins de França

333

1.2 Título: Violência intrafamiliar e envolvimento em "bullying" no ensino fundamental
1.3 Orientador (a): Prof.ª Drª. Lúcia Cavalcante de Albuquerque Williams
1.4 Data de defesa: fevereiro de 2006
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação Especial
1.7 Instituição: Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
1.8 Cidade/Estado: São Carlos – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): bullying. Violência doméstica. Violência contra criança
2.2 Tema Principal: Associação entre bullying e violência doméstica direta e indireta
2.3 Recortes temáticos: Relações Causais
2.4 Objetivos: “investigar a associação entre bullying e violência doméstica direta e indireta; b) verificar a
cronicidade de violência doméstica nos subgrupos de alunos envolvidos em bullying; c) estabelecer se havia
diferença entre os gêneros no que se refere a essas associações”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas
(X)
pesquisas mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo (X) funcionalista
( ) estatístico ( ) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: Alunos do 5º ao 8º ano
2.10 Principais contextos estudados: família e escola
2.11 Resumo do trabalho: “Muitos estudos têm demonstrado que as crianças expostas à violência doméstica
possuem mais chance de apresentar problemas de comportamento e de ajustamento na escola. Entretanto, poucos
estudos têm verificado a relação entre diferentes tipos de violência doméstica e bullying. A presente pesquisa
teve como principais objetivos: a) investigar a associação entre bullying e violência doméstica direta e indireta;
b) verificar a cronicidade de violência doméstica nos subgrupos de alunos envolvidos em bullying; c) estabelecer
se havia diferença entre os gêneros no que se refere a essas associações. participaram do estudo 239 estudantes,
que cursavam da 5ª à 8ª séries, sendo que 34,7% eram meninos e 65,3%, meninas. Um questionário foi
construído, baseado em outros instrumentos, e continha: 12 questões sobre variáveis sócio-demográficas; 16
itens da “escala de tática de conflitos revisada” (cts-2), com o objetivo de investigar a exposição dos estudantes à
violência interparental física e psicológica; e 32 questões da “escala de táticas de conflito entre pais e crianças”
(ctspc), que mediam a violência física e psicológica cometida por mães e pais contra os participantes. O
envolvimento em bullying foi avaliado por meio de 26 itens, desenvolvidos especialmente para os propósitos
desse estudo, baseados em uma versão modificada do questionário de Olweus. No geral, 49% dos alunos
relataram envolvimento em bullying nos três meses anteriores à coleta de dados: 2,9% como autores, 25,5%
como vítimas e 20,5% como vítimas-agressoras. Os meninos tiveram mais envolvimento em bullying como
alvo/autores do que as meninas. Mais de 50% dos participantes testemunhou pelo menos um episódio de
violência psicológica entre os pais e 12% dos estudantes foram expostos, também, à violência física
interparental, sendo relatado que pais e mães se agrediam em igual proporção. Com relação à violência contra a
criança, a violência psicológica foi a modalidade mais freqüente: 85% dos participantes relataram que suas mães
haviam perpetrado esse tipo de violência contra eles e, 62%, sofreram essa violência por parte dos pais. A
prevalência do abuso físico contra as crianças foi, também, alarmante: cerca de 70% dos alunos relatou ter
sofrido punição corporal cometida pelos pais. Foram encontradas associações entre violência doméstica e
bullying, com peculiaridades de acordo com o gênero dos participantes estar exposto à violência interparental
esteve associado com ser alvo/autor de bullying na escola (especialmente para as meninas), mas não com ser
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vítima de intimidação. A violência parental direta, por sua vez, aumentou a chance dos garotos relatarem
envolvimento em bullying como vítima e também a chance de ser vítima-agressora. Entre as meninas, sofrer
violência por parte dos pais foi um fator associado somente com atuar em bullying como alvo/autor. Ser vítimaagressora, na presente pesquisa, significou ter mais chance de sofrer violência doméstica e que essa violência
fosse mais crônica do que a relatada por alunos sem envolvimento em bullying ou que eram apenas alvo de
intimidação. Devido ao baixo número de participantes classificados apenas como autores de bullying, não foi
possível realizar análises estatísticas com esse grupo, o que foi uma limitação importante da presente pesquisa.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 25ª
1.1 Autor (a): Frederico Antônio de Araújo
1.2 Título: Bullying: uma abordagem teórica dessa construção social
1.3 Orientador (a): Carmen Lúcia Guimarães de Mattos
1.4 Data de defesa: 2009
1.5 Nível :
(X ) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PROPED-UERJ)
1.8 Cidade/Estado: Rio de Janeiro – RJ
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying.Violência. Novas Sociologias. Exclusão
2.2 Tema Principal: Bullying
2.3 Recortes temáticos: Estudo bibliográfico
2.4 Objetivos: “pesquisar o bullying, buscando compreender o significado desta temática, bem como o
significado que os autores têm dado ao termo, principalmente nos livros de circulação nacional em língua
portuguesa e sobre o bullying e a produção do saber produzido a respeito dele nas pesquisas educacionais
brasileiras, nos anos iniciais do terceiro milênio”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X ) Explicitado: teorias das novas sociologias, principalmente a "Teoria dos Processos Civilizatórios" de
Norbert Elias
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
( ) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural (X) histórico ( ) comparativo ( ) funcionalista
( ) estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos:
( ) Questionários
(X) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10 Principais contextos estudados: não se aplica
2.11 Resumo do trabalho:
O tema desta dissertação de mestrado é o bullying. Esta dissertação reuniu, catalogou e analisou documentos
em língua portuguesa (trabalhos científicos, teses, dissertações, publicações em revistas e jornais científicos,
documentos informatizados online e livros) que trataram do bullying como tema central, como parte ou
capítulo, procurando fazer um estudo teórico, bem como, procurando construir temas geradores para discussão.
A investigação desses documentos para a formação do corpo da pesquisa foi realizada principalmente via
Internet, em sites de busca do Google Acadêmico, em bibliotecas virtuais, em bancos de dados das
universidades, em revistas com disponibilização eletrônica, em sites de domínio público, em sites do Governo
Federal e instituições oficiais, sites de estados e prefeituras. Foi delimitado o tema de discussão para as
questões sobre o bullying. Foi objetivo desta dissertação, pesquisar o bullying, buscando compreender o
significado desta temática, bem como o significado que os autores têm dado ao termo, principalmente nos
livros de circulação nacional em língua portuguesa e sobre o bullying e a produção do saber produzido a
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respeito dele nas pesquisas educacionais brasileiras, nos anos iniciais do terceiro milênio. Foram construídas
categorias-tema para maior compreensão e aproximação dos problemas de bullying na escola. Essas categoriastema foram alcançadas pela análise do material catalogado, através das metodologias de análise conceitual,
mapa conceitual e resenha crítica. Depois de selecionados e analisados, os textos foram processados pelo
software Adobe Reader 9.0 que realiza uma categorização eletrônica, a partir da apuração do número de vezes
em que determinada palavra aparece em um conjunto de documentos. No total, foram seis livros analisados,
dezesseis dissertações de mestrado, seis teses de doutorado e cinquenta artigos de publicação em periódicos e
revistas online. Algumas conceituações teóricas a respeito do bullying, da violência, da exclusão, do estigma,
da incivilidade e descortesia foram apontadas. A investigação realizada nos documentos encontrados se deu no
sentido de desvelar como as categorias-tema podem contribuir para maior compreensão do problema. À luz das
teorias das novas sociologias, buscou-se analisar as questões levantadas sobre o bullying escolar,
principalmente a "Teoria dos Processos Civilizatórios" de Norbert Elias. Sendo o bullying escolar um tema
relevante no contexto brasileiro de violência e exclusão, seu maior conhecimento e aprofundamento podem
contribuir para um entendimento mais concreto a respeito do problema e uma maior instrumentação para o seu
enfrentamento.
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 26ª
1.1 Autor (a): Deborah Cristina Antunes
1.2 Título: Razão instrumental e preconceito: reflexões sobre o bullying
1.3 Orientador (a): Dr. Antônio A. S. Zuin
1.4 Data de defesa: 2008
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal de São Carlos -UFSCar
1.8 Cidade/Estado: São Carlos – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Razão instrumental. Preconceito. Bullying. Violência escolar. Teoria
Crítica da Sociedade
2.2 Tema Principal: Reflexões sobre o conceito de bullying
2.3 Recortes temáticos: Estudo bibliográfico
2.4 Objetivos: Refletir sobre o conceito de bullying, analisar a proximidade entre o que se descreve por bullying
e o que se considera, na pesquisa, preconceito.
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Teoria Crítica da Sociedade
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: (X) estrutural (X) histórico ( ) comparativo ( ) funcionalista
( ) estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
(X) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro: grupo de discussão
2.9 Grupo estudado: alunos do 8º ano do ensino fundamental
2.10 Principais contextos estudados: rede particular
2.11 Resumo do trabalho: “Essa dissertação traz algumas reflexões sobre o conceito de bullying; que caracteriza;
atualmente; um tipo de violência escolar ocorrida nas relações entre alunos. Na primeira parte desse trabalho é
feita uma análise teórica. A partir da crítica à razão instrumental e do conceito de preconceito; ambos com base
na Teoria Crítica da Sociedade; é realizada uma crítica ao conceito de bullying; meramente formal e descritivo.
Na segunda parte; é apresentada uma pesquisa empírica; que visa a analisar; nos dados empíricos coletados por
meio de entrevistas individuais e de um grupo de discussão com alunos do 8º ano do ensino fundamental da rede
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particular; a proximidade entre o que se descreve por bullying e o que se considera; aqui; preconceito.
Considera-se que; embora se trate de fatos semelhantes e que compartilham os determinantes individuais e
culturais; são conceitos opostos; o primeiro colabora com a manutenção do vigente; e o segundo vê no
conhecimento a finalidade da emancipação humana.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 27ª
1.1 Autor (a): Cloves Antônio de Amissis Amorim
1.2 Título: Estudos sobre bullying em dissertações e teses brasileiras no período de 2000 a 2009
1.3 Orientador (a): Prof.ª Dr.ª Ana Maria Eyng
1.4 Data de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC – PR)
1.8 Cidade/Estado: Curitiba - Paraná
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying. Violência entre pares. Violência nas escolas
2.2 Tema Principal: produção acadêmica brasileira de teses e dissertações sobre bullying
2.3 Recortes temáticos: Estudo bibliográfico
2.4 Objetivos: “sistematizar a produção acadêmica brasileira em teses e dissertações sobre bullying,
identificando as propostas para a superação da dinâmica da violência entre pares no contexto escolar”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado: estudo de abordagem qualitativa, do tipo estado da arte
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: (X) estrutural (X) histórico ( ) comparativo ( ) funcionalista
( ) estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
(X) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10 Principais contextos estudados: não se aplica
2.11 Resumo do trabalho: “A violência tem se tornando um dos principais focos de preocupações e queixas dos
professores, gestores, pais e alunos. Em geral, com uma tônica de impotência e inércia, o que demanda estudos e
pesquisas para análise, compreensão e superação da dinâmica bullying. O objetivo desse estudo foi sistematizar a
produção acadêmica brasileira em teses e dissertações sobre bullying, identificando as propostas para a
superação da dinâmica da violência entre pares no contexto escolar. Trata-se de um estudo de abordagem
qualitativa, do tipo estado da arte, que procura compreender o conhecimento elaborado sobre determinado tema,
em duas bases de dados on-line (base de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES/Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT), num período temporal,
caracterizando-se por ser um levantamento bibliográfico, sistemático, analítico e crítico da produção acadêmica.
Uma vez listados os estudos, utilizou-se de análise temática ( Moraes, 2003) para tratar os dados. Foram
identificados 30 estudos no período de 2000 a 2009, sendo três teses de doutorado e 27 dissertações de mestrado.
Um percentual de 60% dos estudos foi desenvolvido com recorte teórico da Psicologia. Os autores de referência
foram Eyng (2011),Cabral e Lucas( 2010), Chauí, (1999) Charlot (2002) Debarbieux (2002)
Olweus,(1993;2003) Fante(2005) Beane(2010) Berticielli,(2010) Candau, (2002) e Nogueira ( 2007) Boneti (
2011). Os principais indicativos para superação encontrados foram: rever a participação da própria escola na
geração e manutenção da violência em seu interior, propondo a ética cooperativa; programas ecológicos que
trabalhem a agressividade de crianças e adolescentes; planejamento de ações a serem desenvolvidas com a
participação de todos e evitar "receitas prontas"; rever práticas educativas à luz do projeto pedagógico que reúna
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intenções e propósitos de todos os membros da comunidade educativa; propor atividades grupais para aumentar
o sentimento de pertencimento aos alunos, de direitos e obrigações; projetos que envolvam alunos, professores e
famílias em atividades que promovam resiliência e a cultura da paz que resultem em medidas preventivas contra
a violência. Como ocorreu em outros países, os primeiros estudos brasileiros focam a incidência e a
caracterização do fenômeno. As propostas de intervenção para superação são tímidas e ainda carecem de um
modelo teórico conceitual mais amplo, valorizando a subjetividade e apontando para a necessidade de conjugar
as ações sugeridas com políticas públicas educacionais.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 28ª
1.1 Autor (a): Loriane Trombini Frick
1.2 Título: As relações entre os conflitos interpessoais e o bullying: um estudo nos anos iniciais do ensino
fundamental de duas escolas públicas
1.3 Orientador (a): Profª Drª Maria Suzana de Stefano Menin. Co-orientadora: Profª Drª Luciene Regina Paulino
Tognetta
1.4 Data de defesa: junho de 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Estadual Paulista (UNOESTE)
1.8 Cidade/Estado: Presidente Prudente – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Conflitos interpessoais; estilos de resolução de conflitos; ambientes
sociomorais; bullying.
2.2 Tema Principal: Relações entre os conflitos interpessoais e bullying
2.3 Recortes temáticos: Relações causais.
2.4 Objetivos: “analisar as relações entre os estilos de resolução de conflitos adotados pelos professores e os
modos de agir dos alunos, perante conflitos entre pares, e a possível incidência de bullying, entre eles”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: perspectiva do desenvolvimento, de Piaget e “estudos que discutem os estilos de resolução de
conflitos realizados por Leme e nos conceitos sobre bullying de Olweus e Avilés”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado: “abordagem quantitativa e qualitativa, aproximando-se de um estudo de caso”
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo (X) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: Professoras e alunos do ensino fundamental
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas
2.11 Resumo do trabalho: “Esta Dissertação versa sobre as relações que podemos tecer entre os conflitos
interpessoais e o bullying e pertence à linha de pesquisa ‘Processos Formativos, Diferenças e Valores’, do
Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual
Paulista, contando com o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A
pesquisa originou-se da nossa preocupação com as formas de resolução de conflitos adotados pelos professores,
que podem, de certo modo, servir como estilos a serem assimilados pelos estudantes nas suas relações entre
pares, influenciando na propagação da violência denominada bullying entre as crianças. Nesse sentido,
estabelecemos como objetivo principal analisar as relações entre os estilos de resolução de conflitos adotados
pelos professores e os modos de agir dos alunos, perante conflitos entre pares, e a possível incidência de
bullying, entre eles. A metodologia utilizada caracterizou-se por uma abordagem quantitativa e qualitativa,
aproximando-se de um estudo de caso. Os participantes da pesquisa foram duas professoras e suas respectivas
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classes, dos anos iniciais de Ensino Fundamental, em escolas da rede pública numa cidade do interior do Estado
de São Paulo. Os alunos implicados na investigação tinham entre oito e dez anos. Para coleta dos dados
realizamos observações e, através destas, preenchemos uma ficha para caracterização dos ambientes
sociomorais. Aplicamos dois questionários aos alunos: um com situações hipotéticas de conflitos, para
identificar e categorizar os estilos de resolução de conflitos dos alunos e sua percepção sobre como os
professores resolvem conflitos e como deveriam resolver; outro sobre bullying, com questões fechadas e abertas,
para identificar envolvidos no bullying e a visão dos alunos sobre o fenômeno. Para análise dos dados, buscamos
aporte teórico, principalmente, nos estudos com base na perspectiva do desenvolvimento, de Piaget, nos estudos
que discutem os estilos de resolução de conflitos realizados por Leme e nos conceitos sobre bullying de Olweus
e Avilés. Os dados obtidos indicam que, no ambiente A (coercitivo), a professora resolvia conflitos de forma
autoritária. Os estilos de resolução de conflitos dos alunos foram, predominantemente, agressivo e submisso.
Nesse ambiente, os alunos se identificaram mais como possíveis alvos e autores de bullying. No ambiente B
(cooperativo), a professora usava mais o diálogo para resolver conflitos. Os estilos de resolução de conflitos
apresentados pelos alunos, nas observações, aproximaram-se mais do assertivo; já nos questionários, foram
predominantemente submissos e alguns assertivos. Nesse ambiente, os alunos não se identificaram como
possíveis alvos e autores de bullying. A partir da análise dos resultados, pode-se concluir que as relações
interpessoais que estabelecidas na escola, especificamente em sala de aula, proporcionadas e fomentadas pelos
professores, influenciam, fortemente, na formação do ambiente sociomoral e no modo como os conflitos são
resolvidos pelos alunos. Esses estilos de resolução de conflitos, por sua vez, interferem nas relações
interpessoais, como um ciclo. Conclui-se, também, que a qualidade das relações interpessoais presentes no
ambiente escolar pode incidir sobre a prática e a perpetuação do bullying.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 29ª
1.1 Autor (a): Ivone Pingoello
1.2 Título: Descrição comportamental e percepção dos professores sobre o aluno vítima do bullying em sala de
aula
1.3 Orientador (a): Dra. Maria de Lourdes Morales Horiguela
1.4 Data de defesa: 28/01/2009
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Estadual Paulista (UNESP)
1.8 Cidade/Estado: Marília – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência Escolar. Bullying. Comportamento.
2.2 Tema Principal: Descrição do comportamento do aluno vítima do bullying
2.3 Recortes temáticos: Tipos de envolvimento. Sentidos e significados. Outros
2.4 Objetivos: “descrever o comportamento do aluno vítima do bullying e verificar qual o comportamento que o
identifica com o intuito de colaborar na atuação dos professores na identificação de vítimas em sala de aula,
podendo assim facilitar a tomada de medidas para a mediação e superação deste problema”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo ( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
(X) Testes e escalas: teste sociométrico
2.9 Grupo estudado: alunos e professores
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2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: “Este trabalho objetiva descrever o comportamento do aluno vítima do bullying e
verificar qual o comportamento que o identifica com o intuito de colaborar na atuação dos professores na
identificação de vítimas em sala de aula, podendo assim facilitar a tomada de medidas para a mediação e
superação deste problema. A metodologia consiste em observação em sala de aula para identificação dos alunos
vítimas com registros em um protocolo de freqüência de comportamentos característicos de bullying; teste
sociométrico com o objetivo de verificar a posição ocupada pelas vítimas nas relações interpessoais e
questionários para os orientadores e professores da série pesquisada para verificar a percepção que os mesmos
têm a respeito do fenômeno. Nas observações, os registros da freqüência de comportamentos categorizados
como típicos de bullying apontaram para dois alunos como sendo alvo do fenômeno em sala de aula; dos dois
alunos apontados como vítimas nas observações, um ocupou a posição de isolado em quatro dos quatro
sociogramas resultantes do teste sociométrico e nos outros três sociogramas ele apareceu na posição de rejeitado
das escolhas afetivas e intelectuais. As respostas aos questionários revelaram que os orientadores e os
professores têm uma boa percepção dos conflitos e exclusões existentes em sala de aula, porém não relacionam
estes problemas com o bullying e não possuem uma orientação adequada em como atuar diante de tal problema.
Percebe-se uma clara associação dos comportamentos adotados pelas vítimas típicas e os comportamentos
adotados pelos alunos identificados como vítimas, a posição de isolamento e rejeição ocupada por eles no teste
sociométrico confirma a exclusão, uma das características mais nefastas do bullying e a falta de uma orientação
para os professores sobre o fenômeno, agrava o quadro da vítima e promove no agressor o sentimento de
impunidade. O resultado desta pesquisa sugere que os comportamentos adotados pelas vítimas do bullying
devem receber atenção especial por parte dos profissionais da educação e que estes terão condições de auxiliar
na prevenção e solução deste problema se receberem orientações adequadas.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 30ª
1.1 Autor (a): Miriam de Oliveira Maciel
1.2 Título: Alunos Com Altas Habilidades/Superdotação e o Fenômeno Bullying
1.3 Orientador (a): Drª Soraia Napoleão Freitas
1.4 Data de defesa: março de 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
1.8 Cidade/Estado: Brasília – DF
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Superdotação. Violência escolar. Bullying
2.2 Tema Principal: Relação entre a ausência de reconhecimento dos alunos com AH/SD e os comportamentos
Bullying no ambiente escolar
2.3 Recortes temáticos: Relações causais
2.4 Objetivos: “pesquisar a relação entre a ausência de reconhecimento dos alunos com AH/SD e os
comportamentos Bullying no ambiente escolar, de forma a compreender se há influência da ausência de
reconhecimento de potenciais na formação dos comportamentos hostis entre colegas de escola”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não é possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
(X) funcionalista ( )
estatístico ( ) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
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2.9 Grupo estudado: alunos
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: “Os alunos com Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD), muitas vezes não são
identificados e desta forma, não são reconhecidos, tão pouco seus potenciais valorizados nos ambientes escolar e
familiar. Isso ocorre em função dos vários mitos e concepções equivocadas que a sociedade, em específico a
comunidade escolar (professores, pais e colegas) têm a respeito das AH/SD. No entanto, a violência nas escolas
está aumentando significativamente e, uma de suas formas mais comum no ambiente escolar é o Bullying. Este
fenômeno ocorre quando as agressões físicas, psicológicas, veladas ou não acontecem de forma repetitiva com a
mesma vítima. Neste sentido, os alunos com AH/SD se não forem reconhecidos e estimulados podem canalizar
seus potenciais para fins não construtivos. Contudo, em função dos mitos existentes sobre as AH/SD, estes
sujeitos podem ser vitimados, visto que são caracterizados, muitas vezes, como NERDs, CDFs, puxa-saco de
professores, entre outros estereótipos. Nesta perspectiva, surge um questionamento a ser investigado: O Bullying
no ambiente escolar está relacionado à ausência de reconhecimento dos potenciais dos alunos com Altas
Habilidades/Superdotação?. Para responder a esta indagação, a Pesquisa intitulado Alunos com Altas
Habilidades/Superdotação e o Fenômeno Bullying tem como principal objetivo pesquisar a relação entre a
ausência de reconhecimento dos alunos com AH/SD e os comportamentos Bullying no ambiente escolar, de
forma a compreender se há influência da ausência de reconhecimento de potenciais na formação dos
comportamentos hostis entre colegas de escola. Para tanto, a metodologia utilizada está embasada em pesquisa
exploratória descritiva, visto que este tipo de pesquisa proporciona aos pesquisador a descrição dos fenômenos,
bem como suas possíveis relações. A abordagem desta pesquisa é qualitativa em virtude da produção de
indicadores para formulação de dados possibilitarem a descoberta do número de alunos envolvidos no Fenômeno
Bullying, bem como o número de alunos com AH/SD e o número de alunos que apresentam as duas
características. Os resultados obtidos possibilitaram a compreensão de que o não reconhecimento e a não
valorização dos alunos com AH/SD favorecem o envolvimento destes com o Fenômeno Bullying, e apontam a
prevalência de potenciais canalizados de forma violenta. Além disso, os professores e a família, muitas vezes,
desconhecem e/ou favorecem a não valorização e o desrespeito para com estas crianças. Por fim, espera-se que
com esta pesquisa, a comunidade escolar e acadêmica compreenda as necessidades específicas de aprendizagem
dos alunos com AH/SD, a fim de reconhecer e valorizar os potenciais destes alunos/filhos, bem como adotar
medidas de minimização e combate ao Fenômeno Bullying.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 31ª
1.1 Autor (a): Neura Cézar
1.2 Título: Bullying: preconceito, estigmas e desafios da educação para a paz
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Luiz Augusto Passos
1.4 Data de defesa: março de 2010
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT
1.8 Cidade/Estado: Cuiabá – MG
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying; Violência escolar; Educação para a paz; Escola.
2.2 Tema Principal: Manifestação do bullying na escola, a partir do olhar dos estudantes, corpo
tecnicopedagógico e famílias
2.3 Recortes temáticos: Manifestações do bullying. Sentidos e significados.
2.4 Objetivos: “compreender a forma como o bullying se manifesta no cotidiano escolar e na vivência dos
estudantes, a partir do olhar dos próprios estudantes, do corpo técnicopedagógico e das famílias.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “O trabalho se desenvolve na modalidade de pesquisa qualitativa, de base fenomenológica
existencial, iluminado, sobretudo pelo pensar de Maurice Merleau- Ponty e Paulo Freire, e seguiu o modelo de
inserção etnográfica por permitir a imersão da pesquisadora no ambiente histórico concreto do estudo.”
( ) Não é possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes
(X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
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Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista: semi-estruturada
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
(X) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: estudantes, corpo técnicopedagógico e famílias
2.10 Principais contextos estudados: três escolas, sendo duas públicas e uma particular, na cidade de Cuiabá/MT
2.11 Resumo do trabalho: “ O bullying caracteriza-se como uma violência cruel que se manifesta na interação
entre estudantes com a inteção de perseguir e intimidar, sem que existam razões que justifiquem as ações
violentas, denotando a existência de conflito com valores. Essa prática de violência também se revela na relação
professor e estudante, sendo evidenciada, sobretudo por meio de agressões verbais, físicas e atitudinais. A
pesquisa surgiu da interrogação acerca das consequências dos comportamentos agressivos entre estudantes e
entre estes e seus professores, a partir da vivência de situações no ambiente escolar. Os recentes estudos e
pesquisas nacionais e internacionais apontam que o bullying está presente em diversas instituições educativas,
tendo maior incidência na escola. Diante disso, esta dissertação tem como foco compreender a forma como o
bullying se manifesta no cotidiano escolar e na vivência dos estudantes, a partir do olhar dos próprios estudantes,
do corpo técnicopedagógico e das famílias. O trabalho se desenvolve na modalidade de pesquisa qualitativa, de
base fenomenológica existencial, iluminado, sobretudo pelo pensar de Maurice Merleau- Ponty e Paulo Freire, e
seguiu o modelo de inserção etnográfica por permitir a imersão da pesquisadora no ambiente histórico concreto
do estudo. A pesquisa foi realizada em três escolas, sendo duas públicas e uma particular, na cidade de
Cuiabá/MT, em 2009, tendo como participantes 35 estudantes, 17 educadores e seis famílias. Os procedimentos
utilizados para a apreensão e interpretação dos significados e significantes da pesquisa são: observação
participante, entrevista semiestruturada e história de vida. Nas observações, atentou-se às interações na escola
entre estudantes quanto entre estes e professores a partir das ações adotadas por estes frente aos conflitos gerados
pela prática do bullying. As entrevistas individuais com estudantes, professores, gestores, funcionários e famílias
exprimiram seu imaginário sobre os conflitos agressivos que ocorrem no ambiente escolar, inclusive, o bullying.
Entre as percepções obtidas, a pesquisa indica que, apesar da equipe pedagógica escolar ter objetivos comuns,
ainda tem dificuldades de aquilatar ou avaliar a extensão das consequências do fenômeno bullying no espaço
escolar. Tanto gestores, coordenadores e professores pareceram ter dificuldades de criar alternativas específicas
para orquestrar as situações de conflitos vivenciados pelos estudantes de forma positiva. Entre as várias reflexões
levantadas a partir do material, discute-se que, apesar de boas intenções e nobres objetivos dos educadores,
infelizmente constata-se que o não reconhecimento do bullying na escola, em particular, pelos professores, como
um problema que desconcerta e perturba o ambiente para todos os envolvidos, como um comportamento cruel ao
desenvolvimento psíquico dos estudantes, aliado à transmissão tradicional de conhecimentos e à falta de espaço
para que os valores humanos tornem-se centrais na personalidade para a vivência solidária e cooperativa,
contribui para a incidência e o reforço do bullying na escola. O estudo aponta para a necessidade urgente da
inclusão da educação para a paz e dos princípios éticos como um conteúdo a transversalizar o currículo. Estes
poderão favorecer o reconhecimento, a desnaturalização, a valorização e o enfrentamento das práticas do
bullying no ambiente escolar.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 32ª
1.1 Autor (a): Elise Helena de Morais Batista
1.2 Título: Bullying e diferenças : a busca por um olhar ampliado
1.3 Orientador (a): Dirce Djanira Pacheco e Zan
1.4 Data de defesa: 14-12-2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
1.8 Cidade/Estado: Campinas – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying , Escolas , Juventude , Preconceito , Diferenças individuais
2.2 Tema Principal: Reflexão sobre o fenômeno do bullying relacionado às diferenças na escola, a partir dos
alunos
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
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2.4 Objetivos: “ouvir os alunos a respeito da convivência escolar, para a partir de suas falas, refletir sobre o
fenômeno do bullying”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não é possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: grupo focal
2.9 Grupo estudado: alunos de quintas séries
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: “O bullying é um assunto que tem sido cada vez mais abordado no meio educacional,
nem sempre pautado por reflexões mais aprofundadas. Por este motivo, o presente estudo problematiza o
fenômeno a partir de uma análise crítica que o relaciona às diferenças na escola. Para tanto, no ano de 2009
foram observadas aulas de educação física de oito quintas séries, com registros realizados em um Diário de
Campo. Os dados obtidos foram utilizados para a formação de um Grupo Focal no ano de 2010, com quinze
alunos dentre os observados. Essa metodologia teve como objetivo ouvir os alunos a respeito da convivência
escolar, para a partir de suas falas, refletir sobre o fenômeno do bullying. Os dados obtidos por meio dos
registros do Diário de Campo e das discussões expressas no Grupo Focal indicam que os alunos apresentam
concepções estereotipadas e permeadas de preconceitos em relação às diferenças, vinculadas aos padrões de
beleza, raça, cor, gênero e sexualidade. As agressões caracterizadas como bullying estão fortemente ligadas aos
preconceitos existentes nas relações cotidianas. Nesse sentido, é possível estabelecer uma reflexão acerca do
destaque dado à problemática do bullying na atualidade com uma nova concepção de cidadania, que emergiu a
partir dos movimentos sociais da década de 1980. Portanto, para que o fenômeno seja abordado e analisado, é
necessário que o meio sociocultural seja problematizado nas discussões sobre o assunto. Para compreendê-lo, é
necessário um olhar ampliado que considere a voz dos alunos, a criação de espaços escolares nos quais possam
expressar seus pensamentos e sentimentos, e a vivência de experiências que os levem a refletir sobre os
processos sociais contemporâneos.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 33ª
1.1 Autor (a): Marcilia de Morais Dalosto
1.2 Título: “O aluno com altas habilidades/superdotação e o bullying : manifestações, prevalência e impactos”
1.3 Orientador (a): Eunice Maria Lima Soriano de Alencar
1.4 Data de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Católica de Brasília (UCB)
1.8 Cidade/Estado: Brasília – DF
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Superdotação. Violência escolar. Bullying.
2.2 Tema Principal: manifestações, prevalência e impactos do bullying em relação ao aluno com altas
habilidades/superdotação
2.3 Recortes temáticos: Manifestações. Consequências. Identificação, ocorrência ou prevalência.
2.4 Objetivos: Estudar as manifestações, prevalência e impactos do bullying em relação ao aluno com altas
habilidades/superdotação
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
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( ) Explicitado:
(X) Não é possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: alunos com Altas Habilidades/Superdotação que frequentavam o Atendimento Educacional
Especializado a Estudantes com Altas Habilidades/Superdotação da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal. Com idade variando entre 10 e 20 anos
2.10 Principais contextos estudados: Escolas da rede pública do ensino fundamental
2.11 Resumo do trabalho: “O presente estudo teve como objetivo investigar se os alunos com altas
habilidades/superdotação são afetados pelo fenômeno bullying nas escolas do ensino regular, bem como
identificar as manifestações, a prevalência e os impactos dessa prática na vida desses alunos e nas suas escolas.
O superdotado é um indivíduo que possui características intelectuais, socioemocionais e comportamentais
diferenciadas dos demais indivíduos. Tais características contribuem para torná-lo mais vulnerável às agressões
dos autores de bullying, podendo advir daí grande sofrimento e dificuldades nas interações com os colegas.
Participaram da pesquisa 118 alunos com Altas Habilidades/Superdotação que frequentavam o Atendimento
Educacional Especializado a Estudantes com Altas Habilidades/Superdotação da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal. Setenta e quatro (62,7%) eram do gênero masculino e 44 (37,3%) do gênero
feminino, com idade variando entre 10 e 20 anos, com média etária de 13,29 anos. A maior parte dos alunos
pesquisados (f= 63; 53,3%), tinha entre 12 e 14 anos. Quase a totalidade deles (90,7%) cursava o Ensino
Fundamental em escolas da rede pública, com predominância de alunos do 5 ao 8 ano. Cento e sete (90,7%)
participantes declararam que o bullying é uma prática recorrente nas escolas do ensino regular. A maioria dos
alunos (95,8%) indicou que já conhecia o termo antes do início da pesquisa. Segundo os participantes, os
agressores são os culpados por essas práticas e o preconceito e as brincadeiras os principais motivadores. O
momento do recreio foi apontado pelos participantes como o de maior incidência desses casos. Constatou-se que
os alunos superdotados presenciaram, praticaram e foram alvo das diferentes manifestações do bullying em suas
escolas. Dentre os comportamentos mais citados pelos superdotados na condição de vítimas e de agressores
encontram-se os de zoar ou humilhar as vítimas, fofocar e fazer intrigas, atirar objetos contra outrem, excluir das
brincadeiras e colocar apelidos. Os superdotados, na condição de vítimas, revelaram que se sentiram mal diante
das agressões sofridas e experimentaram vergonha e medo. Na condição de praticantes, informaram que se
sentiram apoiados pelo grupo. Dentre as reações a essas situações, os superdotados afirmaram que apóiam as
vítimas, enquanto que os outros alunos apenas se aproximam para assistir. A adoção de um programa de
prevenção ao bullying e o ensino de temas relacionados aos valores humanos, à tolerância e à solidariedade
foram as sugestões dos participantes para se prevenir essa prática. Diante dos resultados apresentados e dos
danos que essa prática pode causar na vida dos envolvidos, sugere-se que a escola dedique mais espaços para o
desenvolvimento de atividades de cultura, esporte, e lazer, a fim de que os alunos aprendam a sublimar seus
impulsos agressivos. E ainda, que a mesma seja espaço para uma convivência rica em vínculos emocionais.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 34ª
1.1 Autor (a): Marilia Jardim Pires
1.2 Título: Bullying Escolar: a Corporeidade Como Fator de In/Exclusão Socio-Educacional
1.3 Orientador (a): Dra. Maria Simone Vione Schwengber
1.4 Data de defesa: 2010
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul
1.8 Cidade/Estado: Ijuí – RS
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2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying na Escola – Corporeidade – Escola – Educação Física
2.2 Tema Principal: Bullying na Escola e Corporeidade
2.3 Recorte de estudo: Manifestações, tipos de envolvimento
2.4 Objetivos: identificar quais “marcas corporais que mais produzem essas nomeações de violência no contexto
escolar” e “quem são esses sujeitos, vítimas de apelidos, de exclusões, de xingamentos e dessas violências”.
“Buscou-se analisar as nomeações mais freqüentes que os alunos usavam uns para com os outros ou de que eram
vítimas na prática das atividades escolares e nas aulas de Educação Física, que foram anotadas no caderno por
eles.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não é possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( ) combinação
dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
(X) Observação
( ) História de vida
( ) Observação Participante
(X) Outro: escritos no caderno
2.9 Grupo estudado: alunos de 5ªs e 6ªs séries com idades que variam de 10 a 14 anos
2.10 Principais contextos estudados: escola estadual de classe média
2.11 Resumo do trabalho: “Os corpos carregam marcas que se inscrevem na pele, nos pelos, nas expressões
gestuais, nas formas físicas, nos modos de vestir. Presenciamos diariamente no contexto escolar a obsessiva
importância dada, sobretudo, a algumas marcas corporais, apresentando-se como um referencial classificatório.
O contexto escolar está carregado de preconceitos - assim como a vida cotidiana - e esses cada vez mais
acarretam violência e exclusão. Há muito a escola já tem se mostrado como um espaço acometido pela violência,
e a do tipo bullying – tirana e “silenciosa”- se configura num modelo contemporâneo de agressividade. Diante
dessa problematização formulo as seguintes questões de pesquisa: Quais são as marcas corporais que mais
produzem essas nomeações de violência no contexto escolar? Quem são esses sujeitos, vítimas de apelidos, de
exclusões, de xingamentos e dessas violências? Para realizar essa discussão busquei uma escola estadual de
classe média, no município de São Luiz Gonzaga-RS. Interagi durante dois anos (2007-2008), junto a 160 alunos
de 5ªs e 6ªs séries com idades que variam de 10 a 14 anos, onde eles apontaram em seus cadernos as nomeações
mais freqüentes que usavam uns para com os outros ou de que eram vítimas na prática das atividades escolares e
nas aulas de Educação Física e a cada trimestre escolar discutíamos e colocávamos em pauta esse assunto da
naturalização das discriminações pela via corpórea, objetivando com isso chamar a atenção dos discentes para
essa preocupante prática de excluir impunemente seus pares na escola – local este onde se constituem
subjetividades e identidades juvenis. A metodologia utilizada se configurou no âmbito qualitativo com natureza
participante/descritiva onde se procura compreender as análises a partir dos significados expressos pelos
participantes do estudo. Das análises que resultaram dessa investigação focalizo um movimento que permite
visualizar o fenômeno bullying que se inicia como uma brincadeira insistente ao colocar apelidos depreciadores
nos colegas e que muitas vezes, acabam gerando violências verbais/físicas/morais mais sérias e que excluem os
pares de uma convivência fraterna e pacífica. As observações/narrativas demonstram que dentre os “diferentes”
que são discriminados se encaixam os obesos, os muito magros, aqueles com trejeitos diferentes, os que usam
óculos, os de pouca estatura, os de corpos “silenciosos”, os que têm sotaque característico de alguma origem
étnica, os “ruins de bola”, os muito estudiosos, os negros, os pobres e os “feios”, entre outros. Ao finalizar a
pesquisa pretendo socializar com os docentes e com toda comunidade escolar os resultados obtidos e planejar
ações que evitem ou amenizem essas práticas excludentes.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 35ª
1.1 Autor (a): Gisele Millen Mendes
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1.2 Título: Fenômeno bullying: um estudo de caso sobre a violência simbólica no colégio de aplicação de
Sergipe
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Paulo Sérgio da Costa Neves
1.4 Data de defesa: 2010
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Fundação Universidade Federal de Sergipe / SE
1.8 Cidade/Estado: São Cristóvão – Sergipe
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying. Mídia. Reconhecimento. Violência escolar simbólica.
2.2 Tema Principal: Fenômeno bullying
2.3 Recortes temáticos: Análise do fenômeno. Consequências.
2.4 Objetivos: “entender se os alunos sofrem esse problema na sua dignidade e se existe uma demanda por
reconhecimento das diferenças no CODAP - Colégio de Aplicação, situado no campus da Universidade Federal
de Sergipe, no município de São Cristóvão-SE.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não é possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X) combinação
dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas (X) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista (X)
estatístico (X) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não é possível identificar
(X) Observação
( ) História de vida
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, docentes, direção, vice-direção, supervisão
pedagógica, psicóloga, orientadora educacional e auxiliar de serviços gerais
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: “Nos últimos anos os noticiários e revistas de circulação nacional comentam sobre o
fenômeno bullying de forma constante. Bullying é uma palavra de origem inglesa, sem tradução para o
português. É um tipo de violência que pode acontecer entre os alunos, de escolas públicas ou privadas,
desencadeada de forma repetida contra uma mesma vítima ao longo do tempo e dentro de um desequilíbrio de
poder, podendo causar danos psicológicos irreparáveis ao psiquismo, à personalidade, ao caráter e à auto-estima
de suas vítimas, manifestando suas sequelas ao longo de toda a vida. O fenômeno Bullying vem sendo praticado
há muito tempo nas escolas e se caracteriza como uma violência simbólica e velada. De fato, como estudantes ou
educadores, todos já o presenciaram, e muitas vezes não se sabe o que fazer em situações de preconceito e
desrespeito ao outro. Não se discutem os males que este problema causa às suas vítimas, porém, é preciso deixar
claro que as brincadeiras entre os alunos são importantes e necessárias para o desenvolvimento das suas
identidades e das relações interpessoais. O objetivo desta pesquisa é entender se os alunos sofrem este problema
na sua dignidade e se existe uma demanda por reconhecimento das diferenças no CODAP – Colégio de
Aplicação, situado no campus da Universidade Federal de Sergipe, no município de São Cristóvão-SE. Trata-se
de uma pesquisa qualitativa, com alguns dados quantitativos, pois instrumentos de coletas de dados foram
utilizados, além da revisão da literatura sobre o tema, questionários, com perguntas abertas e fechadas para 82
alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, entrevistas semi-estruturadas com 14 docentes, direção, vicedireção, supervisão pedagógica, psicóloga, orientadora educacional e auxiliar de serviços gerais da escola e
observações do seu cotidiano. A maioria dos docentes e discentes desconhecia o assunto, apesar de acharem que
a pesquisa seria muito relevante para o colégio. Para alguns docentes e funcionários entrevistados, o fenômeno
bullying praticamente não existe na escola, o que existem são brincadeiras próprias da idade. Foram
entrevistados 12 alunos com o objetivo de esclarecer em que momento a brincadeira se transforma em violência
e quais são os problemas mais comuns na escola. Como resultado da pesquisa, percebeu-se que 62% dos alunos
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entrevistados já foram ou são vítimas de algum tipo de preconceito na escola pesquisada, porém, mais da metade
destes alunos não se incomoda com as provocações. Este dado demonstra que é preciso ir além das aparências
dos resultados e levar em conta a percepção dos alunos com relação ao assunto.”

1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 36ª
1.1 Autor (a): David Sergio Hornblas
1.2 Título: Bullying na escola: como crianças lidam e reagem diante de apelidos pejorativos
1.3 Orientador (a): Antônio Carlos Caruso Ronca
1.4 Data de defesa: 2009
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying. Apelidos pejorativos. Afetividade. Henri Wallon
2.2 Tema Principal: Bullying na escola: como crianças lidam e reagem diante de apelidos pejorativos
2.3 Recortes temáticos: Análise do fenômeno. Consequências.
2.4 Objetivos: “investigar um dos recortes do bullying: O uso de apelidos pejorativos, ou seja, como sentem e
reagem crianças vítimas desse processo.”
2.5 Principal área de referência
(X) Educação ( ) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6. Enfoque teórico
(X) Explicitado: psicologia genética de Henri Wallon
( ) Não está Explicitado:
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) História de vida
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: alunos
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “O estudo que se segue, teve por objetivo investigar um dos recortes do bullying: O
uso de apelidos pejorativos, ou seja, como sentem e reagem crianças vítimas desse processo. Sob a ótica da
psicologia genética de Henri Wallon e seus pressupostos teóricos sobre afetividade, engendrou-se um estudo de
campo, de natureza qualitativa, visando à compreensão amplificada do fenômeno. Os dados coletados indicam
sofrimento psicológico e por vezes reações destemperadas dos alunos apelidados, circunscritos numa escola
pública região central de São Paulo – que se exime de ações e procedimentos de contenção. A pesquisa foi
realizada com alunos das 7ºs e 8ºs anos do ensino fundamental e idades entre 13 e 14 anos. O bullying é um
fenômeno mundial que acomete jovens sem distinção social, econômica ou política. Na presente pesquisa, as
reações dos sujeitos perante os apelidos pejorativos foram examinadas com profundidade e sugeridos como o
ponto de partida para outros eventos de bullying.”
Dissertações e teses sobre bullying nos programas de Psicologia (22 trabalhos):
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 1ª
1.1 Autor (a): Samia Dayana Cardoso Jorge
1.2 Título: O Bullying Sob o Olhar dos Educadores: Um estudo em escolas da rede privada de Natal/RN
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Herculano Ricardo Campos
1.4 Data de defesa: abril de 2009
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1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade Federal do Rio Grande (FURG)
1.8 Cidade/Estado: Natal – RN
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas):. Psicologia. Violência nas escolas. Bullying. Pratica educativa.
2.2 Tema Principal: Concepção dos educadores sobre o bullying
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Intervenções
2.4 Objetivos: “identificar a concepção os educadores têm sobre o bullying, se conhecem e através de quais
meios tomaram conhecimento do problema, se intervêm quando identificam casos de bullying e como se dá tal
intervenção”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo ( ) funcionalista (X)
estatístico ( ) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: alunos e professores
2.10 Principais contextos estudados: escolas particulares de Natal/RN
2.11 Resumo do trabalho: “O bullying escolar envolve todas as atitudes agressivas, intencionais e repetitivas que
acontecem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais estudantes contra outro (s) causando dor e
angústia, e executadas dentro de uma relação desigual de poder, tornando possível a intimidação da vítima. Suas
manifestações envolvem boatos difamatórios, apelidos, discriminação, furto ou danificação de pertences,
perseguições, ameaças, agressões físicas, isolamento, exclusão de uma pessoa ou grupo, intimidação,
intolerância e desrespeito. Neste estudo, buscou-se identificar a concepção os educadores têm sobre o bullying,
se conhecem e através de quais meios tomaram conhecimento do problema, se intervêm quando identificam
casos de bullying e como se dá tal intervenção. Foi utilizado para coleta dos dados um questionário, aplicado a
107 educadores de 14 escolas particulares de Natal/RN, que recebeu tratamento estatístico no programa SPSS e
seus resultados fora analisados à luz de um referencial social e histórica. Entre os resultados, encontrou-se que
83% dos educadores entrevistados já ouviram ao menos falar em bullying, sendo que as informações sobre o
problema vêm principalmente dos meios de comunicação, como televisão, jornais e revistas. Os educadores
afirmaram que os apelidos, xingamentos e agressões físicas são as manifestações de violência mais freqüentes
entre os alunos e também as queixas mais comuns quando estes procuram por ajuda. A necessidade de
intervenção quando se identifica um caso de bullying está presente em 97,03% dos entrevistados, sendo que
73,27% dos educadores são inclusive chamados por alunos ou funcionários da escola para remediarem as
situações de bullying entre alunos. Sobre as formas de intervenção empregadas, a mais comum é a conversa e
advertência aos alunos envolvidos. Sugere-se a intensificação de estudos relacionados ao assunto e o
desenvolvimento de ações e programas antibullying que envolvam a comunidade escolar (educadores, pais,
alunos, funcionários), em parceria com segmentos sociais: Conselho Tutelar e demais órgãos ligados à proteção
da criança e do adolescente.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 2ª
1.1 Autor (a): Rafael Rodrigues Vieira
1.2 Título: Bullying: estudo de caso em escola particular
1.3 Orientador (a): Profª. Dra. Aná Lúcia Galinkin
1.4 Data de defesa: dezembro de 2009
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1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade de Brasília (UNB)
1.8 Cidade/Estado: Brasília –DF
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying. Escola particular. Adolescentes
2.2 Tema Principal: comportamentos relacionados ao bullying entre adolescentes
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “investigar os comportamentos relacionados ao bullying entre adolescentes”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado: estudo de caso
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes
(X) combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas:
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo ( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não é possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: alunos e professores
2.10 Principais contextos estudados: escola particular
2.11 Resumo do trabalho: “O presente estudo tem como objetivo investigar os comportamentos relacionados ao
bullying entre adolescentes que são manifestações freqüentes e duradouras de atos que visam desestabilizar;
humilhar; ofender e agredir; provocando danos de natureza tanto física quanto psicológica. Apesar deste
fenômeno não ser novidade no ambiente escolar; apenas recentemente começou a despertar a atenção para as
conseqüências negativas que advém destes comportamentos; o que vem provocando aumento das pesquisas da
área. A revisão da literatura buscou levantar aspectos que relacionassem o bullying com a violência; em suas
diferentes manifestações; tentando demonstrar a complexidade e a amplitude desta interação. Esta pesquisa se
apresenta como um estudo de caso; envolvendo uma escola particular de uma cidade-satélite de Brasília com alta
concentração de renda. Como abordagem metodológica foram utilizadas observações diretas sistemáticas e
entrevistas semi-estruturadas individuais com alunos e professores. Os dados resultantes foram tratados a partir
da análise de conteúdo categorial temática; destacando as percepções e vivências dos envolvidos no que se refere
ao bullying. Como principais resultados; destacamos que os entrevistados entendem o conceito de bullying; o
relacionam com a imaturidade dos adolescentes; já testemunharam ou forma vítimas de bullying (mesmo aqueles
que também são autores) e traçam estratégias de enfrentamento (geralmente) individuais. Concluímos com
algumas considerações e recomendações para a prevenção e o combate às ocorrências deste fenômeno.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 3ª
1.1 Autor (a): Celeste Moura Lins Silva
1.2 Título: Bullying e depressão no contexto escolar: um estudo psicossociológico
1.3 Orientador (a): Maria da Penha de Lima Coutinho
1.4 Data de defesa: março de 2010
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
1.8 Cidade/Estado: João Pessoa – PB
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying. Depressão. Adolescência. Contexto Escolar
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2.2 Tema Principal: Representações Sociais (RS) dos estudantes acerca da depressão e do bullying e relação
entre os dois fenômenos
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Relações causais
2.4 Objetivos: “estudar as Representações Sociais (RS) dos estudantes acerca da depressão e do bullying e
verificar se existe alguma relação entre estes dois fenômenos”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados (X) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo (X) funcionalista
( ) estatístico ( ) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
(X) Testes e escalas: Inventário de Depressão Infantil (CDI), T écnica
de Associação Livre de Palavras, Escala de Acosso escola percebido (EAP) e ao instrumento Sriped-Cartoon
Narrative Bullying
2.9 Grupo estudado: adolescentes com idade de 12 a 18 anos
2.10 Principais contextos estudados
2.11 Resumo do trabalho: “Nos dias atuais, dois fenômenos vêm ocupando posição de destaque no contexto
escolar preocupando os profissionais da saúde, da educação e de áreas afins, que são a violência e a depressão. A
violência praticada na escola, denominada bullying, é considerada como um dos maiores problemas que aflige a
toda comunidade de educadores, familiares e todos os segmentos da sociedade. A depressão, por seu lado, vem
sendo apontada como uma das síndromes mais presente no contexto escolar. Como consequências do primeiro
podemos apontar a própria depressão, a baixa auto-estima, o estresse, o absentismo ou evasão escolar, atitudes
de autoflagelação e até o suicídio; todos este sinais também presentes na depressão. Nesse sentido, esse estudo
objetiva estudar as Representações Sociais (RS) dos estudantes acerca da depressão e do bullying e verificar se
existe alguma relação entre estes dois fenômenos. Os participantes da pesquisa foram 300 adolescentes, meninos
e meninas, com idade de 12 e 18 anos. Todos responderam a um Questionário sociodemográfico, à Técnica de
Associação Livre de Palavras, ao Inventário de Depressão Infantil (CDI), à Escala de Acosso escola percebido
(EAP) e ao instrumento Sriped-Cartoon Narrative Bullying. A partir dos resultados advindos do Questionário
sociodemográfico; traçou-se o perfil dos adolescente; por meio do CDI e da EAP, foi possível rastrear os
adolescentes que vivenciam a depressão e o bullying. A Técnica de Associação Livre de Palavras possibilitou a
apreensão das representações sociais da depressão e da violência. O instrumento Sriped-Cartoon Narrative
Bullying também possibilitou a apreensão da RS acerca do bullying por meio das elaborações consensuais e
idiossincráticas dos participantes da pesquisa. A depressão foi objetivada por elemenos assinaladores de baixaautoestima, negativismo, agonia, angústia, nervosismo, desespero, desamor e ancorada na esfera psicoafetiva. O
bullying foi objetivado pelos elementos de brincadeiras de mau gosto através da agressão física (empurrar,
derrubar, dar soco, puxar roupas, cabelos) e verbal (xingar, chamar palavrões, apelidar, excluir, proibir de
participar de brincadeiras) e ancorada na violência física e psicológica. Os dados revelaram ainda que tanto a
violência, quanto a depressão provocam consequências como desequilíbrio nas esferas psicológicas, cognitivas,
afetivas, físicas e comportamentais.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 4ª
1.1 Autor (a): Synara Carvalho Branquinho Araujo
1.2 Título: Bullying: os significados para os docentes do ensino fundamental das escolas públicas municipais da
cidade de Rio Verde - Goiás
1.3 Orientador (a): Sônia Margarida Gomes Sousa
1.4 Data de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X ) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia

350

1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás)
1.8 Cidade/Estado: Goiânia – GO
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Psicologia sócio-histórica. Violência escolar, Bullying, Formação e
atuação docente
2.2 Tema Principal: Significados do bullying para docentes do ensino fundamental
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “compreender os significados para docentes do ensino fundamental, das escolas públicas
municipais da cidade de Rio Verde, Goiás, sobre o fenômeno bullying”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: abordagem sócio-histórica proposta por Vygotsky
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo ( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: docentes
2.10 Principais contextos estudados:escolas públicas
2.11 Resumo do trabalho: “Este trabalho teve como objetivo compreender os significados para docentes do
ensino fundamental, das escolas públicas municipais da cidade de Rio Verde, Goiás, sobre o fenômeno bullying,
fornecendo subsídios para uma reflexão sobre as questões norteadoras do tema. O referencial teóricometodológico fundamentou-se na abordagem sócio-histórica proposta por Vygotsky. Para a realização do
trabalho, realizou-se uma revisão de literatura, abrangendo conceitos de violência, violência escolar e bullying,
com o objetivo de estudar as diferentes contribuições científicas disponíveis, identificando o estágio atual do
conhecimento sobre o tema. Na pesquisa, foi aplicado um questionário a sessenta e três professores e,
posteriormente, foram escolhidos doze docentes para serem entrevistados. Os do ensino fundamental da rede
pública da cidade de Rio Verde dados das entrevistas foram submetidos à análise de conteúdo. Constatou-se que
esses profissionais possuem pouca compreensão sobre bullying, que ainda se apresenta como incógnita para eles,
pois os professores evidenciaram claras dificuldades nos processos de reconhecimento e ou compreensão do
fenômeno, bem como na elaboração de estratégias de enfrentamento. Os professores significam o bullying como
um fenômeno em franco processo de ampliação, que tem sua gênese nas desigualdades sociais, na influência da
mídia, e em conflitos familiares. As formas explícitas foram as mais evidenciadas, sobretudo, por meio de
brincadeiras, palavrões e brigas. Os docentes apresentaram dificuldades em identificar a violência implícita nas
relações interpessoais e na rotina pedagógica, o que indica uma visão pouco crítica das dinâmicas de relação no
interior da escola. As estratégias adotadas por eles para abordar o fenômeno objetivam impor limites, situando o
diálogo entre professor e aluno como a forma mais indicada para o seu alcance. Em geral, professores
demonstraram pouco preparo para lidar com o bullying no contexto escolar.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 5ª
1.1 Autor (a): Fellipe Soares Salgado
1.2 Título: Crenças de Gestores Escolares em Relação ao Bullying
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Lélio Moura Lourenço. Coorientador: Prof. Dr. Altemir José Gonçalves Barbosa
1.4 Data de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
1.8 Cidade/Estado: Juiz de Fora
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2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying. Gestor educacional. Crenças (sistema de crenças).
2.2 Tema Principal: Crenças de Gestores Escolares em Relação ao Bullying
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “analisar as crenças (sistemas de crenças) dos gestores educacionais com relação ao bullying”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado: qualitativa
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo ( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista: semi-estruturada
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: alunos e professores
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas
2.11 Resumo do trabalho: “A presente pesquisa teve como objetivo principal analisar as crenças (sistemas de
crenças) dos gestores educacionais com relação ao bullying. Participaram da pesquisa professores,
coordenadores pedagógicos, diretores e vice-diretores de duas escolas da rede municipal de ensino. A literatura
levantada apontou os educadores como importantes profissionais na intervenção escolar dessa violência, sendo
suas crenças relevantes para o entendimento do processo de gestão neste ambiente. Foi utilizada a metodologia
qualitativa e os educadores responderam a uma entrevista semiestruturada. O tratamento das entrevistas foi feito
através da técnica de análise de conteúdo. Os resultados apontam forte tendência dos educadores em consideram
os pais ou responsáveis pelas crianças ausentes no processo de socialização e educação formal dos alunos. Essa
crença está ligada a outra referente às possibilidades de gestão do bullying, sendo a ausência da família um
impeditivo para efetividade do qualquer processo interventivo na escola. Ligadas à família estão crenças
referentes à qualidade baixa na criação dos filhos e pouco contato emocional com a criança. Nesse sentido, os
resultados do estudo apontam para fatores relevantes a serem considerados em futuras intervenções escolares
antibullying, bem como a capacitação de educadores e participação familiar no processo”.
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 6ª
1.1 Autor (a): Luciene da Costa Araújo
1.2 Título: As representações sociais dos estudantes acerca do bullying no contexto escolar
1.3 Orientador (a): Prof.ª Dra.ª Maria da Penha de L. Coutinho
1.4 Data de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade Federal da Paraíba - UFPB
1.8 Cidade/Estado: João Pessoa – PB
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying. Representações Sociais. Crianças. Adolescentes. Contexto
escolar.
2.2 Tema Principal: Representações sociais dos estudantes acerca do bullying nos envolvimentos como agressor,
vítima, vítima-agressora e não envolvido
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Tipos de Envolvimento.
2.4 Objetivos: “apreender as representações sociais dos estudantes acerca do bullying, a partir dos seguintes tipos
de envolvimento: agressor, vítima, vítima-agressora e não envolvido”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
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2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas (X) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo ( ) funcionalista (X)
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
(X) Testes e escalas: Escala de Agressão e Vitimizacão entre Pares
EVAP, SCAN-Bullying, técnica de associação livre de palavras.
2.9 Grupo estudado: estudantes do ensino fundamental de 10 a 17 anos
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “A violência vem tomando proporções assustadoras em nossa sociedade, ocupando
um grande espaço nas discussões atuais. Partindo da premissa de que a violência é uma construção social que se
dá em meio a um conjunto de relações e interações entre os indivíduos, destaca-se a importância dos significados
atribuídos ao bullying pelos atores sociais que fazem parte do cotidiano da escola. Deste modo, objetivou-se
neste estudo apreender as representações sociais dos estudantes acerca do bullying, a partir dos seguintes tipos de
envolvimento: agressor, vítima, vítima-agressora e não envolvido. Trata-se de uma pesquisa de campo, de cunho
qualitativo e quantitativo, desenvolvida em instituições escolares do ensino fundamental da rede pública, na
cidade de João Pessoa-PB. Este estudo foi realizado em dois momentos: No primeiro, foi utilizada uma amostra
constituída por 346 estudantes do sexo feminino e masculino, com faixa etária variando entre 10 e 17anos (M=
13,5; dp= 1,65), sendo a amostra do tipo não probabilística, acidental. Na coleta de dados utilizou-se a técnica de
associação livre de palavras; um questionário de dados sociodemográficos e Experiências escolares; e a Escala
de Agressão e Vitimizacão entre Pares EVAP; No segundo momento, foi realizada a aplicação do SCANBullying com uma subamostra de 32 estudantes. Na análise dos dados sociodemográficos e da Escala de
Agressão e Vitimizacão entre Pares (EVAP) foram utilizadas estatísticas descritivas e inferenciais (quiquadrado). Mediante a análise da EVAP constatou-se que 39% dos estudantes não estavam envolvidos com o
bullying, 27% foram identificados como agressores, 23% comportavam-se como vítimas-agressoras e 11%
foram identificados como vítimas. Os dados obtidos através do teste de Associação Livre de Palavras foram
processados pelo software Tri-Deux-Mots, revelando que o bullying foi representado de forma semelhante à sua
definição teórica, categorizado como agressões diretas (socos e chutes), indiretas (através de ameaças) e como
agressões verbais (xingamentos, apelidos), sendo também associado ao racismo e ao preconceito. Para a
efetuação da análise do SCAN-Bullying foi utilizado o software ALCESTE, onde se observou que os estudantes
identificados como vítimas representaram o bullying a partir de suas experiências de vitimização, destacando
como o apoio era percebido diante destas situações. Os agressores atribuíram sentimentos positivos ao papel de
agressor, associados à idéia de poder e popularidade, justificando a vitimização a partir das características
pessoais da vítima ou em função dos estereótipos sócio-culturais. As vítimas-agressoras representaram o
bullying como agressões físicas diretas e indiretas, manifestando comportamentos de revidar a agressão sofrida.
Os estudantes que não estavam envolvidos com bullying revelaram uma preocupação com as estratégias de
enfrentamento. Estes resultados foram discutidos à luz da literatura especializada, indicando convergência com
alguns achados. Buscou-se ainda levantar as limitações potenciais do estudo.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 7ª
1.1 Autor (a): Taiana da Silva Nunes
1.2 Título: O professor e o bullying escolar: significados e estratégias de ação
1.3 Orientador (a): Profª Dra. Marilena Ristum.
1.4 Data de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade Federal da Bahia (UFBA)
1.8 Cidade/Estado: Salvador - Bahia
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2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): significados de bullying; professoras; estratégias de ação
2.2 Tema Principal: Significados de bullying escolar e estratégias de ação adotadas por professores do ensino
fundamental diante de situações de bullying nas escolas
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Intervenção
2.4 Objetivos: “identificar e descrever os significados de bullying escolar e estratégias de ação adotadas por
professores do ensino fundamental diante de situações de bullying nas escolas”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: psicologia histórico-cultural, segundo Vigotsky
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo ( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista: semi-estruturada
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professoras
2.10 Principais contextos estudados: escolas municipais
2.11 Resumo do trabalho: “Na atualidade tem se tornado cada vez mais comum a observação do fenômeno da
violência, em suas diversas facetas. Há algum tempo, o envolvimento cada vez mais crescente de crianças e
jovens em práticas de violência tem sido destaque na mídia e uma forma de violência em particular tem
despertado a atenção de diversos pesquisadores em todo o mundo. Trata-se do bullying, fenômeno estudado
inicialmente na década de 70 e que tem tomado contornos preocupantes devido ao seu notável crescimento e pela
constatação de sua prática por crianças de faixas-etárias cada vez mais baixas. A revisão da literatura acerca do
bullying possibilitou a constatação de que as pesquisas que abordam essa temática têm se concentrado na análise
das causas e efeitos das práticas de bullying tanto para os autores (bullys) quanto para os alvos dos diversos atos
de violência praticados entre pares nas escolas e também, embora menos frequentes, para os alunos que
testemunham sua ocorrência. Não há, entretanto, pesquisas suficientes que se aprofundem no que diz respeito às
práticas de professores ou ainda, estudos que revelem como tais profissionais significam o bullying. Por outro
lado, são os professores os maiores responsabilizados quando da ocorrência de qualquer prática de violência
dentro das salas de aula. Considerando o exposto e a partir da constatação dessa lacuna nas pesquisas sobre o
bullying no Brasil e, considerando ainda o alto grau de importância dos professores na formação de
subjetividades das crianças e adolescentes por eles assistidos, surgiu o interesse da realização de um estudo
acerca do que-fazer desses profissionais e dos significados que estes atribuem ao bullying. O objetivo geral deste
trabalho é identificar e descrever os significados de bullying escolar e estratégias de ação adotadas por
professores do ensino fundamental diante de situações de bullying nas escolas, a partir das premissas da
psicologia histórico-cultural, segundo Vigotski. Participaram deste estudo cinco professoras de duas escolas
municipais da cidade de Santo Amaro. Para fins de coleta dos dados, o instrumento utilizado foi a entrevista
semi-estruturada que tinha por base um roteiro, composto por 14 questões, previamente elaborado de modo a
contemplar os objetivos do trabalho. Os dados obtidos foram organizados e analisados a partir da análise de
conteúdo, como proposto por Bardin. Todas as professoras revelaram identificar práticas de violências entre os
alunos nas escolas e, seguindo os critérios de repetitividade das ações violentas e a observação de quem pratica e
quem sofre essas ações, a fim de verificar se essas ocorrem – além de modo repetitivo – em relações pautadas na
assimetria de poder, foi possível inserir a violência observada pelas professoras na categoria de bullying escolar.
A percepção da existência dessas práticas se dá pela observação da dinâmica da turma ou pela observação da
própria prática violenta. As professoras afirmaram que os alunos que sofrem a violência nunca revelam o
ocorrido ou o fazem apenas “às vezes” e o motivo para isso seria o medo de continuar sendo alvos desse tipo de
prática. A forma direta de bullying foi apontada por todas as professoras como a mais frequente nas escolas, indo
desde apelidos e xingamentos até murros e pontapés. Os alunos que se envolvem em práticas de bullying são
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sempre os mesmos, o que segundo as docentes, facilitaria a identificação da violência. Já as vítimas nem sempre
são as mesmas, embora as professoras afirmem que existem alunos que são mais vitimizados do que outros e,
revelem ainda, uma tendência para práticas de bullying contra crianças com alguma diferença física ou de
comportamento, revelando dessa forma, que as práticas violentas se realizam a partir de relações em que se
evidencia a assimetria de poder. No que diz respeito às causas do bullying, todas as professoras indicaram causas
contextuais proximais, destacando-se a falta de organização/estrutura familiar. Quanto às consequências, as
professoras consideram que elas recaem apenas sobre os alvos de bullying e podem ser psicológicas,
educacionais ou físicas, classificadas de acordo com os danos causados. As professoras indicaram que as
agressões físicas são as práticas de violência que consideram mais graves, enquanto as práticas apontadas como
menos graves foram preconceito e apelidos. Para essa avaliação consideraram a forma e as consequências da
violência. As docentes deste estudo revelaram o uso de estratégias remediativas quando diante de situações de
violência/bullying. “Os resultados indicam que as ações adotadas pelas professoras são independentes de
programas institucionais de combate à violência, visto que esses inexistem nas escolas em que lecionam.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 08ª
1.1 Autor (a): Rosane de Sousa Miranda
1.2 Título: O bullying a partir de representações sociais de estudantes e da análise de produções científicas
1.3 Orientador (a): Prof.ª Dra. Maria da Penha Coutinho
1.4 Data de defesa: fevereiro de 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia Social
1.7 Instituição: Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
1.8 Cidade/Estado: Paraíba – PB
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying. Adolescentes. Contexto escolar. Representações Sociais.
Produções científicas.
2.2 Tema Principal: O bullying a partir de representações sociais de estudantes e da análise de produções
científicas
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “apreender as representações sociais dos estudantes acerca do bullying no contexto escolar e os
conteúdos que emergem na produção científica sobre o bullying.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.7 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “enfoque psicossociológico, por meio do arcabouço teórico da Psicologia Social, conduzido
pela Teoria das Representações Sociais, de Serge Moscovici.”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: (X) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários: contendo itens bio-sociodemográficos e de
vivências escolares
(X) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Testes e escalas: Escala de Agressão e Vitimização entre Pares
2.9 Grupo estudado: estudantes
2.10 Principais contextos estudados: escola pública, biblioteca virtuais
2.11 Resumo do trabalho: “O objetivo geral da presente dissertação foi apreender as representações sociais dos
estudantes acerca do bullying no contexto escolar e os conteúdos que emergem na produção científica sobre o
bullying. Adotou-se um enfoque psicossociológico, por meio do arcabouço teórico da Psicologia Social,
conduzido pela Teoria das Representações Sociais, de Serge Moscovici. O estudo compreendeu duas técnicas de
pesquisa, uma de campo e outra documental. O lócus da pesquisa de campo foi uma escola pública localizada no
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município de João Pessoa, na Paraíba. Para a pesquisa documental, foram coletados artigos científicos, a partir
de busca na internet, em duas grandes bibliotecas virtuais: o Scielo e a Biblioteca Virtual de Saúde. A palavrachave utilizada foi: bullying. Na pesquisa de campo, duzentos e sessenta e sete estudantes, com idade média de
16 anos, responderam a uma Escala de Agressão e Vitimização entre Pares e um questionário contendo itens biosociodemográficos e de vivências escolares. Em seguida foi composta uma subamostra onde se buscou pelo
menos dois participantes para cada nível das variáveis: faixa etária, sexo, cor da pele, satisfação com o corpo e
tipo de envolvimento. Participaram desta fase trinta estudantes que responderam a uma entrevista
semiestruturada. Os conteúdos da entrevista foram tratados pela Análise Lexical do software Alceste, por meio
do procedimento padrão. Este programa computacional também foi utilizado para o processamento dos catorze
artigos recolhidos a partir das bibliotecas virtuais investigadas. Os dados coletados com o questionário e a Escala
foram analisados por estatísticas descritivas e inferencial (qui-quadrado). Os resultados da entrevista
demonstraram que os estudantes representaram socialmente o bullying ancorando-o no preconceito, objetivado
em minorias como os gays; na culpabilização da vítima e banalização da violência, objetivada nos signos
brincadeira e rir; foi ancorado ainda na ausência de suporte escolar e familiar, objetivado em falta de educação e
de providências. Os artigos científicos tiveram predomínio de investigações empíricas pautadas principalmente
numa classificação padrão de bullying e destacaram a carência de intervenções no Brasil. Quando analisados em
conjunto, as representações sociais dos adolescentes e os temas ressaltados nos artigos científicos observou-se
aproximação acerca da carência de providências e intervenções. Por outro lado, os discursos se distanciaram à
medida que, no caso dos estudantes, as falas denotavam o bullying associado ao preconceito (perspectiva
intergrupal), enquanto que os artigos científicos sinalizaram para análises ligadas às correlações com variáveis
sociodemográficas (perspectiva interindividual). Estes resultados foram discutidos à luz da literatura
especializada. Procurou-se ainda levantar as limitações potenciais do estudo, apontar a sua aplicabilidade e
sugerir os desdobramentos de futuras pesquisas e intervenções.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese- 09ª
1.1 Autor (a): Ivone de Oliveira Lima
1.2 Título: Representações sociais da violência-bullying e avaliação de qualidade de vida no contexto escolar do
ensino médio
1.3 Orientador (a): Maria da Penha de Lima Coutinho
1.4 Data de defesa: setembro de 2012
1.5 Nível :
( ) Mestrado
(X) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia Social
1.7 Instituição: Universidade Federal da Paraíba
1.8 Cidade/Estado: João Pessoa – PB
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência-bullying. Adolescencia. Representações Sociais. Qualidade de
vida. Escola e ensino médio
2.2 Tema Principal: Representações sociais da violência-bullying e avaliação de qualidade de vida no contexto
escolar do ensino médio
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “apreender as representações sociais acerca da violência bullying e a avaliação da qualidade de
vida dos alunos do Ensino Médio de duas escolas públicas da cidade de Cuiabá-MT”. “Como objetivos
específicos: caracterizar o perfil biossociodemográfico dos participantes da pesquisa; comparar as representações
sociais da violência-bullying elaboradas pelos alunos de duas escolas públicas da cidade de Cuiabá; analisar os
diferentes campos semânticos advindos dos estímulos indutores: escola, violência-bullying e eu mesmo;
investigar como os adolescentes da pesquisa avaliam a sua qualidade de vida e comparar como os adolescentes
das duas escolas pesquisadas avaliam a sua qualidade de vida.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar “abordagem multimétodo”
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas (X) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo ( ) funcionalista (X)
estatístico (X) monográfico
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( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários: biopsicossociodemográfico
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista:semi-estruturada
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
(X) Testes e escalas: escala de qualidade de vida (Whoqol-bref),
técnica de associação livre
2.9 Grupo estudado: alunos
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas do Ensino Médio da cidade de Cuiabá-MT
2.11 Resumo do trabalho: “Esta pesquisa possui como objetivo geral: apreender as representações sociais acerca
da violência bullying e a avaliação da qualidade de vida dos alunos do Ensino Médio de duas escolas públicas da
cidade de Cuiabá-MT. Como objetivos específicos: caracterizar o perfil biossociodemográfico dos participantes
da pesquisa; comparar as representações sociais da violência-bullying elaboradas pelos alunos de duas escolas
públicas da cidade de Cuiabá; analisar os diferentes campos semânticos advindos dos estímulos indutores:
escola, violência-bullying e eu mesmo; investigar como os adolescentes da pesquisa avaliam a sua qualidade de
vida e comparar como os adolescentes das duas escolas pesquisadas avaliam a sua qualidade de vida. Este estudo
consiste em uma pesquisa de campo, exploratório, de cunho qualitativo e quantitativo, desenvolvido em uma
abordagem multimétodo. O locus da pesquisa compreendeu duas escolas de Ensino Médio da cidade de CuiabáMT, uma situada no centro da cidade (Esc.1) e a outra no bairro Pedra 90 (Esc.2). Participaram 343 alunos, dos
quais 200 da escola 1 e 143 da escola 2. Os instrumentos de coleta utilizados foram: questionário
biossociodemográfico; a escala de qualidade de vida (Whoqol-bref), técnica de associação livre de palavras, e
entrevistas semi-estruturadas. Os resultados advindos dos dois primeiros foram processados pelo PASW e
analisados por meio de estatística simples. Os dados provenientes da Associação Livre de Palavras foram
processados pelo software Trideux e analisados por meio da Análise Fatorial de Correspondência – AFC, e os
das entrevistas processados pelo programa Alceste e analisados pela análise hierárquica descendente, ascendente
e análise cruzada. Os resultados indicaram que, quanto ao perfil dos participantes de ambas as escolas em relação
à variável sexo, este foi predominantemente feminino (53,6%), com faixa etária entre 12 a 17 anos,
(M=15,94;DP= 1,17) a maioria cursa o 1º. Ano (41,1%); observou-se ainda que 87,5% dos alunos nunca
repetiram o ano. 88,3% dos alunos habitam com os pais. 43,4% têm renda familiar de um a três salários
mínimos. Quanto aos resultados da qualidade de vida, demonstraram uma boa auto-avaliação; no que se refere
ao domínio geral, os alunos da escola 1 obtiveram a maior média. Porém, somente nos domínios físicos e
psicológicos houve diferenças significativas entre os dois grupos de participantes. Quanto aos resultados advindo
da associação livre de palavras, os campos semânticos elaborados pelos alunos da escola 1 em relação ao
estimulo1 escola, foram objetivados nos elementos: amigos, cansaço ,notas, uniforme, livros, professores, provas
e tarefas, e ancorada nas dimensões psicopedagógica e afetiva. Em relação ao estímulo 2 violência-bullying os
alunos objetivaram em: exclusão, preconceito,violência, sofrimento, idiotice e depressão, ancorado no espectro
psicossocial e psicoafetivo. Quanto ao estímulo 3 eu mesmo objetivaram em: preguiçoso, ancorado na
autopercepção negativa. Os alunos da escola 2 objetivaram a escola como: aprendizagem, educação, respeito e
bagunça, ancorando a mesma na esfera psicopedágogica. A violência-bullying foi objetivada nos elementos
briga, xingar e morte, ancorada nas esferas relacional e histórico-factual; em relação a eu mesmo as objetivações
giraram em torno de: alegre, estudioso, educado e simpático. Quanto às ancoragens dos dois primeiros estímulos,
foram semelhantes àquelas elaboradas pelos alunos da escola1. Quanto ao terceiro estímulo, este se ancorou na
autopercepção positiva. Dos resultados das entrevistas após processadas pelo Alceste derivaram três classes:
“Concepções e tipos de violência-bullying”; “Motivos, práticas de prevenção e o perfil do bully”; “Concepção e
perfil da vítima da violência-bullying”. Espera-se que os resultados deste estudo ampliem a literatura sobre a
violência-bullying e auxiliem em uma maior reflexão acerca deste fenômeno e da qualidade de vida, na
contribuição de programas de ação na escola que possam minimizar os efeitos nefastos advindos desse tipo de
violência.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 10ª
1.1 Autor (a): Thaís Cristina Gutstein
1.2 Título: Levantamento, categorização e avaliação de um processo de intervenção em situações de bullying
1.3 Orientador (a): Dra. Yara Kuperstein Ingberman.
1.4 Data de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná (UTP)
1.8 Cidade/Estado: Curitiba – Paraná
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
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2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência Escolar, Bullying, Programa de Intervenção.
2.2 Tema Principal: Levantamento, categorização e avaliação de um processo de intervenção em situações de
bullying
2.3 Recortes temáticos: Intervenção
2.4 Objetivos: “aplicar e avaliar um Programa de Intervenção em situações de bullying”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas (X) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas:
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo ( ) funcionalista (X)
estatístico ( ) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: Programa de Intervenção preventivo e secundário em situações de bullying. Aplicação de Pré-Teste,
Pós-Teste e Follow up.
2.9 Grupo estudado: alunos de 5ª e 8ª séries, pais/cuidadores e professores/equipe pedagógica
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: “Este é trabalho constitui-se como uma pesquisa de Mestrado em Psicologia – Linha
Forense - sobre violência escolar, especificamente sobre bullying, cujo objetivo principal foi aplicar e avaliar um
Programa de Intervenção em situações de bullying. A presente Dissertação está descrita em quatro partes: Seção
1- “Bullying X Escola: O que a Psicologia (Forense) tem a ver com isso?”; Seção 2- “Descrição de um Programa
de Intervenção na escola com indicativos de bullying”; e Seção 3- “Caracterização da amostra e práticas
educativas parentais presentes em famílias de alunos de uma escola com indicativos de bullying” e “Avaliação
de um Programa de Intervenção em uma escola pública com situações de bullying”. Inicialmente foi aplicado um
questionário em uma amostra de 283 alunos entre 20 classes de 5ª e 8ª séries para verificar a prevalência de
bullying na escola. A partir dos grupos com índices mais significativos e retorno de TCLE´s foi identificado o
grupo 62 (6ª. série/ n = 22) grupo controle (VI=0) e o grupo 71 (7ª. série/n = 25) como grupo experimental que
recebeu um programa de intervenção (VI = 1) preventivo secundário. O programa com o grupo experimental foi
desenvolvido em 15 encontros com alunos, pais/cuidadores e professores/equipe pedagógica, acrescentados por
mais 02 encontros posteriores para aplicação de Pós-Teste e Follow up. Com os alunos foram abordados temas
como Autocontrole e Comportamentos Pró-sociais (Autoconhecimento, Empatia, Organização, Cooperação,
Competição, Gratificação, Liderança, Amizade, Respeito, Assertividade, Tolerância, Permeabilidade,
Responsabilidade). Com os pais/cuidadores e professores/equipe pedagógica foram abordados temas como
Práticas Parentais Positivas e Negativas e suas consequências, Modelo Coercitivo e implicações para o contexto
familiar e educacional, e Comportamento Moral. Evidenciou-se que, do total de alunos pesquisados, 77,9% dos
alunos apresentaram algum tipo de envolvimento com bullying escolar. Destes, 6% são agressores; 13,4% são
caracterizados como vítimas e 58,5% são espectadores/testemunhas de bullying escolar. Pela aplicação do IEP
observa-se que na minoria dos casos (entre 10,9% e 12,1%) nota-se que há forte presença de práticas parentais
positivas (monitoria positiva e comportamento moral). A média geral das práticas paternas (m = -1,44; dp =
10,702), assim como a média das práticas maternas (m = -0,68; dp = 10,497). Relacionando práticas negativas
maternas e indicativos de bullying observa-se dados significativos (r = 0,227 e p < 0,001) e práticas negativas
paternas (r = 0,166 e p = 0,008), o que demonstra que há correlação entre as práticas parentais e as situações de
bullying escolar, mas que não necessariamente o bullying está associado a práticas educativas parentais
exclusivamente. Os resultados demonstraram que houve redução significativa nos indicativos de bullying no
grupo onde foi aplicado o programa se comparado com os dados de Pré-Teste. Verificou-se redução tanto em
relação ao Pós-Teste 1 (Z=-3,140; p.= 0,002) quanto em relação ao Follow up (Z = -3,358; p.= 0,001). Desse
modo observou-se indicação de que o Programa de Intervenção foi efetivo a redução de indicativos de bullying
com o grupo onde foi realizado, atendendo assim seu objetivo sugerindo-se, portanto, replicação para outros
grupos com a mesma demanda, ou até mesmo, á intervenções de caráter preventivo.”
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1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 11ª
1.1 Autor (a): Luiza Cervenka Bueno De Assis
1.2 Título: Idade da menarca em adolescentes brasileiras: relação entre estresse familiar, estresse escolar
(Bullying) e cortisol salivar
1.3 Orientador (a): Profª Maria Emília Yamamoto (UFRN)
1.4 Data de defesa: 17/09/2010
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicobiologia
1.7 Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
1.8 Cidade/Estado: Natal – RN
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Idade da menarca; Psicologia evolucionista; Estresse familiar; Estresse
escolar (Bullying)
2.2 Tema Principal: Relação entre estresse familiar sofrido e bullying vivido na infância
2.3 Recortes temáticos: Relações Causais
2.4 Objetivos: “investigar a idade da menarca em função de estresse em adolescentes de São Paulo/SP e de
Natal/RN” e “investigar o estresse escolar (bullying) e sua influência na menarca em adolescentes das mesmas
cidades do primeiro artigo”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Psicologia Evolucionista
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas:
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo (X) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: meninas entre 13 e 18 anos
2.10 Principais contextos estudados: escolas com alto IQV (Índice de Qualidade de Vida) e 63 escolas com baixo
IQV
2.11 Resumo do trabalho: “A Psicologia Evolucionista é um ramo da Psicologia que se baseia principalmente em
idéias propostas por Charles Darwin. Este, em suas obras, propõe conceitos tais como a seleção natural,
mostrando que a evolução não tem um objetivo e que seu ápice não é a espécie humana. Com base nisso,
propusemos dois artigos; um com enfoque no no desenvolvimento sexual feminino e seus fatores e o outro no
estresse escolar (bullying). O primeiro artigo teve por objetivo geral investigar a idade da menarca em função de
estresse em adolescentes de São Paulo/SP e de Natal/RN, e o segundo, investigar o estresse escolar (bullying) e
sua influência na menarca em adolescentes das mesmas cidades do primeiro artigo. Ambas as amostras
consistiram de 266 meninas, sendo 78 de São Paulo e 168 de Natal, destas 105 de escolas com alto IQV (Índice
de Qualidade de Vida) e 63 escolas com baixo IQV, todas entre 13 e 18 anos, as quais responderam a um
questionário anônimo, individualmente e em casa. Os resultados obtidos confirmaram a teoria energética e de
supressão por estresse (artigo 1) e mostraram uma forte relação entre estresse familiar sofrido e o bullying vivido
na infância (artigo2).”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese- 12ª
1.1 Autor (a): Marco Antonio Silva Alvarenga
1.2 Título: Estudo das Diferenças Individuais do Comportamento de Bullying em Contexto Escolar
1.3 Orientador (a): Profa. Dra. Carmen Elvira Flores Mendoza Prado
1.4 Data de defesa: 2012
1.5 Nível :
( ) Mestrado
(X) Doutorado
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1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
1.8 Cidade/Estado: Belo Horizonte - Minas Gerais
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas):
2.2 Tema Principal: “Diferenças individuais do comportamento de bullying em contexto escolar”
2.3 Recortes temáticos: Relações causais
2.4 Objetivos: “compreender quais são as dimensões presentes no bullying e quais variáveis individuais
se relacionam a elas.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas
(X)
pesquisas mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo (X) funcionalista (X)
estatístico ( ) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: checklist de heterorrelato
2.9 Grupo estudado: professores e alunos
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho:
“A presente pesquisa teve como propósito estudar as diferenças individuais do comportamento de bullying em
contexto escolar. O objetivo deste estudo consistiu-se em compreender quais são as dimensões presentes no
bullying e quais variáveis individuais se relacionam a elas. São várias as formas de observar o comportamento de
bullying, mas a literatura sugere que escalas de observação ou heterorrelato são mais úteis para finalidade, uma
vez que minimizam o efeito da desejabilidade social. Nesse sentido, foi desenvolvido um checklist de
heterorrelato para professores com 20 itens sensíveis a identificar a prática do bullying em contexto escolar. A
amostra deste estudo foi composta por estudantes do ensino fundamental do Centro Pedagógico(CP) da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), entre as idades de 11 e 18 anos, totalizando 248, sendo131
sujeitos do sexo masculino (52,8%) e 117 do feminino (47,2%), com idades entre 11 e 18 anos
(Me=13,04,dp=1,157) e com prevalência de alunos nas classes B e C. O checklist (CABE) mostrou ser um
instrumento válido para mensurar o comportamento de bullying uma vez que as análises psicométricas
evidenciam o constructo com mais de 50% de sua variância explicada. Os resultados desta pesquisa apontam que
o comportamento de bullying apresenta relação com a idade e o sexo dos estudantes, correlacina-se
positivamente com neuroticismo em meninas e com habilidades cognitivas verbais em ambos os sexos. Dessa
forma, o CABE mostrou-se uma importante ferramenta para estudar as diferenças individuais do comportamento
de bullying em ambiente escolar.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 13ª
1.1 Autor (a): Fracesca Stepha Tavares
1.2 Título: Estudo compreensivo da associação entre Bullying e Ansiedade Social
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Lélio Moura Lourenço
1.4 Data de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
1.8 Cidade/Estado: Juiz de Fora – MG
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
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2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying, Ansiedade Social, Consequências
2.2 Tema Principal: “interrelação entre episódios de Bullying na infância e adolescência e Ansiedade
Social\Fobia Social na idade adulta”
2.3 Recortes temáticos: Relações causais
2.4 Objetivos: “analisar a relação que os participantes estabelecem entre as experiências de Bullying na infância
e adolescência e os sintomas atuais de Ansiedade Social”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo (X) funcionalista
( ) estatístico ( ) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: pacientes fóbico sociais
2.10 Principais contextos estudados: Programa de Transtornos de Ansiedade da Secretaria Municipal de Saúde
do Município de Juiz de Fora
2.11 Resumo do trabalho: “O presente trabalho estudou a interrelação entre episódios de Bullying na infância e
adolescência e Ansiedade Social\Fobia Social na idade adulta. O Bullying é um tipo específico de violência entre
pares descrito como um abuso de poder continuado ao longo do tempo, com a intenção clara de afligir, intimidar
e agredir outra pessoa no convívio permanente em locais coletivos, ocorrendo, preferencial, mas não
exclusivamente, nas escolas. Bullying pode então ser considerado como um fator de forte interferência negativa
para o desenvolvimento. A Ansiedade Social\Fobia Social é caracterizada como um quadro patológico no qual
uma pessoa teme a convivência social por estar preocupada em ser humilhada e constrangida. A dificuldade em
situações sociais durante a infância e adolescência pode influenciar no desenvolvimento de habilidades sociais
necessárias para posterior funcionamento acadêmico, social e profissional. É necessário um maior entendimento
entre dificuldades de socialização na infância e adolescência, e o desenvolvimento de Fobia social na idade
adulta. Com o objetivo de analisar a relação que os participantes estabelecem entre as experiências de Bullying
na infância e adolescência e os sintomas atuais de Ansiedade Social, foram realizadas entrevistas
semiestruturadas com pacientes fóbico sociais do Programa de Transtornos de Ansiedade da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Juiz de Fora. Foram realizadas trinta entrevistas, duas com cada um dos
quinze participantes da pesquisa. Como resultados podemos destacar o número importante dos participantes
pesquisados que tiveram experiências significativas de vitimização escolar. Grande parte dos participantes foi
alvo de apelidos durante todo o período escolar, e também sofreram experiências de isolamento ou exclusão.
Essas experiências em sua maioria ocorreram em sala de aula, e os participantes não contaram para ninguém os
episódios sofridos. Os relatos de perseguição na escola, humilhação, insegurança e exclusão também foram
exemplificados em situações de convivência familiar e no trabalho.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 14ª
1.1 Autor (a): Adriana Aparecida de Almeida
1.2 Título: Bullying escolar e criminalidade adulta: Um estudo com egressos do Sistema Prisional de Juiz de
Fora/MG
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Lelio Moura Lourenço
1.4 Data de defesa: dezembro de 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
1.8 Cidade/Estado: Juiz de Fora – MG
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2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying, criminalidade, egressos, sistema prisional
2.2 Tema Principal: Associação existente entre bullying escolar e o envolvimento em atos de criminalidade na
idade adulta
2.3 Recortes temáticos: Relações Causais
2.4 Objetivos: “pesquisar a possível associação existente entre bullying escolar e o envolvimento em atos de
criminalidade na idade adulta.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas (X) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas:
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
(X) funcionalista (X)
estatístico ( ) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: egressos do sistema prisional
2.10 Principais contextos estudados: programa de inclusão social do governo de Minas Gerais, em Juiz de Fora
2.11 Resumo do trabalho: “O bullying é um dos tipos de violência escolar com maior destaque no meio
acadêmico nas últimas décadas. Acarreta consequências prejudiciais a curto e longo prazo para todos os
envolvidos, que podem variar desde transtornos fisiológicos, psicológicos, sociais, a comportamentos de risco
como consumir álcool e outras drogas, portar armas, se envolver em brigas e em comportamentos agressivos,
delinquentes e/ou violentos. Este estudo visou pesquisar a possível associação existente entre bullying escolar e
o envolvimento em atos de criminalidade na idade adulta. Foram entrevistados 54 egressos do sistema prisional
que participavam do programa de inclusão social do governo de Minas Gerais, em Juiz de Fora. As entrevistas
foram gravadas, transcritas e analisadas através da técnica de análise de conteúdo. Os resultados mostraram que
20 egressos não estiveram envolvidos em episódios de bullying, porém 10 destes estavam envolvidos em
violência escolar, 3 em violência escolar e em brigas de gangues e 1 somente em brigas de gangues, restando
apenas 6 egressos que não se envolveram com nenhum episódio de violência no período em que estudavam.
Como agressores de bullying foram identificados 18 egressos (9 também estavam envolvidos em violência
escolar e 3 em brigas de gangues); como testemunhas foram identificados 5 egressos; como vítima-agressora 4 e
apenas como vítima um egresso. Não ficou claro o envolvimento de 7 egressos em episódios de bullying, porém
destes 2 estavam envolvidos em violência escolar e em brigas de gangues; um estava envolvido apenas com a
primeira e outro apenas com a segunda. O bullying direto e verbal foi o que mais apareceu com 70,9% e as
principais vítimas foram „gordinhos‟ com 20,9% e „tímidos‟ com 13,9%. O tráfico de drogas surgiu como o ato
infracional mais praticado (35,1%), seguido pelo roubo (20,2%); assalto (13,5%) e furto (6,7%), entre outros.
Discussões foram realizadas a partir dos dados coletados.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 15ª
1.1 Autor (a): Bruna Roberta Landi
1.2 Título: Bullying, estilos parentais e socio-cognições
1.3 Orientador (a): Profª. Drª. Carolina Lisboa
1.4 Data de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia Clínica
1.7 Instituição: Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
1.8 Cidade/Estado: São Leopoldo – RS
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Estilos parentais. Sócio-cognições. Bullying.
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2.2 Tema Principal: processo de bullying, sócio- cognições e estilos parentais
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “investigar o processo de bullying, sócio- cognições e estilos parentais”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.7 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados (X) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas (X) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
(X) funcionalista (X)
estatístico ( ) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
(X) Testes e escalas: escalas
2.9 Grupo estudado: crianças de 09 a 14 anos
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas da cidade de Novo Hamburgo
2.11 Resumo do trabalho: “Este trabalho se propôs a estudar e investigar o processo de bullying, sóciocognições e estilos parentais de 221 crianças de 09 a 14 anos, regularmente matriculadas em duas escolas
públicas da cidade de Novo Hamburgo, RS. Os participantes responderam a uma escala sobre sua percepção
acerca dos estilos parentais e outra que investigava atribuições causais (sócio-cognições) relacionadas aos
relacionamentos interpessoais no contexto escolar. Também tiveram que eleger colegas que julgassem
agressivos, agressores no bullying, pró-sociais, vitimizados (bullying) e isoladas ativamente a partir de uma
escala com afirmações acerca de condutas típicas destes grupos. A partir destes dados, levantaram-se as
freqüências com que as crianças foram referidas pelos seus colegas e amostra foi dividida em quatro grupos de
crianças (Agressores, Socialização, Isolado e Vitimazação). As correlações entre variáveis mostram que as
subescala Agressividade está correlacionada positivamente com as subescalas de Vitimização e Socialização.
Este dado significa que crianças agressivas são percebidas como sociáveis, porém também podem tornar-se
vítimas do bullying. A subescala de Isolamento está correlacionada positivamente com a subescala Vitimização,
o que mostra que ser vítima aumenta o isolamento social e reforça assim os papéis do bullying. Testes T de
Student calculados mostram que a agressividade foi maior entre as meninas do que entre os meninos, indo de
encontro à literatura existente. Quanto aos Estilos Parentais, quando percebidos como positivos pelas crianças
estão também associados a comportamentos de socialização e menos chance destes jovens tornarem-se vítimas
de bullying, corroborando a literatura existente. Foram encontradas correlações positivas entre sócio-cognições e
estilos parentais. Este dado demonstra que os pais participam ativamente da formação das crenças e cognições de
seus filhos, positivamente ou negativamente. Esses dados podem ajudar a pensar em políticas públicas para o
enfrentamento e prevenção ao bullying, como no trabalho em clínicas particulares, enfatizando o trabalho com as
famílias de vítimas e agressores desta violência.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 16ª
1.1 Autor (a): Lisete Silva Almeida
1.2 Título: Uma investigação sobre as habilidades sociais de crianças envolvidas no bullying
1.3 Orientador (a): Prof.ª Dr.ª Carolina Saraiva de Macedo Lisboa
1.4 Data de defesa: março de 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia Clínica
1.7 Instituição: Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
1.8 Cidade/Estado: São Leopoldo – RS
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying; Habilidades Sociais; Crianças
2.2 Tema Principal: Habilidades sociais das crianças envolvidas no bullying
2.3 Recortes temáticos: Relações causais

363

2.4 Objetivos: “investigar as habilidades sociais das crianças envolvidas no bullying”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
(X) funcionalista (X)
estatístico ( ) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
(X) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9
Grupo
estudado:
crianças vítimas,agressoras,
vítimas-agressoras
e
crianças
que
apresentam apresentam comportamento pró-social.
2.10 Principais contextos estudados: não foi possível identificar
2.11 Resumo do trabalho:
“O bullying é um fenômeno que perpassa todas as idades, classes sociais e raças, sendo considerado um
problema social grave devido aos altos índices de prevalência e aos efeitos negativos que traz para o
desenvolvimento psicossocial das vítimas e agressores. Estar envolvido em situações de bullying pode gerar
prejuízos no desenvolvimento das habilidades sociais do indivíduo, comprometendo o aprendizado e as relações
interpessoais. Pesquisas indicam que o contrário também pode ocorrer, uma vez que ter poucas habilidades
sociais é um fator de risco para tornar-se uma vítima do bullying. Este estudo se propõe a investigar as
habilidades sociais das crianças envolvidas no bullying. A seção I da dissertação, apresenta uma revisão
sistemática da literatura que abrange o período de 2007 a 2010, sobre habilidades sociais e bullying. A seção II é
composta por um estudo empírico que objetivou investigar as habilidades sociais de crianças vítimas,agressoras,
vítimas-agressoras e crianças que apresentam comportamento pró-social. No que se refere a revisão de literatura,
chama a atenção o fato de todos os artigos encontrados serem internacionais com uma tendência para os artigos
empíricos e quantitativos. As habilidades sociais, em geral, estudadas foram: empatia,assertividade, autocontrole,
responsabilidade e cooperação. O instrumento SSRSS-Social Skills Rating System foi o mais utilizado e a
maioria das publicações provém dos Estados Unidos. Demais países necessitam explorar este assunto, além de
que pesquisas qualitativas merecem maior atenção. Quanto aos achados empíricos, as habilidades sociais
encontram-se dentro da média, sendo que se a criança for agressiva está em risco para sofrer bullying. A partir
deste estudo, espera-se que novas intervenções sejam implementadas nas escolas a fim de desenvolver e
fortalecer as habilidades e competências dos alunos envolvidos.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 17ª
1.1 Autor (a): Elaine Lúcia Dias Oliveira
1.2 Título: Bullying na infância e adolescência: repercussões na vida e saúde de universitários adultos do sexo
masculino
1.3 orientador (a): Drª. Carmen Maria Bueno Neme
1.4 Data de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade Estadual Paulista Júlio De Mesquita Filho (UNESP)
1.8 Cidade/Estado: Bauru – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying. Fenomenologia. Masculino. Psicanálise. Saúde. Violência
2.2 Tema Principal: “Bullying na infância e adolescência: repercussões na vida e saúde de universitários adultos
do sexo masculino”
2.3 Recortes temáticos: Relações causais. Consequências. Identificação, ocorrência ou prevalência.
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2.4 Objetivos: “identificar ocorrências de bullying sofridas por adultos universitários do sexo masculino nos
períodos da infância e ou adolescência e as possíveis repercussões dessa experiência na trajetória de vida dos
participantes. Visou averiguar, por meio de respostas a um questionário, possíveis relações quantitativas entre
bullying, sexo, idade em que ocorreu a experiência, local, tipo de agressão sofrida, se houve ou não ajuda ou
apoio e possíveis influências e ou sequelas na vida dos participantes.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “entrevistas individuais, com base no método fenomenológico, cujas vivências foram discutidas
com a contribuição da teoria psicanalítica”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas
( )
pesquisas mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo (X) funcionalista
( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: universitários
2.10 Principais contextos estudados: universidade
2.11 Resumo do trabalho: “Esse estudo teve como objetivo identificar ocorrências de bullying sofridas por
adultos universitários do sexo masculino nos períodos da infância e ou adolescência e as possíveis repercussões
dessa experiência na trajetória de vida dos participantes. Visou averiguar, por meio de respostas a um
questionário, possíveis relações quantitativas entre bullying, sexo, idade em que ocorreu a experiência, local, tipo
de agressão sofrida, se houve ou não ajuda ou apoio e possíveis influências e ou sequelas na vida dos
participantes. Buscando aprofundar a compreensão acerca da experiência com bullying e sua repercussão na vida
e na saúde das vítimas foram também realizados três estudos de caso por meio de entrevistas individuais, com
base no método fenomenológico, cujas vivências foram discutidas com a contribuição da teoria psicanalítica.
Pretende-se que os resultados do estudo possam clarificar a dinâmica desse tipo de violência, considerada
frequente entre crianças e adolescentes, bem como que possam subsidiar propostas de prevenção e incentivar ou
incrementar assistência efetiva às vítimas.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese – 18º
1.1 Autor (a): Karoline Moraes Rossini Oliveira
1.2 Título: Experiências de Adolescentes com Bullying Escolar e Análise Fenomenológica de suas Vivências
1.3 Orientador (a): Carmen Maria Bueno Neme
1.4 Data de defesa: 29/02/2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP)
1.8 Cidade/Estado: Bauru – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Adolescentes. Bullying. Fenomenologia.
2.2 Tema Principal: Descrição e análise das experiências vividas por adolescentes que sofreram bullying
2.3 Recortes temáticos: Outros
2.4 Objetivos: “descrever e analisar, compreensivamente, experiências vividas por adolescentes que sofreram
bullying”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.7 Enfoque teórico
(X) Claramente explicitado: “fundamentado em análises estatísticas e no método fenomenológico de
investigação”
( ) Não foi possível identificar
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2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Claramente explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista (X)
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: adolescentes do 6º e 7º anos do ensino fundamental
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “O bullying é um tipo de comportamento violento que vem chamando a atenção de
pesquisadores de diversas áreas, por estar se manifestando de forma cada vez mais grave e frequente. As
consequências para quem sofre bullying são imprevisíveis, pois dependem dos recursos individuais de
enfrentamento e da obtenção ou não de ajuda e apoio social (familiares, professores, outros). Considerando a
gravidade do fenômeno bullying, os diferentes tipos de sofrimento de suas vítimas e as possíveis estratégias que
podem ser identificadas para que as vítimas possam se livrar das humilhações, esse estudo pretendeu descrever e
analisar, compreensivamente, experiências vividas por adolescentes que sofreram bullying. Neste estudo, de
natureza quantitativa e qualitativa, fundamentado em análises estatísticas e no método fenomenológico de
investigação, verificou-se não só a necessidade de diagnosticar os acontecimentos de bullying, mas também de
estudos voltados à compreensão mais profunda do sofrimento das vítimas. Essa pesquisa foi realizada em duas
fases. Na primeira, foi realizado um estudo quantitativo, utilizando um questionário elaborado para o estudo, o
qual foi respondido por 160 adolescentes do 6º e 7º anos do ensino fundamental de uma escola publica visando
identificar casos de vítimas de bullying, seu percentual nessa amostra e sua significância estatística. Na segunda
fase, foi realizado um estudo qualitativo, por meio do método fenomenológico de coleta e análise dos dados, da
qual participaram seis alunos selecionados de acordo com critérios definidos, que foram individualmente
entrevistados. Os resultados quantitativos mostraram que 54% da amostra relatou ter sido vítima de bullying,
sendo 64% de alunos do 6º ano e os demais do 7º ano. A escola foi mais apontada como local do bullying, sendo
o tipo verbal o mais utilizado pelos próprios colegas da escola. Não foi encontrada diferença estatistica
significativa quanto ao gênero com relação aos quesitos: ter sofrido bullying, tipo de bullying, grau de
sofrimento, reação da vítima e ao fato de buscar ajuda. Na etapa qualitativa foi feita uma investigação mais
aprofundada acerca da vitimização sofrida, da percepção das ocorrências de bullying pelas vítimas, dos
sentimentos envolvidos na vitimização, do comportamento e reação das vítimas na situação sofrida e de como a
violência foi enfrentada. As vivências dos participantes mostram a magnitude dos sentimentos de humilhação e
revolta, a incompreensão e a confusão com relação à atitude dos agressores e à falta de auxilio, levando a
dificuldades para reagir e a sentimentos de culpa por devolverem a agressão quando isso ocorreu. Confirma-se o
bullying como uma situação de stress duradouro, com consequências emocionais às vítimas, maximizando os
riscos para prejuízos no desenvolvimento, especialmente quando esse tipo de violência se dá na etapa da infância
e adolescência. Deve ser divulgado e prevenido, especialmente na escola, onde mais ocorre. Suas vítimas devem
ser incentivadas a buscar ajuda e apoiadas para expor suas vivências dolorosas, de modo que possam ser
ajudadas a superá-las.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese – 19º
1.1 Autor (a): Bruna Meurer
1.2 Título: Desvelando o bullying nos contextos de trabalho através de trajetórias femininas
1.3 Orientador (a): Profª. Dr.ª Marlene Neves Strey
1.4 Data de defesa: 2009
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia Social
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS)
1.8 Cidade/Estado: Porto Alegre – RS
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Mulheres. Gênero. Bullying. Trabalho. Relações de Poder.
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2.2 Tema Principal: “fenômeno bullying no trabalho e suas interfaces com as questões de gênero.”
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Manifestações do bullying
2.4 Objetivos: problematizar “os discursos e estereótipos produzidos pelas ciências, que incidem sobre mulheres
e homens que praticam ou são vítimas do bullying,”; “conhecer os sentidos atribuídos ao bullying através dos
discursos de mulheres que vivenciaram esse fenômeno ao longo da sua trajetória profissional, e trazer à cena as
questões de gênero que se inscrevem nesse processo”; “desvelar as múltiplas formas de afetação do bullying a
vida de mulheres que vivenciaram esse fenômeno em seus contextos de trabalho, evidenciando produções
discursivas em torno do bullying perpassadas pelos discursos psicológicos, acadêmicos e midiáticos produzidos
sobre bullying no Brasil e em outros países”.
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Claramente explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Claramente explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas:
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: mulheres
2.10 Principais contextos estudados: trabalho
2.11 Resumo do trabalho: “A presente dissertação é constituída por três artigos, um teórico e dois empíricos,
sendo que o eixo central entre eles é o fenômeno bullying no trabalho e suas interfaces com as questões de
gênero. O primeiro artigo teórico problematiza os discursos e estereótipos produzidos pelas ciências, que
incidem sobre mulheres e homens que praticam ou são vítimas do bullying. São realizadas, assim, reflexões que
permitem compreender como as práticas psi em pleno século XXI, utilizam-se de antigos métodos para o
controle social dos corpos no aparato social. Desse modo, a partir de uma perspectiva psicossocial atentamos
para o fato de que o bullying não se refere apenas a uma conduta individual “anti-social”, mas está relacionado a
condicionantes individuais, grupais, organizacionais e sociais. O segundo artigo empírico buscou conhecer os
sentidos atribuídos ao bullying através dos discursos de mulheres que vivenciaram esse fenômeno ao longo da
sua trajetória profissional, e trazer à cena as questões de gênero que se inscrevem nesse processo. Por fim, o
terceiro artigo tem por objetivo desvelar as múltiplas formas de afetação do bullying a vida de mulheres que
vivenciaram esse fenômeno em seus contextos de trabalho, evidenciando produções discursivas em torno do
bullying perpassadas pelos discursos psicológicos, acadêmicos e midiáticos produzidos sobre bullying no Brasil
e em outros países. Esses relatos, na maior parte das vezes, descolavam o foco de análise do coletivo para o
individual e tendiam a adentrar no território normativo da patologização dos sujeitos. Por fim, são feitas
reflexões que mostram, que enfrentar a violência contra as mulheres nos ambientes organizacionais, em todas as
suas “formas” e “taxionomias”, requer não só uma percepção multidimensional do fenômeno, como também a
convicção de que para superá-lo é preciso investir no desenvolvimento de políticas que acelerem a redução das
desigualdades entre homens e mulheres no trabalho.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 20ª
1.1 Autor (a): Cláudia de Morais Bandeira
1.2 Título: Bullying : auto-estima e diferenças de gênero
1.3 Orientador (a): Claudio Simon Hultz
1.4 Data de defesa: agosto de 2009
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
1.8 Cidade/Estado: Porto Alegre
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2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas):
2.2 Tema Principal: Ocorrência, tipos, frequência do bullying em adolescentes e diferença na auto-estima dos
envolvidos
2.3 Recortes temáticos: Manifestações. Relações causais. Identificação, ocorrência ou prevalência.
2.4 Objetivos: “pesquisar a ocorrência de bullying em adolescentes de três escolas, públicas e privadas, da cidade
de Porto Alegre, RS.”, identificar “os tipos mais utilizados de bullying e a freqüência com que ocorrem”,
“verificar se existe diferença na auto-estima de adolescentes envolvidos no bullying, enquanto vítimas,
agressores, vítimas/agressores e testemunhas, por sexo.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não é possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista (X)
estatístico ( ) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários: sobre bullying
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
(X) Testes e escalas: Escala de Auto-Estima de Rosenberg
2.9 Grupo estudado: estudantes de quartas a oitavas séries do ensino fundamental, com idade entre nove e
dezoito anos
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas e privadas da cidade de Porto Alegre, RS
2.11 Resumo do trabalho: “O presente estudo teve por objetivo pesquisar a ocorrência de bullying em
adolescentes de três escolas, públicas e privadas, da cidade de Porto Alegre, RS. Investigou os tipos mais
utilizados de bullying e a freqüência com que ocorrem. Objetivou, também, verificar se existe diferença na autoestima de adolescentes envolvidos no bullying, enquanto vítimas, agressores, vítimas/agressores e testemunhas,
por sexo. A amostra foi composta por 465 adolescentes, de ambos os sexos, estudantes de quartas a oitavas séries
do ensino fundamental. Dentre estas crianças, 52,7% pertenciam ao sexo masculino e a idade dos participantes
variou entre nove e dezoito anos (M= 13,4 anos; dp = 1,47). Os instrumentos utilizados foram um questionário
sobre bullying, com 15 questões de múltipla escolha e a Escala de Auto-Estima de Rosenberg. Os dados foram
coletados de forma coletiva nas escolas, após autorização das mesmas e consentimento dos adolescentes e pais.
Os resultados mostraram que 67,5% foram vítimas, 54,7% foram agressores, 43,6% foram vítimas/agressores e
83,9% foram testemunhas de bullying. Uma ANOVA apontou uma interação entre sexo e papéis de bullying em
relação à auto-estima. Testes Post Hoc demonstraram que meninos no grupo de vítimas/agressores apresentaram
média superior de auto-estima em relação às meninas. Verificou-se que meninos no grupo de testemunhas
apresentaram maior média de auto-estima que no grupo das vítimas. Verificou-se que as meninas no grupo de
agressoras apresentaram média mais alta que o grupo das vítimas/agressoras. Concluiu-se que o bullying é um
fenômeno de ocorrência muito comum e que apresenta diferentes implicações na auto-estima das meninas e dos
meninos envolvidos em diferentes papéis. Novos estudos para esclarecer algumas dessas questões são
propostos.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 21ª
1.1 Autor (a): Virgínia de Oliveira Alves Passos
1.2 Título: O relacionamento professor-aluno e o bullying no ensino fundamental
1.3 Orientador (a): Agnaldo Garcia (UFES)
1.4 Data de defesa: 2012
1.5 Nível :
( ) Mestrado
(X) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia
1.7 Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo
1.8 Cidade/Estado: Vitória – ES
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2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Relações interpessoais. Bullying. Violência escolar.
2.2 Tema Principal: O relacionamento professor-aluno e o bullying no ensino fundamental
2.3 Recortes temáticos: Análise do fenômeno. Relações causais.
2.4 Objetivos: “investigar o papel da relação professor-aluno na ocorrência de situações de conflitos envolvendo
alunos.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área: ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não é possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
(X) funcionalista (X)
estatístico ( ) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) História de vida
( ) Observação Participante
(X) Outro: redação
2.9 Grupo estudado: alunos do 7º ano do Ensino Fundamental
2.10 Principais contextos estudados:
2.11 Resumo do trabalho: três escolas da rede particular de Recife (PE)
“O contexto social contemporâneo é marcado por inúmeras situações identificadas por violência. As instituições
de ensino também apresentam suas faces da violência. A escola como espaço de indivíduos em desenvolvimento
é palco de situações de conflitos diversos. Existe um fenômeno, de intensa violência, que vem preocupando
educadores de uma forma geral – o bullying – termo usado para referir-se a um conjunto de atitudes agressivas,
intencionais e repetitivas, adotado por um ou mais alunos contra outro(s), causando dor, angústia e sofrimento.
Insultos, intimidações, apelidos, gozações, acusações, levando geralmente à exclusão, além de danos físicos,
psíquicos, morais e materiais. O objetivo geral da presente pesquisa é investigar o papel da relação professoraluno na ocorrência de situações de conflitos envolvendo alunos. Participaram deste estudo124 alunos do 7º ano
do Ensino Fundamental de três escolas da rede particular de Recife (PE). Os estudantes foram convidados a
escreverem uma redação sobre ‘Violência Escolar’, e em seguida preenchiam um questionário sobre o
relacionamento com colegas e com dois professores – com Bom Relacionamento e com Relacionamento Difícil.
A análise temática das redações aponta que a maioria dos alunos se referiu diretamentea prática de bullying ao
dissertar sobre violência escolar. Tal prática também foi abordada de forma indireta, sem fazer referência
explícita ao termo bullying. Alguns alunos se declararam alvos/vítimas de bullying, e outros afirmaram ter
presenciado tal prática. A análise dos questionários evidenciou as formas de envolvimento em bullying e
aspectos do relacionamento professor-aluno. A análise estatística correlacional apontou ligação entre alunos
autores/agressores a aspectos negativos do relacionamento com professores. Os resultados possibilitam para
maior compreensão da influência das relações interpessoais no contexto escolar.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 22ª
1.1 Autor (a): Guilherme Welter Wendt
1.2 Título: Cyberbullying em adolescentes brasileiros
1.3 Orientador (a): Drª. Carolina Saraiva de Macedo Lisboa.
1.4 Data de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Psicologia Clínica
1.7 Instituição: Universidade do Vale do Rio dos Sinos
1.8 Cidade/Estado: São Leopoldo – RS
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Adolescencia. Bullying. Cyberbullying. Depressão
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2.2 Tema Principal: Relação entre cyberbullying e sintomatologia depressiva relacionada da diferenças de
gênero e idade
2.3 Recortes temáticos: Análise do fenômeno. Relações causais. Outros.
2.4 Objetivos: “analisar a prevalência do cyberbullying e suas relações com sintomatologia depressiva,
verificando possíveis diferenças entre meninos e meninas e as diferenças em relação a faixa etária dos
participantes.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação (X) Psicologia ( ) Outra área:
( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não é possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas (X) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas restrita a confirmação da literatura existente e à sugestões de
estudos
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
(X) funcionalista (X)
estatístico ( ) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) História de vida
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: adolescentes com idades variando entre 13 a 17 anos
2.10 Principais contextos estudados: escolas públicas e privadas da região metropolitana de Porto Alegre, RS
2.11 Resumo do trabalho: “O cyberbullying é entendido como uma forma de comportamento agressivo que
ocorre através dos meios eletrônicos de interação (computadores, celulares, sites de relacionamento virtual),
sendo realizado de maneira intencional por uma pessoa ou grupo contra alguém em situação desigual de poder e,
ainda, com dificuldade em se defender. Os estudos disponíveis até o presente momento destacam que o
cyberbullying é um fator de risco para o desenvolvimento de sintomas de ansiedade, depressão, ideação suicida,
abuso de substâncias psicoativas, dentre outras situações potencialmente danosas ao desenvolvimento. Todavia,
pouca atenção tem sido dada em relação ao fenômeno no Brasil e na América Latina. Assim, o objetivo dessa
dissertação foi investigar o cyberbullying, através de dois estudos distintos, sendo um de natureza teórica e outro
empírico. O estudo teórico, apresentado na seção 1, traz dados sobre a prevalência do fenômeno em distintos
países, além de discutir as consequências e aspectos conceituais que diferenciam o bullying do cyberbullying. Do
mesmo modo, fatores de risco e de proteção em relação ao cyberbullying são tratados e estudos atuais sobre o
tema são amplamente revisados e discutidos. Já a investigação empírica, que compõe a seção 2, foi realizada
com adolescentes com idades variando entre 13 a 17 anos (N=367), provenientes de escolas públicas e privadas
da região metropolitana de Porto Alegre, RS. O objetivo principal foi de analisar a prevalência do cyberbullying
e suas relações com sintomatologia depressiva, verificando possíveis diferenças entre meninos e meninas e as
diferenças em relação a faixa etária dos participantes. Um percentual elevado de adolescentes referiu estar
envolvido com o processo (72,7% com cyber agressão e 75,6% com cyber vitimização), não havendo diferença
significativa entre meninos e meninas. Associações positivas e significativas entre o envolvimento com
cyberbullying com a idade dos participantes, o tempo gasto na internet e sintomas de depressão foram
identificadas. Constatou-se também que os adolescentes caracterizados como vítimas-agressores do processo de
cyberbullying apresentaram níveis mais elevados de depressão quando comparados aos estudantes não
envolvidos com o fenômeno. Dados sociodemográficos e relacionados à interação dos adolescentes com as
ferramentas tecnológicas e virtuais são descritos e discutidos. Foi possível verificar que o cyberbullying é um
fenômeno de extrema relevância e que ainda necessita ser largamente estudado no contexto brasileiro. Estudos
apontam o quanto este processo pode ser fator de risco para o desenvolvimento de jovens e ressaltam a
importância de pesquisas que subsidiem intervenções. Dados do estudo empírico corroboram achados da
literatura, assim como apontam para diferenças culturais no que tange a este fenômeno. Também se apresentam,
ao final dessa investigação, sugestões para estudos futuros, bem como são ressaltadas as limitações da mesma.”
Dissertações e teses sobre bullying em outros programas (25 trabalhos):
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1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 1ª
1.1 Autor (a): Karla Rangel Ribeiro
1.2 Título: Bullying envolvendo adolescentes grávidas e impactos sobre a vida escolar
1.3 Orientador (a): Profa. Rosalee Santos Crespo Istoe, D.Sc. Co-orientador: Carlos Henrique Medeiros de
Souza, D.Sc.
1.4 Data de defesa: dezembro de 2012
1.5 Nível :
( X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Cognição e Linguagem
1.7 Instituição: Universidade Estadual do Norte Fluminense “Darcy Ribeiro”- UENF
1.8 Cidade/Estado: Campos dos Goytacazes/Rj
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): gravidez, adolescência, bullying, rendimento escolar, evasão
2.2 Tema Principal: Gravidez na adolescência, prática de bullying e evasão e/ou rendimento escolar
2.3 Recortes temáticos: Relações causais.
2.4 Objetivos: impactos dos fatores gravidez na adolescência e prática de bullying, em isolado ou associados,
sobre a evasão e/ou rendimento escolar de alunas de uma escola da rede pública em Campos dos Goytacazes
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: educação, psicologia, ensinoaprendizagem, interdisciplinar ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados (X) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas (X) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
(X) funcionalista ( )
estatístico ( ) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: adolescentes
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: alunas
“A gravidez na adolescência e a prática do bullying são considerados problemas que podem influenciar
negativamente no rendimento escolar. O objetivo do presente trabalho é verificar os impactos destes dois fatores,
em isolado ou associados, sobre a evasão e/ou rendimento escolar de alunas de uma escola da rede pública em
Campos dos Goytacazes. Foram aplicados 324 questionários, durante os meses de maio e junho de 2012, em um
colégio estadual visando captar as percepções das alunas quanto aos temas. Foi verificado que adolescentes
grávidas têm maior propensão a serem agressoras e menor tendência de serem vítimas do bullying. Ainda,
observou-se que adolescentes grávidas envolvidas com bullying (como agressoras ou vítimas) têm maiores
chances de evadirem temporariamente, porém retornam mais rapidamente aos estudos e têm melhor rendimento
escolar declarado. A gravidez, por si só, parece não ter influência direta sobre o desempenho nas matérias,
segundo percepção das alunas, embora reduza significativamente o tempo disponível para estudo. Ressalta-se,
também, que mães após a adolescência que atuaram como agressoras apresentavam, antes da gravidez, menor
pretensão de fazer faculdade e, após a gravidez, esta pretensão diminuiu ainda mais. Este trabalho poderá
contribuir na identificação e entendimento dos efeitos da gravidez precoce e do bullying no ambiente escolar,
bem como na adoção de políticas e estratégias para minimizar suas ocorrências e impactos.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 2ª
1.1 Autor (a): Alexandre Vinícius Malmann Medeiros
1.2 Título: O fenômeno bullying: (in)definições do termo e suas possibilidades
1.3 Orientador (a): Dijaci David de Oliveira
1.4 Data de defesa: 17-Ago-2012
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1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Sociologia
1.7 Instituição: Universidade Federal de Goiás (UFG)
1.8 Cidade/Estado: Goiânia – GO
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying. Banalização. Definição.
2.2 Tema Principal: Uso do termo bullying e de sua definição no Brasil
2.3 Recortes temáticos: Outros
2.4 Objetivos: “buscamos, nos artigos, indicações de livros de autores brasileiros ou traduções para a língua
portuguesa, afim de observarmos nessa literatura: os aspectos que envolvem o uso do termo bullying, como é
apresentado o conceito do fenômeno entre estes autores e o processo de banalização do fenômeno no Brasil”;
“buscamos iniciar uma reflexão nova entre os autores brasileiros, a fim de promover um aprofundamento da
discussão a cerca do uso do termo bullying e de sua definição no Brasil, uma vez que se aponta um consenso
para a manutenção do inglês em detrimento de uma busca por outro termo em português.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Sociologia
( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico ( ) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
(X) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10 Principais contextos estudados: não se aplica
2.11 Resumo do trabalho: “O fenômeno bullying começou a ser estudado e discutido em meados dos anos de
1980. Esses estudos indicam suas manifestações em escolas de todo o mundo, independente das diferenças
socioculturais. Ao consultarmos as publicações disponíveis na Scientific Eletronic Library Online (SciELO),
buscamos, nos artigos, indicações de livros de autores brasileiros ou traduções para a língua portuguesa, afim de
observarmos nessa literatura: os aspectos que envolvem o uso do termo bullying, como é apresentado o conceito
do fenômeno entre estes autores e o processo de banalização do fenômeno no Brasil. Observa-se que o uso do
termo para ações comuns nas relações pessoais e de conflitos presente em diversos campos provoca problemas
em sua identificação e admite uma onipresença do fenômeno, pois há uma tendência a se considerar bullying as
agressões ocorridas para além dos muros da escola, como em casas, ruas, quartéis militares, presídios ou no local
de trabalho. A partir destes dados buscamos iniciar uma reflexão nova entre os autores brasileiros, a fim de
promover um aprofundamento da discussão a cerca do uso do termo bullying e de sua definição no Brasil, uma
vez que se aponta um consenso para a manutenção do inglês em detrimento de uma busca por outro termo em
português. Entendemos que o direcionamento do uso do conceito para conflitos existentes entre alunos e no
ambiente escolar no Brasil, apresentado com suas próprias características que o diferencia de outras formas de
violência na escola, seja uma alternativa para evitar sua banalização. É preciso delimitar as fronteiras desse
fenômeno, conhecendo sua estrutura e tudo que circunda as consequências para os envolvidos e as políticas de
combate. A especificação do que entendemos por bullying no Brasil, é condição sine qua non para o
conhecimento, diagnóstico, prevenção, punição, tratamento e repreensão da banalização desse termo.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese- 3ª
1.1 Autor (a): Felipe Ribeiro Silva
1.2 Título: Bullying, vitimização e agressividade juvenil: um estudo de caso
1.3 Orientador (a): Dr. Wilson José Barp
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1.4 Data de defesa: Julho/2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Ciências Sociais
1.7 Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA)
1.8 Cidade/Estado: Belém - Pará
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Agressões Verbais e Físicas. Ameaças com armas.
Comportamento.Violência Escolar. Conflito.
2.2 Tema Principal: “agressividade juvenil, o bullying e a vitimização em contexto escolar internacional e
nacional”
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados e Manifestações
2.4 Objetivos: Discutir “o tema da agressividade juvenil, o bullying e a vitimização em contexto escolar
internacional e nacional e também resultados de pesquisa de campo do tipo self-report (auto avaliação) sobre a
temática dentro de uma escola pública de Belém-PA.”; “avaliar a visão dos jovens quanto à atenção familiar
deles e se sofrem com violência doméstica.”.
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Ciências Sociais
( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas:
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: jovens
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “O trabalho apresenta algumas discussões sobre o tema da agressividade juvenil, o
bullying e a vitimização em contexto escolar internacional e nacional e também resultados de pesquisa de campo
do tipo self-report (auto avaliação) sobre a temática dentro de uma escola pública de Belém-PA. O trabalho
procurou avaliar a visão dos jovens quanto à atenção familiar deles e se sofrem com violência doméstica. Foram
levantados também os atos de violência praticados e sofridos, se levam armas ou não para a escola, além da
percepção dos jovens quanto aos seus bairros residentes e suas possíveis reações em situações de conflito ou
violência. A pesquisa de campo foi realizada no período de agosto a novembro de 2010. É possível notar nos
resultados do estudo que o bullying (apesar de ter casos reduzidos) esta presente em praticamente todas as séries
e que a agressividade dos jovens se manifesta de variadas formas encontradas.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 4ª
1.1 Autor (a): Thayse Emanuelle Menezes Dos Santos
1.2 Título: As implicações do bullying nas subjetividades de adolescentes de uma escola pública de Teresina- PI
1.3 Orientador (a): Francisco de Oliveira Barros Junior
1.4 Data de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Políticas Públicas
1.7 Instituição: Fundação Universidade Federal do Piaui
1.8 Cidade/Estado: Teresina – PI
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Violência. Escola. Bullying. Adolescência. Identidade.
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2.2 Tema Principal: “Implicações do bullying nas subjetividades de adolescentes de uma escola pública de
Teresina – PI”
2.3 Recorte da pesquisa: Relações causais, Sentidos e significados e Intervenções
2.4 Objetivos: “desvendar as repercussões do bullying relacionando-o com a formações das identidades de
adolescentes em uma escola pública de Teresina – PI; descrever os fatores desencadeantes das práticas de
bullying entre os adolescentes de escola pública; elencar os múltiplos discursos proferidos sobre esta temática e
proceder a um levantamento das ações produzidas visando o seu enfrentamento nas escolas.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Políticas Públicas
( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico:
(X) Explicitado: “abordagem que pluraliza a violência”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes
(X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevistas: semi-estruturadas
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
(X) Observação Participante
(X) Outro: palestras, oficinas
2.9 Grupo estudado: “membros da equipe diretiva, professores do ensino fundamental e médio e adolescentes, do
6º ao 9º ano”
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho:
“A escola sofre os reflexos da violência, em especial do bullying, que tem gerado conflitos entre os alunos e
comprometido o aprendizado, a autoestima e as relações interpessoais. Realizou-se uma pesquisa qualitativa com
os seguintes objetivos: desvendar as repercussões do bullying relacionando-o com a formaçãodas identidades de
adolescentes em uma escola pública de Teresina–PI; descrever os fatores desencadeantesdas práticas de bullying
entre os adolescentes de escola pública; elencar os múltiplos discursos proferidos sobre esta temática e proceder
a um levantamento das ações produzidas visando o seu enfrentamento nas escolas. A discussão em torno do
bullying foi contextualizada dentro de uma abordagem que pluraliza a violência; ou seja, as violências se
manifestam através de diversas facetas. A amostra selecionada de uma escola da rede pública de Teresina – PI,
foi constituída por 2 membros da equipe diretiva, 2 professores do ensino fundamental e médio e 6 adolescentes,
do 6º ao 9º ano. Quanto aos métodos e técnicas, foram utilizadas palestras, observação participante, entrevista
semiestruturada e oficinas. As análises desses instrumentos revelaram que tanto o conceito de bullying quanto os
aspectos que contribuem para a sua incidência relacionam-se diretamente com as violências generalizadas do
cotidiano. Nas falas dos sujeitos, os valores familiares, as relações humanas e os aspectos socioeconômicos
foram as categorias destacadas como determinantes. A gravidade da presença do bullying nas escolas demanda
mais estudos interdisciplinares direcionados para o seu enfrentamento.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 5ª
1.1 Autor (a): Luciano Rassier Isolan
1.2 Título: Ansiedade na infância e adolescência e bullying escolar em uma amostra comunitária de crianças e
adolescentes
1.3 Orientador (a): Gisele Gus Manfro
1.4 Data de defesa: 2012
1.5 Nível :
( ) Mestrado
(X) Doutorado
1.6 Programa: Ciências Médicas: Psiquiatria
1.7 Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
1.8 Cidade/Estado: Porto Alegre – RS
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying. Ansiedade. Sensibilidade à ansiedade. Crianças. Adolescentes
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2.2 Tema Principal: Ansiedade na infância e adolescência e bullying escolar em uma amostra comunitária
2.3 Recortes temáticos: Relações causais
2.4 Objetivos: “examinar a prevalência de bullying em uma grande amostra comunitária de crianças e
adolescentes brasileiros e investigar a associação entre bullying e sintomatologia ansiosa de acordo com o DSMIV”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Psiquiatria
( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico: psiquiatria
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas (X) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
(X) funcionalista (X)
estatístico ( ) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
(X) Testes e escalas: instrumento auto-aplicativo de triagem
para transtornos de ansiedade que é a Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED),
Childhood Anxiety Sensitivity Index (CASI)
2.9 Grupo estudado: estudantes entre 9 e 18 anos
2.10 Principais contextos estudados: seis escolas pertencentes à área de captação da Unidade Básica de Saúde do
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
2.11 Resumo do trabalho: “Os transtornos de ansiedade representam uma das formas mais comuns de
psicopatologia em crianças e adolescentes e estão associados com prejuízos no funcionamento acadêmico, social
e familiar. Porém, permanecem frequentemente subdiagnosticados e subtratados. O bullying escolar é muito
comum e está associado com um amplo espectro de problemas psiquiátricos, incluindo sintomas de ansiedade. O
principal objetivo desta tese foi examinar a prevalência de bullying em uma grande amostra comunitária de
crianças e adolescentes brasileiros e investigar a associação entre bullying e sintomatologia ansiosa de acordo
com o DSM-IV. Esse estudo transversal consistiu no preenchimento de um questionário sobre bullying e de sua
frequência e de um instrumento auto-aplicativo de triagem para transtornos de ansiedade que é a Screen for
Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED) por 2.353 estudantes entre 9 e 18 anos provenientes de
seis escolas pertencentes à área de captação da Unidade Básica de Saúde do Hospital de Clínicas de Porto
Alegre. Um total de 22,9% da amostra relatou envolvimento com bullying frequente, como agressor (7,6%),
como vítima (5,7%) ou como agressor-vítima (9,6%). Em geral, meninos foram mais envolvidos como
agressores e como agressores-vítimas e meninas como vítimas. Nossos achados demonstraram que estudantes
envolvidos com bullying, como vítimas ou agressores-vítimas, apresentavam maiores escores na SCARED total
e em suas subescalas do que agressores ou do que os estudantes sem envolvimento com bullying. A prevalência
do bullying encontrada no nosso estudo está na média quando comparada com estudos prévios na literatura.
Vítimas e agressores-vítimas, mas não agressores, são grupos associados com uma sintomatologia ansiosa mais
alta. Embora no Brasil as taxas para as prevalências dos transtornos de ansiedade na infância e adolescência
sejam substanciais, há uma carência de instrumentos para avaliar os sintomas de ansiedade e constructos
relacionados à ansiedade em crianças e adolescentes. Adicionalmente, essa tese avaliou as propriedades
psicométricas de duas escalas que são utilizadas na avaliação da ansiedade em crianças e adolescentes. A
SCARED é um instrumento auto-aplicativo que foi originalmente desenvolvido como uma ferramenta de
triagem para avaliar os transtornos de ansiedade na infância e adolescência de acordo com o DSM-IV. Os
resultados encontrados em nosso estudo evidenciam que a SCARED apresenta propriedades psicométricas
apropriadas e é um instrumento válido e confiável para avaliar sintomas de ansiedade em jovens no Brasil. O
Childhood Anxiety Sensitivity Index (CASI) é o principal instrumento utilizado para avaliar sensibilidade à
ansiedade em crianças e adolescentes. A sensibilidade à ansiedade é um constructo temperamental que pode ser
conceitualizado como o medo de que sintomas de ansiedade possam ter graves consequências físicas,
psicológicas ou sociais para o indivíduo. A sensibilidade à ansiedade está associada com outras medidas de
ansiedade, principalmente àquelas que avaliam sintomas relacionados ao transtorno do pânico, e pode ser
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considerada um fator de risco para o desenvolvimento de sintomas de ansiedade e de transtornos de ansiedade
em jovens. Nossos achados demonstraram uma confiabilidade apropriada e evidência de validade convergente
entre a CASI e a SCARED em uma subamostra do nosso estudo, sugerindo que a CASI possa ser uma
ferramenta útil na avaliação da sensibilidade à ansiedade nessa população. Tendo em vista os limitados recursos
em relação à saúde mental e a pouca atenção clínica aos transtornos de ansiedade, acredita-se que tais
instrumentos possam 11 se tornar ferramentas úteis na triagem de crianças e adolescentes com sintomas de
ansiedade e que poderão necessitar de avaliações adicionais e de tratamento.”.
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 6ª
1.1 Autor (a): Graziela Aline Hartmann Zottis
1.2 Título: Bullying na adolescência: associação entre práticas parentais de disciplina e comportamento
agressivo na escola
1.3 Orientador (a): Elizeth Paz da Silva Heldt
1.4 Data de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Ciências Médicas: Psiquiatria
1.7 Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
1.8 Cidade/Estado: Porto Alegre – RS
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying. Educação infantil. Adolescente. Agressão psicológica.
Punições corporais.
2.2 Tema Principal: Influencia das práticas parentais no comportamento de bullying
2.3 Recortes temáticos: Relações causais
2.4 Objetivos: “verificar a associação entre o uso parental de punições corporais e agressão psicológica e a
prática de bullying por seus filhos no ambiente escolar.”; “verificar como práticas usualmente utilizadas pelos
pais para disciplinar e controlar o comportamento de seus filhos estão associadas à prática de bullying por seus
filhos, comparados com o grupo de adolescentes que não praticam bullying.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Psiquiatria
( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico: psiquiatria
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas (X) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas:
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
(X) funcionalista (X)
estatístico ( ) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários: Questionário de Bullying
de Olweus
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
(X) Testes e escalas: Dimensions of Discipline Inventory (DDI) Child Report
2.9 Grupo estudado: 2.457 adolescentes que participaram do Projeto Transtornos de Ansiedade da Infância e
Adolescência (PROTAIA)
2.10 Principais contextos estudados: seis escolas públicas pertencentes à área de abrangência da Unidade Básica
de Saúde Santa Cecília, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
2.11 Resumo do trabalho: “Bullying é o comportamento agressivo, ofensivo, repetitivo e frequente, perpetrado
por uma pessoa ou grupo contra outra ou outros, com a intenção de ferir e humilhar, em uma relação desigual de
poder. O bullying está associado a uma série de transtornos mentais, com repercussões importantes na vida
adulta tanto das vítimas como dos agressores. O envolvimento com a prática de bullying na escola por crianças e
adolescentes demonstra uma falha no processo de socialização, do desenvolvimento de empatia e de
autocontrole, que uma disciplina parental apropriada deveria prover. Assim, torna-se importante compreender
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como as práticas utilizadas pelos pais para disciplinar estão associadas à prática de bullying na escola, de forma
que intervenções mais abrangentes, além do âmbito escolar, possam ser implementadas. O presente estudo teve
como objetivo verificar como práticas usualmente utilizadas pelos pais para disciplinar e controlar o
comportamento de seus filhos estão associadas à prática de bullying por seus filhos, comparados com o grupo de
adolescentes que não praticam bullying. Tanto práticas punitivas e assertivas, quanto práticas indutivas,
positivas, foram investigadas. Especificamente, buscou-se verificar a associação entre o uso parental de punições
corporais e agressão psicológica e a prática de bullying por seus filhos no ambiente escolar. Os participantes do
estudo foram randomicamente selecionados a partir de uma amostra comunitária de 2.457 adolescentes que
participaram do Projeto Transtornos de Ansiedade da Infância e Adolescência (PROTAIA), realizado em seis
escolas públicas pertencentes à área de abrangência da Unidade Básica de Saúde Santa Cecília, do Hospital de
Clínicas de Porto Alegre, realizado entre 2008 e 2009. Como critérios de inclusão do estudo atual, os
adolescentes deveriam ter entre 10 e 15 anos, estarem ainda estudando nas escolas onde foram anteriormente
avaliados e estarem presentes na escola no dia da coleta de dados. Uma versão brasileira para o Questionário de
Bullying de Olweus foi utilizada para medir a frequência de bullying entre os alunos. O Dimensions of
Discipline Inventory (DDI) – Child Report foi utilizado para avaliar a frequência de utilização de práticas
parentais de disciplina punitivas e indutivas. Os instrumentos foram respondidos pelos adolescentes após a
autorização dos pais. A associação entre prática de bullying e práticas parentais de disciplina foi verificada
através de regressão logística. Dos 247 adolescentes avaliados, 98 (39,7%) praticavam bullying na escola uma ou
mais vezes por semana, 107(43,3%) informaram terem sido fisicamente punidos no último ano e, destes, 38
(35,5%) referiram receber punições uma ou mais vezes por semana. A maior frequência de utilização de práticas
punitivas, tanto pela mãe, quanto pelo pai, mostrou-se significativamente associada à prática de bullying por seus
filhos. As mães que mais frequentemente utilizavam punição como disciplina apresentaram quatro vezes maior
chance de ter um filho que pratica bullying na escola (OR= 4,36; IC95%= 1,87-10,16; p<0,001). Entre as
diversas práticas de disciplina assertiva e punitiva, a agressão psicológica e as punições corporais foram as que
apresentaram maior odds ratio; porém, a disciplina indutiva não apresentou associação. Os adolescentes que
identificaram a figura paterna como não sendo o pai biológico apresentaram o dobro de chance de praticar
bullying (OR=2,21; IC95%=1,25-3,91; p=0,009). O estudo demonstrou que práticas punitivas, usualmente
utilizadas pelos pais com o objetivo de disciplinar e controlar o comportamento dos filhos, estão associadas à
prática de bullying. Pesquisas que visem identificar por quais processos os diferentes membros da família
influenciam o comportamento de bullying são necessárias.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 7ª
1.1 Autor (a): Ana Carolina Almeida Damasceno
1.2 Título: Violência nas escolas: a ordem do dia para os mass media
1.3 Orientador (a): Paulo Cesar Pontes Fraga
1.4 Data de defesa: novembro de 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Sociologia
1.7 Instituição: Universidade Federal de Juiz De Fora (UFJF)
1.8 Cidade/Estado: Juiz de Fora – MG
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Agenda-Setting. Violência na escola. Newsmaking.
Mass media. Bullying
2.2
Tema
Principal:
Violência escolar apresentada nas matérias diárias
de dois grandes
jornais, de circulação nacional, O DIA on-line e O GLOBO on-line
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4
Objetivos:
“compreender a violência escolar apresentada nas matérias diárias de dois grandes
jornais, de circulação nacional, O DIA on-line e O GLOBO on-line.”.
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Sociologia
( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “perspectiva do agenda-setting”
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado: qualitativa e quantitativa
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas:
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Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural (X) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
(X) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10 Principais contextos estudados: mídia
2.11 Resumo do trabalho:
“Essa dissertação desenvolve uma reflexão sobre como a questão da violência escolar passou a integrar os mass
media na última década. Sobre o prisma da perspectiva do agenda-setting, a qual propõe que para que um
determinado tema adquira visibilidade midiática e passe a compor o discurso jornalístico, é fundamental que ele
passe por um processo produtivo -newsmaking- sendo transformado em um assunto de discussão pública; a
análise realizada busca compreender como a violência escolar é apresentada pela media on-line. Nesse sentido o
presente trabalho realizou uma pesquisa de caráter tanto qualitativo como quantitativo, na qual buscou
compreender a violência escolar apresentada nas matérias diárias de dois grandes jornais, de circulação nacional,
O DIA on-line e O GLOBO on-line. Entendendo o fenômeno da violência como sendo um processo histórico
social que deve ser contextualizado devido seu caráter multifacetado, o presentetrabalho traz ainda uma análise
de como ela vem sendo apresentada pela media.Verifica-se, a partir da análise das reportagens, como a questão
do bullying passou a compor a agenda midiática, não só como um problema do contexto escolar, mas também
como um tema relacionado à judicialização das relações sociais.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 8ª
1.1 Autor (a): Luiza Luana de Araújo Lira Bezerra
1.2 Título: Bullying na escola: percepções e sentimentos de escolares e educadores
1.3 Orientador (a): Profª. Dra. Ilvana Lima Verde Gomes
1.4 Data de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Saúde Pública
1.7 Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UFC)
1.8 Cidade/Estado: Fortaleza – CE
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): 1. Violência. 2. Escolas. 2.6 Bullying.
2.2 Tema Principal: Bullying na escola: percepções e sentimentos de escolares e educadores
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “analisar o fenômeno bullying em escola pública de Fortaleza-Ceará, Brasil”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Saúde Pública
( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico: Saúde Pública
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes
(X) combinação dos dois tipos de dados (X) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas (X) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista (X)
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista:semi-estruturada
( ) Não é possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
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2.9 Grupo estudado: estudantes e educadores
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “O bullying manifesta-se por meio de um conjunto de comportamentos agressivos,
intencionais e repetitivos que ocorrem sem motivação evidente, de forma velada ou explícita, acarretando
prejuízos à formação psicológica, emocional e socioeducacional dos envolvidos (FANTE, 2005). Desta forma,
destaca-se como sério problema de saúde pública. O estudo buscou analisar o fenômeno bullying em escola
pública de Fortaleza-Ceará, Brasil. Para isso, realizou-se estudo descritivo, de natureza quali-quantitativa.
Utilizaram-se como técnicas de coleta de dados o questionário para caracterização dos escolares e do fenômeno
na escola em estudo, a entrevista semiestruturada e a observação sistemática, tendo como participantes 139
escolares na primeira fase da pesquisa e na segunda etapa participaram 22 escolares e 10 educadores. A coleta
das informações ocorreu de julho a setembro de 2012. Os dados quantitativos, oriundos do questionário,
sofreram pré-codificação e foram armazenados e analisados por meio do programa SPSS (versão 17.0). Os dados
qualitativos foram analisados de acordo com a técnica de análise de conteúdo e discutidos com base no
referencial teórico. Os resultados revelaram a ocorrência de comportamentos de bullying entre os estudantes,
admitidos como natural por escolares e educadores. Os comportamentos na percepção dos alunos eram
frequentemente ignorados por professores. Os estudantes identificados como alvos de bullying relataram não
receber apoio dos pais e educadores para cessar ou reagir às intimidações. Os docentes possuíam conhecimento
sobre o fenômeno, porém, detectou-se a dificuldade que a maioria apresentava para intervir e encaminhar
adequadamente os casos de bullying, fazendo com que estes adotassem posturas passivas e em algumas situações
agressivas. As ações de enfrentamento do bullying, na opinião de escolares e educadores, devem envolver pais e
professores e promover debates permanentes na escola que visem conscientização dos envolvidos, além de
explicitar valores fundamentais de respeito, solidariedade e amor. Para o enfrentamento do bullying em
instituições de ensino torna-se necessário ampliar as discussões sobre o fenômeno, envolvendo pais, alunos,
professores e funcionários, a fim de que a participação de todos possa contribuir de forma efetiva com medidas
que visem a prevenção e combate ao bullying entre estudantes.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 9ª
1.1 Autor (a): Gleice José Maria
1.2 Título: A descoberta da barata Maria: identidade e bullying uma leitura interdisciplinar
1.3 Orientador (a): Profª. Drª. Nícea de Almeida Nogueira
1.4 Data de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Letras. Área de Concentração: Literatura Brasileira
1.7 Instituição: Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (CES/JF)
1.8 Cidade/Estado: Juiz de Fora – MG
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Literatura. Leitor infantil. Identidade. Bullying. Pedagogia.
2.2 Tema Principal: Análise da obra infantil A descoberta da barata Maria, escrita em 2006, por Dulce M.
Godinho Pereira
2.3 Recortes temáticos: Intervenção
2.4 Objetivos: “identificar como os elementos dessa narrativa propiciam o despertar da consciência da própria
criança acerca dos temas identidade e bullying”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Letras ( ) Não é possível
identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas:
 Segundo os processos de estudo: (X) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
(X) Análise de Textos
( ) Não se aplica
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( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: não se aplica
2.10 Principais contextos estudados: não se aplica
2.11 Resumo do trabalho: “Na presente dissertação, realizou-se uma análise da obra infantil A descoberta da
barata Maria, escrita em 2006, por Dulce M. Godinho Pereira. Levando em consideração que a obra apresenta
um conjunto de manifestações de atividades estéticas literárias, que tem como a base a palavra com finalidade
artística, que desperta o interesse da criança, foi utilizado para o exame dessa obra infantil a Análise
Interpretativa dos elementos da narrativa, tais como história e discurso, personagens, tempo, espaço, narrador e
linguagem. Tendo em vista que a leitura só se concretiza quando passa a ser significativa para o leitor, esta
estratégia teórica é eficaz para se alcançar esse fim, pois a compreensão da obra é a referência mais importante
no processo de interação leitor-texto-autor. Partindo desse pressuposto, buscou-se identificar como os elementos
dessa narrativa propiciam o despertar da consciência da própria criança acerca dos temas identidade e bullying.
Foi feita, ainda, reflexões sobre as relações entre Literatura Infantil e Pedagogia nesta dissertação em que se
pretende fazer uma leitura interdisciplinar.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 10ª
1.1 Autor (a): Deise Parula Munhoz
1.2 Título: Os jovens em situação de vulnerabilidade social e suas percepções acerca da violência
1.3 Orientador (a): Simone dos Santos Paludo
1.4 Data de defesa: maio de 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação Ambiental
1.7 Instituição: Universidade Federal do Rio Grande (FURG)
1.8 Cidade/Estado: Rio Grande – RS
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Juventude. Adolescencia. Violência. Educação Ambiental. Modelo
Ecológico do Desenvolvimento Humano.
2.2 Tema Principal: a percepção dos jovens em relação ao fenômeno da violência e suas manifestações
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “identificar a percepção dos jovens em relação ao fenômeno da violência e suas manifestações”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Educação Ambiental
( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Modelo bioecológico do desenvolvimento humano, proposto por Bronfenbrenner.
( ) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
(X) Outro: encontros semanais e diário íntimo
2.9 Grupo estudado: jovens com idades entre 15 e 24 anos, ambos os sexos e alfabetizados.
2.10 Principais contextos estudados: município do Rio Grande, na região central e nos bairros abrangidos no
Programa de Prevenção a Violência (PPV). Escolas e Centros de Referência Assistência Social (CRAS).
2.11 Resumo do trabalho: “O presente estudo teve como objetivo identificar a percepção dos jovens em relação
ao fenômeno da violência e suas manifestações. A pesquisa ocorreu no município do Rio Grande, na região
central e nos bairros abrangidos no Programa de Prevenção a Violência (PPV). Foram investigados 217 jovens
com idades entre 15 e 24 anos, ambos os sexos e alfabetizados. Como forma de analisar os contextos dos jovens
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foi utilizado o Modelo bioecológico do desenvolvimento humano, proposto por Bronfenbrenner. Foram
utilizadas diferentes técnicas para coleta de dados: questionário, entrevistas semi-estruturadas, encontros
semanais e diário íntimo. A pesquisa foi realizada em 10 escolas e também nos 2 Centros de Referência
Assistência Social (CRAS). Do total de contextos investigados, foi possível atingir 39 bairros do município. Em
termos gerais, não houve distinção na percepção da violência corrida nos contextos dos jovens participantes das
áreas PPV e NÃO PPV, além disso, constatou-se que os jovens exerceram, em alguma vez, pelo menos um dos 3
papéis: vítima, ator e/ou testemunha. Dentre os resultados, no que se refere à violência percebida pelos jovens
destaca-se: associação da violência, exclusivamente, à violência física; Uso de drogas, percebida como um
agravante à violência; Banalização da violência quando ocorrida na família; O bullying como forma recorrente
de violência e sofrida no contexto escolar, por parte de colegas e também cometido por professores; Atitude
violenta por parte dos policiais. A violência é um dos mais graves problemas ambientais, pois ela afeta a
integridade dos sujeitos podendo causar danos irreparáveis para a manutenção da vida humana. Partindo dessa
proposição é importante trabalhar a concepção de violência enquanto problema ambiental com os jovens, para
que eles possam a partir da reflexão sobre seu cotidiano, encontrar o significado desses acontecimentos e se
perceberem enquanto agentes ativos desse meio.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 11ª
1.1 Autor (a): Monica Maria de Oliveira Melo
1.2 Título: Compulsão alimentar, imagem corporal e qualidade de vida em crianças e adolescentes obesos
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Joel Alves Lamounier. Co-Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Nicolato
1.4 Data de defesa: março de 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Ciências da Saúde – Faculdade de Medicina
1.7 Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
1.8 Cidade/Estado: Belo Horizonte – MG
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): compulsão alimentar. Diagnóstico. Imagem corporal. qualidade de vida.
Bullying. Obesidade. Crianças. Adolescentes.
2.2 Tema Principal: Compulsão alimentar, imagem corporal e qualidade de vida em crianças e adolescentes
obesos e bullying
2.3 Recortes temáticos: Relações causais
2.4 Objetivos: “discutir os desafios diagnósticos de compulsão alimentar (CA) em crianças e adolescentes por
meio da comparação de dois instrumentos diagnósticos, a escala ECAP (baseada em critérios propostos pelo
DSMIV) e uma entrevista clínica semi-estruturada elaborada especificamente para este trabalho levando em
conta o conceito de perda de controle alimentar. Outro objetivo deste estudo foi analisar a satisfação e imagemcorporal dos pacientes do estudo, uma vez que alguns trabalhos têm sugerido que preocupações recorrentes com
a forma física e o peso sejam incluídos como critério diagnóstico para compulsão alimentar.” E objetivou avaliar
“a qualidade de vida dos pacientes da mostra e a presença de bullying.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Psiquiatria
( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico: Psiquiatria
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas (X) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
(X) funcionalista (X)
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários: ECAP, Questionário Pediátrico de Qualidade
de Vida - PedsQL versão 4,0 e o Questionário sobre Bullying da instituição Kidscape
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista: semi-estruturada
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
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( ) Outro:
(X) Testes e escalas: escala Body Shape Questionnaire e Body
Figure Silhouette
2.9 Grupo estudado: crianças e adolescentes obesos de 8 a 16 anos
2.10 Principais contextos estudados: consultório médico da rede privada associado ao Serviço de Endocrinologia
do Hospital das Clínicas da UFMG
2.11 Resumo do trabalho: “o presente estudo objetivou discutir os desafios diagnósticos de compulsão alimentar
(CA) em crianças e adolescentes por meio da comparação de dois instrumentos diagnósticos, a escala ECAP
(baseada em critérios propostos pelo DSMIV) e uma entrevista clínica semi-estruturada elaborada
especificamente para este trabalho levando em conta o conceito de perda de controle alimentar. Outro objetivo
deste estudo foi analisar a satisfação e imagem-corporal dos pacientes do estudo, uma vez que alguns trabalhos
têm sugerido que preocupações recorrentes com a forma física e o peso sejam incluídos como critério
diagnóstico para compulsão alimentar. Este estudo avaliou ainda a qualidade de vida dos pacientes da mostra e a
presença de bullying. METODOLOGIA: estudo transversal com 33 crianças e adolescentes obesos de 8 a 16
anos provenientes de consultório médico da rede privada associado ao Serviço de Endocrinologia do Hospital
das Clínicas da UFMG. Foram selecionados somente pacientes com peso acima do percentil 97 para idade e em
sua primeira consulta, anteriormente ao início de qualquer medicação ou dieta. Foi aplicado o questionário
ECAP baseado em critérios do DSM-IV para pesquisa de compulsão alimentar e elaborada uma entrevista
clínica semi-estruturada baseada em critérios recentes da literatura que consideram a perda de controle o ponto
central para o diagnóstico de CA. Foram utilizados também os instrumentos Body Shape Questionnaire e Body
Figure Silhouette para avaliar respectivamente a satisfação corporal e a imagem corporal dos pacientes. O
Questionário Pediátrico de Qualidade de Vida - PedsQL versão 4,0 e o Questionário sobre Bullying da
instituição Kidscape foram também aplicados. Outras variáveis como gênero, idade, IMC, presença de familiar
obeso e prática de atividades físicas foram avaliadas. RESULTADOS: Em relação à compulsão alimentar, a
escala ECAP identificou como compulsivos 14 pacientes e a entrevista clínica 18 pacientes, com boa
concordância estatística entre os dois instrumentos. Entretanto, todos os pacientes identificados na entrevista
clínica e não identificados pela ECAP responderam negativamente às perguntas sobre a quantidade de comida
ingerida. Ainda em relação à compulsão alimentar, dos 18 pacientes identificados como compulsivos na
entrevista clínica, 10 apresentavam insatisfação corporal segundo o teste BSQ e 8 estavam satisfeitos com seu
corpo, sendo que não houve associação estatisticamente significativa entre a presença do distúrbio alimentar e
insatisfação corporal. As variáveis insatisfação corporal, piora na qualidade de vida e chance de ser vítima de
bullying estiveram relacionadas ao peso dos pacientes com significância estatística. CONCLUSÃO: os
resultados mostram que alguns pacientes relatando perda de controle alimentar podem não pontuar em
instrumentos baseados nos critérios do DSM-IV por não preencherem o critério de ingestão de grande
quantidade de comida. Não foi observado nesta amostra associação entre o distúrbio alimentar e insatisfação
corporal, sugerindo que possa haver dois tipos de pacientes com perda de controle em relação à alimentação:
aqueles compulsivos, para quem a compulsão alimentar ocorra em resposta à pensamentos obsessivos em relação
ao peso e forma corporal e aqueles impulsivos, nos quais a impulsividade alimentar não se relaciona à
insatisfação corporal. A insatisfação corporal, a piora na qualidade de vida e a chance de ser vítima de bullying
estiveram relacionadas ao peso, reforçando a necessidade de avaliação criteriosa e multiprofissional destes
pacientes.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 12ª
1.1 Autor (a): Gustavo Levandoski
1.2 Título: Análise de fatores associados ao comportamento bullying no ambiente escolar: características
cineantropométricas e psicossociais
1.3 Orientador (a): Dr. Fernando Luiz Cardoso
1.4 Data de defesa: março de 2009
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Ciências do Movimento Humano
1.7 Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
1.8 Cidade/Estado: Florianópolis – SC
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying; cineantropometria; imagem corporal; status, escola.
2.2 Tema Principal: “variáveis cineantropométricas, auto-imagem corporal e status social dos alunos com
característica de vítimas, agressores/vítimas e agressores de bullying”
2.3 Recortes temáticos: Relações causais. Tipos de envolvimento. Sentidos e significados.
2.4 Objetivos: “averiguar se as variáveis cineantropométricas, auto-imagem corporal e status social dos alunos
com característica de vítimas, agressores/vítimas e agressores de bullying”
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2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Ciências do Movimento
Humano ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico: Ciências do Movimento Humano
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas (X) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
(X) funcionalista (X)
estatístico ( ) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários: questionário da violência
entre pares de Freire et. al (2006)
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
(X) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
(X) Testes e escalas: escalas de silhueta e percepção da imagem
corporal, escala sócio- métrica.
2.9 Grupo estudado: alunos da 6° série do ensino fundamental
2.10 Principais contextos estudados: escola da rede pública da Grande Florianópolis- SC (Brasil)
2.11 Resumo do trabalho: “O bullying é um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas, que
ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou mais alunos contra um ou outros, causando dor, angústia e
sofrimento a vítima, gerando como conseqüência, problemas psicológicos. Esta pesquisa teve como objetivo
averiguar se as variáveis cineantropométricas, auto-imagem corporal e status social dos alunos com característica
de vítimas, agressores/vítimas e agressores de bullying, a partir da indicação dos colegas de classe, questionário
e observação do pesquisador. A pesquisa foi realizada com 337 alunos da 6° série do ensino fundamental de uma
escola da rede pública da Grande Florianópolis- SC (Brasil). A avaliação foi realizada em três momentos, no
primeiro com a aplicação das escalas de silhueta e percepção da imagem corporal. Em segundo, avaliação
cineantropométrica, e em terceiro, aplicação das técnicas para diagnóstico do fenômeno bullying, através do
questionário da violência entre pares de Freire et. al (2006), a escala sócio- métrica criada pelo autor deste
estudo, e a observação do pesquisador. A análise estatística foi realizada utilizando os testes de Análise de
Variância com Post-Hoc de Tukey, Qui-quadrado, Kruskal-Wallis para indicar a diferença entre os alunos com
envolvimento bullying e correlações com coeficiente Pearson e Spearman sempre adotando um p= 0,05. A
incidência foi de 28,3% de alunos envolvidos neste fenômeno, sendo que 14,1; 4,3 e 9,8 por cento destes eram
vítimas, agressores/vítimas e agressores respectivamente. Constatou-se que os envolvidos diferenciaram-se
estatisticamente em termos morfológicos, motores e na posição de status no grupo escolar. Não houve diferença
entre os envolvidos em relação à autoimagem percebida e a ideal, mas encontramos que tanto as vítimas quanto
os agressores/vítimas, gostariam de serem maiores fisicamente, e que em média os agressores estão mais
satisfeitos com sua imagem corporal. Encontrou-se uma correlação (r= 0,354; p= 0,010) entre estar envolvido em
bullying e atitudes de mau comportamento e baixo desempenho escolar. Em algumas disciplinas do currículo
escolar as notas que medem o desempenho acadêmico indicaram valores mais satisfatórios para as vítimas (F=
4,645; p= 0,014). Por fim o perfil das vítimas apresentou uma massa corporal total, massa corporal magra,
estatura, envergadura, aptidão física principalmente nos testes que avaliam a força física e nas relações que
medem o status no meio social com valores e níveis inferiores em relação aos agressores. Conclui-se que existem
diferenças significativas entre vítimas e agressores envolvidos com bullying no ambiente escolar nos aspectos
cineantropométricos e status social.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 13ª
1.1 Autor (a): Karolina de Moura Mando da Rocha
1.2 Título: Atuação da escola frente à violência: estudo comparativo entre duas instituições de ensino
1.3 Orientador (a): Profa. Dra. Glaucia Maciel de Farias
1.4 Data de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Enfermagem
1.7 Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
1.8 Cidade/Estado: Natal – RN
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2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Enfermagem. Violência. Saúde-escolar. Maus-tratos infantis.
2.2 Tema Principal: violência na escola de forma comparativa no contexto de duas instituições de ensino em
Natal/RN
2.3 Recortes temáticos: Manifestações, Sentidos e significados e Intervenção
2.4 Objetivos: “analisar a violência na escola de forma comparativa no contexto de duas instituições de ensino
em Natal/RN.”. Objetivos específicos: “identificar os tipos de manifestações da violência nos contextos da
escola pública e particular; identificar a postura da direção, professores e funcionários da escola durante e após a
ocorrência de manifestações de violência no ambiente escolar; identificar medidas de prevenção da violência no
âmbito das escolas.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Enfermagem
( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado: estudo descritivo, exploratório, comparativo com abordagem quantitativa
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas (X) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo ( ) funcionalista (X)
estatístico ( ) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: professores, direção e funcionários
2.10 Principais contextos estudados: escola pública e particular
2.11 Resumo do trabalho: “Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, comparativo com abordagem
quantitativa, cujo objetivo geral foi analisar a violência na escola de forma comparativa no contexto de duas
instituições de ensino em Natal/RN. Os específicos foram identificar os tipos de manifestações da violência nos
contextos da escola pública e particular; identificar a postura da direção, professores e funcionários da escola
durante e após a ocorrência de manifestações de violência no ambiente escolar; identificar medidas de prevenção
da violência no âmbito das escolas. Os resultados mostram que dos 121 participantes 68 (56,20%) eram do sexo
feminino e 53 (43,80%) masculino, 38 (31,40%) tinham entre 40 e 49 anos, 85 (70,2%) residiam na Zona Sul da
cidade de Natal (RN), 46 (38,02%) especialização, 68 (56,20%) eram católicos, 63 (52,07%) casados; 41
(33,88%) recebiam entre 03 e 05 salários mínimos e 68 (56,20%) eram professores; 51 (42,15%) funcionários e
02 (01,65%) diretores; 46 (38,02%) profissionais possuíam entre 05 e 14 anos e 11 meses de experiência no
ensino 70 (57,85%) menos de cinco anos de serviço na instituição; 68 (56,20%) trabalhavam entre 20 horas e 40
horas por semana, 81 (16,30%) atuavam no 9º ano do ensino fundamental II. Quanto ao dimensionamento da
violência, 111 (91,74%) entrevistados presenciaram episódios deste evento na instituição que trabalham; 100
(82,64%) presenciaram a violência verbal; 87 (71,90%) ligaram para os pais quando acontecia algum evento
violento que causava lesão aos alunos, 66 (54,55%) acreditaram que a violência familiar é o principal motivo
para os jovens praticaram o bullying, 44 (38,98%) observaram os episódios de bullying diariamente; 64
(52,89%) o evento acontecer no pátio. Das 37 vitimas de violência na escola, 22 (59,45%) sofreram agressão
verbal; 18 (48,65%) sofreram violência uma vez por semana, 36 (97,30%) foram agredidos por alunos, 104
(85,95%) conseguem diferenciar os atos mal comportamento do bullying; 28 (23,14%) separaram os envolvidos
e comunicaram verbalmente a coordenação; 23 (19,00%) afirmaram que as coordenações das escolas
conversaram com os pais a respeito da conduta agressiva do aluno. No tocante as ações realizadas para
minimizar o bullying, 69 (57,02%) profissionais participaram de algum processo educativo, 47 (38,84%) o
processo educativo foi em outra instituição, 49 (71,01%) fizeram cursos com duração de 12 a 24 horas; 59
(48,76%) afirmam que a interação com os pais e familiares foi a ação mais estimulada pela escola para tentar
minimizar e prevenir o evento; 116 (95,87%) participaram de reuniões nas instituições pesquisadas; 58 (50,00%)
responderam que as reuniões aconteciam bimestralmente e 121 (100,00%) afirmaram não ter nenhum curso de
atualização sobre violência na escola nas escolas pesquisadas. Concluímos que a violência na escola vem se
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expressando em qualquer classe social e que os profissionais estão pouco preparados para lidarem com a
situação. Assim esperamos que os profissionais da educação, através da leitura do nosso estudo, possam perceber
que a violência na escola acontece em qualquer instituição prejudicando a vida de todos que compõem o
universo educacional. É de extrema relevância que estes profissionais procurem se capacitar sempre para que
através do conhecimento possam criar estratégias de prevenção e minimização do bullying que mudem a
realidade do seu ambiente de trabalho.”

1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 14ª
1.1 Autor (a): Jalber Almeida dos Santos
1.2 Título: Bullying: prevalência, tipos e ocorrência de lesões maxilofaciais em escolares de 13 a 17 anos de
campina grande
1.3 Orientador (a): Prof. Dr. Alessandro Leite Cavalcanti
1.4 Data de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Odontologia
1.7 Instituição: Universidade Estadual da Paraiba (UFPB)
1.8 Cidade/Estado: Campina Grande – Paraíba
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1. Palavras-chave (quando indicadas): Bullying. Adolescentes. Epidemiologia. Traumatologia maxilofacial.
2.2 Tema Principal: “Bullying: prevalência, tipos e ocorrência de lesões maxilofaciais em escolares de 13 a 17
anos de campina grande”
2.3 Recortes temáticos: Manifestações. Relações causais. Identificação, ocorrência e prevalência.
2.4 Objetivos: “Verificar a prevalência e os tipos de bullying, além, da ocorrência de lesões maxilofaciais nas
vítimas de bullying por agressão física em escolares de 13 a 17 anos da rede municipal de ensino de Campina
Grande-PB, bem como, analisar os fatores associados.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Odontologia ( ) Não é
possível identificar
2.6 Enfoque teórico:
( ) Explicitado:
(X) Não é possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( ) combinação
dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico (X) comparativo (X) funcionalista (X)
estatístico ( ) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários: questionário sobre bullying Modelo TMR
(Training and Mobility on Research)
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
(X) Testes e escalas: formulário específico para lesões n o
complexo maxilofacial, testes Qui-quadrado de Pearson e Exato de Fisher (p&lt;0,05).
2.9 Grupo estudado: alunos
2.10 Principais contextos estudados: 14 escolas municipais do 3° e 4° ciclos
2.11 Resumo do trabalho: “Objetivo: Verificar a prevalência e os tipos de bullying, além, da ocorrência de lesões
maxilofaciais nas vítimas de bullying por agressão física em escolares de 13 a 17 anos da rede municipal de
ensino de Campina Grande-PB, bem como, analisar os fatores associados. Metodologia: Utilizou-se a
amostragem aleatória simples para a seleção dos 525 escolares de 14 escolas municipais do 3° e 4° ciclos. A
coleta de dados foi realizada por um único pesquisador, utilizando como instrumentos de pesquisa o questionário
sobre bullying Modelo TMR (Training and Mobility on Research) e um formulário específico para lesões no
complexo maxilofacial. Considerou-se como vítimas de bullying os alunos que admitiram sofrer esse tipo de
violência por 3 ou mais vezes no ano da coleta. Os dados foram armazenados no SPSS e analisados por meio da
estatística descritiva e analítica, através dos testes Qui-quadrado de Pearson e Exato de Fisher (p&lt;0,05).
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Resultados: A média de idade dos escolares foi de 14,22 anos (±1,14), sendo 54,1% do gênero feminino. Dentre
os pesquisados, 23,6% foram caracterizados como vítimas de bullying, com a maioria de 14 anos de idade
(27,3%), do gênero masculino (31,5%), do 7° ano de escolaridade (25,3%), com 4 ou 5 bons amigos na turma
(27,1%), não existindo diferença de envolvimento entre os turnos escolar analisados (manhã e tarde). Houve
associação entre o gênero do escolar e a ocorrência de bullying (p&lt;0,001). O tipo de bullying mais prevalente
foi o verbal (87,7%), seguido do relacional (37,7%) e do físico (19,7%). As vítimas reportaram sofrer agressões
físicas em 18,0% dos casos e os empurrões se configuraram como as principais formas de agressão (72,7%).
Com relação ao local do corpo atingido, lesões na face representaram 36,4%, dentre estas, 50,0% atingiram a
cavidade oral com 100% de envolvimento de tecido mole, sendo os lábios as regiões mais acometidas (50,0%).
Conclusão: Conclui-se ser elevada a prevalência de bullying, com os meninos constituindo-se nas principais
vítimas, predominando o bullying do tipo verbal. Os empurrões foram a principal forma de agressão, sendo a
face a região do complexo maxilofacial mais atingida.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 15ª
1.1 Autor (a): Michelle Ralil da Costa
1.2 Título: Bullying entre adolescentes de um centro urbano: estudo saúde em beagá
1.3 Orientador (a): Waleska Teixeira Caiaffa
1.4 Data de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Ciências da Saúde
1.7 Instituição: Faculdade de Medicina da UFMG
1.8 Cidade/Estado: Belo Horizonte – MG
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): bullying, violência escolar, saúde do adolescente, saúde urbana
2.2 Tema Principal: Bullying entre adolescentes de um centro urbano em beagá
2.3 Recortes temáticos: Relações causais, e Identificação, ocorrência ou prevalência.
2.4 Objetivos: “Investigar a prevalência e fatores associados ao bullying em adolescentes de 14 a 17 anos,
vivendo em um grande centro urbano.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Ciências da Saúde
( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “análises descritivas, univariada e multivariada através do modelo de Poisson robusto”
( ) Não foi possível identificar:
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
(X) funcionalista (X)
estatístico ( ) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários: auto-aplicado
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: adolescentes de 14 a 17 anos
2.10 Principais contextos estudados: centro urbano
2.11 Resumo do trabalho: Introdução: “Bullying é o termo utilizado para designar uma prática perversa de
humilhações sistemáticas de crianças e adolescentes, principalmente no ambiente escolar. Pode ser definido
como atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, praticados por um indivíduo ou grupo com
o objetivo de intimidar ou agredir outro indivíduo incapaz de se defender. Considerado um problema mundial,
estudos recentes têm apontado uma tendência para um aumento rápido desse comportamento. Objetivo:
Investigar a prevalência e fatores associados ao bullying em adolescentes de 14 a 17 anos, vivendo em um
grande centro urbano. Métodos: Este estudo é parte de um inquérito domiciliar populacional conduzido em
2008-2009 pelo Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte (OSUBH) nessa cidade. Para a seleção dos
participantes, utilizou-se uma amostra estratificada por conglomerados em três estágios: sorteio do setor
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censitário (SC); do domicílio; e do indivíduo, um com idade acima ou igual a 18 anos de idade, e um adolescente
com idade entre 11 e 17 anos, caso existente no domicílio. Foram entrevistados 1042 adolescentes, que
responderam a um questionário auto-aplicado e confidencial desenvolvido pelo OSUBH com base no referencial
teórico da UNICEF (2007). Entre estes, 598 responderam o domínio de comportamentos de risco do
questionário, contendo questões sobre bullying, a variável resposta deste estudo. Foram realizadas análises
descritivas, univariada e multivariada através do modelo de Poisson robusto. Resultados: A prevalência de
bullying foi de 26,2% (28% para os meninos, 24% para as meninas). O local de maior ocorrência do evento foi
relacionada a escola ou percurso escolar (66,8%). O relato de bullying se mostrou associado com entrar em
brigas em que alguém saiu machucado no último ano (RP=1,49; IC95%=1,05 – 2,12), insatisfação com a vida
(RP=1,77; IC95%=1,27– 2,47), não poder falar de problemas com os pais (RP=1,85; IC95%=1,37 – 2,50),
escolaridade do chefe da família maior que oito anos (RP=1,71; IC95%=1,26 – 2,31) e se sentir inseguro na
vizinhança (RP=1,41; IC95%=1,02 – 1,94). Conclusão: As explorações evidenciam alta prevalência de bullying
e que os fatores ligados a percepção de si próprio e do contexto se associaram a este tipo de violência entre
adolescentes do centro urbano investigado. Apesar das limitações encontradas, este estudo conseguiu contribuir
para um maior conhecimento de como o bullying se distribui nas diferentes características avaliadas, acentuando
a necessidade de estudos que explorem o contexto de prevalência deste evento.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 16ª
1.1 Autor (a): Carla Elizabeth da Silva
1.2 Título: Violência entre pares: um estudo de caso numa escola pública de ensino fundamental no município de
Esteio/RS
1.3 Orientador (a): Diogo Onofre Gomes de Souza
1.4 Data de defesa: 2011
1.5 Nível :
( ) Mestrado
(X) Doutorado
1.6 Programa: Educação em Ciências Quìmica da Vida e Saúde
1.7 Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
1.8 Cidade/Estado: Esteio – RS
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Escola pública. Violência entre pares. Ensino Fundamental.
2.2 Tema Principal: ‘”violência entre pares’ numa escola pública de Esteio/RS.”
2.3 Recortes temáticos: Manifestações, tipos de envolvimento e relações causais
2.4 Objetivos: investigar a “violência entre pares” em uma escola pública de Esteio
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Educação em Ciências
Quìmica da Vida e Saúde ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não é possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas (X) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista (X)
estatístico ( ) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
(X) Questionários: “Violência entre Pares”
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: alunos da sétima e oitava série, com idades entre 12 e 20 anos
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “Esse estudo investiga a ‘violência entre pares’ numa escola pública de Esteio/RS. A
amostra foi composta por 161 alunos, sendo 102 da sétima e 59 da oitava série, 67 meninas e 94 meninos, com
idades entre 12 e 20 anos (média ± desvio padrão = 14,09 ± 1,19). Foi utilizado o questionário “Violência entre
Pares”. Os resultados mostram que 56,9% dos alunos foram vítimas, 82,0% observadores, e 38,5% agressores.
Apenas 8,7% foram agredidos mais de 3 vezes. A agressão mais frequente de foi a verbal (47,2%), seguida da
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física (21,1%) e de outras formas de agressão (13,7%). Não foi significativa a presença de bullying, e os casos de
violência foram mais associados à violência doméstica. A grande maioria dos alunos avaliou o ambiente escolar
e a relação com os colegas de turma como positiva, e não houve nenhuma associação entre vitimização e piora
da avaliação desses dois parâmetros.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 17ª
1.1 Autor (a): Desir Garcia da Silva
1.2 Título: Violência e estigma: bullying na escola
1.3 Orientador (a): Edison L. Gastaldo
1.4 Data de defesa: julho de 2006
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Ciências Sociais Aplicadas
1.7 Instituição: Universidade Do Vale Do Rio Dos Sinos (UNISINOS)
1.8 Cidade/Estado: São Leopoldo - RS
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas):
2.2 Tema Principal: “violência manifestada através da prática do bullying”
2.3 Recortes temáticos: Sentidos e significados
2.4 Objetivos: “entender como esse tipo de violência é percebida, entendida e representada pelos alunos/as no
ambiente escolar, como vítimas, espectadores e agressores”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Ciências Sociais
( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não foi possível identificar
2.7. Tipo de pesquisa:
(X ) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos (X) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo ( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não foi possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
(X) Observação Participante
(X) Outro: grupo focal, relatos escritos
2.9 Grupo estudado: alunos
2.10 Principais contextos estudados: escola
2.11 Resumo do trabalho: “Esta dissertação investiga a violência manifestada através da prática do bullying.
Combina dados quantitativos com qualitativos procurando entender como esse tipo de violência é percebida,
entendida e representada pelos alunos/as no ambiente escolar, como vítimas, espectadores e agressores. Valendose das metodologias utilizadas, através de levantamento de dados, observação participante, relatos escritos e
grupos focais, realizados com os alunos/as, esta dissertação apresenta um conjunto de reflexões sobre esse tipo
de violência escolar, estendendo um convite ao leitor para participar do debate em torno desta temática tão
necessária e urgente.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 18ª
1.1 Autor (a): Solange Lopes Guimarães
1.2 Título: O direito à educação e o bullying
1.3 Orientador (a): não informado
1.4 Data de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Direito
1.7 Instituição: Universidade Metropolitana de Santos
1.8 Cidade/Estado: Santos – SP
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2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying. Preconceito. Vítimas. Agressores. Crianças
2.2 Tema Principal: Bullying e direito
2.3 Recortes temáticos: Outros
2.4 Objetivos: não é possível identificar
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Direito
( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico:
(X) Explicitado: “O referencial teórico foi o ‘Fenômeno Bullying: como prevenir a violência nas escolas e
educar para a paz’.
( ) Não é possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( ) combinação
dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico ( ) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
(X) Análise de Documentos
( ) Questionários
(X) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) História de vida
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado:
2.10 Principais contextos estudados:
2.11 Resumo do trabalho: “O tema deste trabalho levanta aspectos educacionais relevantes à vida social da
criança e do adolescente em seu ambiente familiar e escolar. Com brigas, ofensas, disseminação de comentários
maldosos,agressões físicas e psicológicas, repressão. A escola pode ser palco de
todos esses
comportamentos,transformando a vida escolar de muitos alunos em um verdadeiro pesadelo. Procuramos
fundamentar a dissertação aprofundando em várias bibliografias (teóricas e científicas, baseando-nos em fatores
históricos,psicológicos e sociológicos). O referencial teórico foi o “Fenômeno Bullying: como prevenir a
violência nas escolas e educar para a paz”. O tipo de pesquisa foi qualitativa e quantitativa. O procedimento
metodológico apresenta inicialmente noções gerais da educação, princípios fundamentais da constituição federal,
princípio da dignidade da pessoa humana, estatuto da criança e do adolescente o bullying, cyberbullying,
algumas leis, jurisprudências e outras consultas às fontes do direito, anexas, as quais analisam os fundamentos,
os objetivos,conceitos, suas causas e consequências nos atos da violência no cotidiano escolar. Por fim, os
resultados almejados são a conscientização da importância da família, escola, do governo e de toda a sociedade
no processo de ensino, aprendizagem, educação e amor, a fim de despertar olhares que acalentem esses conflitos
de violência.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 19ª
1.1 Autor (a): Monica Elizabeth Cossalter
1.2 Título: Bullying - a escola como campo de guerra
1.3 Orientador (a): Martin Cezar Feijó
1.4 Data de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Educação, Arte e História da Cultura
1.7 Instituição: Universidade Presbiteriana Mackenzie
1.8 Cidade/Estado: São Paulo – SP
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying. Violência. Educação. Preconceito.
Herói Grego. Arete.
2.2 Tema Principal: Estudo dos bullies
2.3 Recortes temáticos: Outro
2.4 Objetivos: não é possível identificar

389

2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Educação, Arte e História da
cultura ( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não está Explicitado: “ótica da temática da guerra”
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( ) combinação
dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: (X) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico ( ) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
(X) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) História de vida
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado:
2.10 Principais contextos estudados:
2.11 Resumo do trabalho: "A presente pesquisa tem como foco de estudos os bullies. Para tal, apresenta um
amplo quadro de casos de bullying no Brasil e no mundo, estudados por pesquisadores diversos e ocorridos em
ambientes físicos e virtuais. Analisa questões como agressividade, violência, preconceito, indústria cultural e
instituição escolar. Realiza um levantamento semântico dos termos das agressões verbais dos bullies apontando
preconceitos subjacentes, investiga qual o discurso social por trás dos atos de bullying, busca relações entre essa
espécie de violência e os valores ditados pelos meios de comunicação. Elenca e analisa características dos bullies
a partir de pesquisas e de duas obras cinematográficas, delineia seu perfil associando-o ao do herói grego, no que
concerne ao termo arete e suas implicações e analisa o bullie pela ótica da temática da guerra."

1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 20ª
1.1 Autor (a): Carolina Campos Rodeghiero
1.2 Título: Violência na internet: um estudo do cyberbullying no facebook
1.3 Orientador (a): Raquel da Cunha Recuero
1.4 Data de defesa: 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Letras
1.7 Instituição: Universidade Católica de Pelotas
1.8 Cidade/Estado: Pelotas – RS
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Discurso Da Violência. Sites de Redes Sociais. Facebook
2.2 Tema Principal: Cyberbullying no facebook
2.3 Recortes temáticos: Análise do fenômeno.
2.4 Objetivos: analisar “o bullying em seu contexto virtual, mostrando como o cyberbullying pode mudar as
relações sociais com a participação massiva de pessoas no Facebook.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Letras ( ) Não é possível
identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: Como “referencial teórico e metodologia, usamos Análise Críticado Discurso com ênfase na
concepção tridimensional do discurso de Fairclough (2003) e na Gramática Visual de Kress &amp; Leeuwen
(2006) para fazer uma análise em publicações do Facebook que apresentam sinais de violência.” Basea-se
também em estudos de autores como Hannah Arendt (2009), Foucault (2009), Smith et al. (2009).
( ) Não é possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos

390



Segundo o nível de interpretação:( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
(X) Análise de Textos: publicações no facebook ( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) História de vida
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado:
2.10 Principais contextos estudados:
2.11 Resumo do trabalho: “O site de redes sociais mais aderidos de hoje está prestes a ter mais de 900 milhões
de pessoas conectadas a ele. Este é um ponto de partida para as relações sociais e suas características, no qual se
pode encontrar não só comunicação, mas exemplos concretos sobre como a violência pode ser grande em tal
ambiente. Este estudo faz uma análise sobre o bullying em seu contexto virtual, mostrando como o
cyberbullying pode mudar as relações sociais com a participação massiva de pessoas no Facebook. Para isso,
apresentamos como as tecnologias da informação se desenvolveram até os dias de hoje com as redes sociais e
sites de redes sociais, estudando a violência em sua história e conceito, baseando o estudo em autores como
Hannah Arendt (2009) com teorias de como estão relacionados poder e dominação, e comparando isso com
acontribuição de Foucault (2009) de como a vigilância é sobre punição e controle. Em seguida, fechando as
teorias sobre a violência, vigilância e cyberbullying com Smith et al. (2009), falando sobre a violência virtual e
sua relação com sites de redes sociais. Depois, como referencial teórico e metodologia, usamos Análise Crítica
do Discurso com ênfase na concepção tridimensional do discurso de Fairclough (2003) e na Gramática Visual de
Kress &amp; Leeuwen (2006) para fazer uma análise em publicações do Facebook que apresentam sinais de
violência. Por mantermos o foco não só na própria publicação, mas na sua produção, distribuição e
recepção,este estudo é sobre como o cyberbullying pode ser encontrado fora do ambiente escolar ou
adolescente, no contexto virtual, de adultos e público, o que faz esse tipo de bullying ser ainda mais violento e
sem preocupação com o abuso de poder nele existente.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 21ª
1.1 Autor (a): Clarice Maria de Jesus D’ Urso
1.2 Título: Cyberbullyng uma análise reflexiva em busca da proteção da criança e do adolescente
1.3 Orientador (a): Augusto Eduardo de Souza Rossini
1.4 Data de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Direito da Sociedade da Informação
1.7 Instituição: Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas
1.8 Cidade/Estado:
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying, Cyberbullying, Violência Escolar
2.2 Tema Principal: Cyberbullyng
2.3 Recortes temáticos: Análise do fenômeno.
2.4 Objetivos: identificar e refletir sobre o cyberbullying
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Direito ( ) Não é possível
identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não é possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico ( ) monográfico
( ) Não é possível identificar
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2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
(X) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) História de vida
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado:
2.10 Principais contextos estudados:
2.11 Resumo do trabalho: “Constata-se que a violência nas escolas tem tomado proporções cada vez maiores,
tanto no Brasil, quanto nos demais países do mundo, não se tratando apenas de simples brincadeiras infantis, em
verdade,muitas dessas agressões morais e físicas geram terríveis conseqüências no desenvolvimento de crianças
e adolescentes, muitas vezes, com resultados irreversíveis. Tais agressões correspondem ao denominado
fenômeno bullying, que quando cometidas através de meios tecnológicos, como internet, celulares entre outros,
é chamado de cyberbullying. Neste caso, as proporções destrutivas podem ser ainda maiores considerando que
os dados lançados nesses meios tornam-se perenes e que o agressor virtual pode se valer de pseudo-anonimato.
Assim, conclui-se que tais fenômenos devem ser estudados, discutidos e compreendidos, inclusive à luz do
Direito, visando sua divulgação, prevenção e combate, uma vez que desrespeitam a proteção de crianças e
adolescentes em seus direitos fundamentais. Neste contexto, o trabalho buscou colaborar com essas
necessidades e objetivos.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 22ª
1.1 Autor (a): Soraya Soares da Nobrega Escorel
1.2 Título: O adolescente e os cenários do bullying: a encenação da violência como resposta
1.3 Orientador (a): Tereza Correia da Nobrega Queiroz
1.4 Data de defesa: 2011
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Sociologia
1.7 Instituição: Universidade Federal da Paraíba
1.8 Cidade/Estado: João Pessoa – Paraíba
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying. Adolescente. Escola.
2.2 Tema Principal: Bullying a partir da análise de um caso
2.3 Recortes temáticos: Análise do fenômeno.
2.4 Objetivos: “compreender o fenômeno bullying a partir da análise de um caso ocorrido no ano de 2007 numa
escola privada da cidade de João Pessoa-Paraíba.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Sociologia ( ) Não é possível
identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não é possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
(X) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) História de vida
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado: pais e diretores de escolas e principalmente com o adolescente, vítima de bullying
2.10 Principais contextos estudados: escola privada
2.11 Resumo do trabalho:
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“Esta dissertação procura compreender o fenômeno bullying a partir da análise de um caso ocorrido no ano de
2007 numa escola privada da cidade de João Pessoa-Paraíba. Entende o bullying como uma forma de violência
simbólica que se relaciona com fatores internos e externos à escola. Foram realizadas entrevistas com diversos
atores envolvidos, como pais e diretores de escolas e principalmente com o adolescente, vítima de bullying,além
de serem consultados documentos relativos ao evento. A pesquisa demonstrou que o processo investigado
relacionou-se com questões de gênero, envolvendo modelos dominantes de masculinidade e processos de
estigmatização e exclusão. Evidenciou também que as vítimas de bullying não são necessariamente passivas. O
estudante construiu um personagem ameaçador, veiculado através da internet e de outras formas de
comunicação, revelando familiaridade com as novas tecnologias e conhecimento dos casos de bullying
perpassado pela mídia. Ele construiu imagens e situações envolvendo ameaças contra à escola e contra si próprio
e simulou situações de sequestro. O caso evidenciou a gravidade do fenômeno bullying e o desconhecimento e
despreparo da sociedade para o enfrentamento do problema, levando os pais, a escola e o ministério público a
buscarem saídas para contornarem o problema.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 23ª
1.1 Autor (a): Késia Marques Morais
1.2 Título: Bullying entre escolares do ensino médio: o fenômeno em escolas do município de Sobral-Ceará
1.3 Orientador (a): João Joaquim Freitas do Amaral
1.4 Data de defesa: março de 2012
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Saúde Pública da faculdade de medicina
1.7 Instituição: Universidade Federal do Ceará
1.8 Cidade/Estado: Fortaleza – Ceará
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying. Violência. Escolas. Adolescentes.
2.2 Tema Principal: Bullying entre escolares do ensino médio: o fenômeno em escolas do município de SobralCeará
2.3 Recortes temáticos: Análise do fenômeno. Manifestações. Tipos de envolvimento.
2.4 Objetivos: “analisar a situação do bullying entre estudantes do Ensino Médio de Escolas Públicas de Sobral –
CE; descrever o perfil socioeconômico, cultural e comportamental dos estudantes; identificar situações em que
os estudantes se encontram como vítima, observadores ou agressores e investigar os mecanismos de
enfrentamento das vítimas frente ao bullying.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Saúde Pública ( ) Não é
possível identificar
2.6 Enfoque teórico: Saúde Pública
( ) Explicitado:
(X) Não é possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: (X) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas ( ) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) História de vida
( ) Observação Participante
(X) Testes e escalas: teste de qui-quadrado de Pearson e Fisher
2.9 Grupo estudado: alunos
2.10 Principais contextos estudados: treze escolas estaduais do município de Sobral
2.11 Resumo do trabalho: “Bullying é a denominação utilizada para um conjunto de comportamentos agressivos,
emitidos de maneira intencional e repetitiva, sem um estímulo motivador aparente. Pode ser classificado de
diversas formas, como: verbal, física e material, psicológica e moral, sexual e virtual ou ciberbullying. Os
objetivos do estudo foram: analisar a situação do bullying entre estudantes do Ensino Médio de Escolas Públicas
de Sobral – CE; descrever o perfil socioeconômico, cultural e comportamental dos estudantes; identificar
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situações em que os estudantes se encontram como vítima, observadores ou agressores e investigar os
mecanismos de enfrentamento das vítimas frente ao bullying. Trata-se de um estudo transversal, realizado nos
meses de setembro a dezembro de 2011 em treze escolas estaduais do município de Sobral – CE com 369
estudantes. Para identificar diferença entre os grupos de alunos que eram vítima, testemunha e agressor, foram
realizados teste de qui-quadrado de Pearson e Fisher, sendo utilizado valor de p menor que 0,05. Os dados foram
analisados em Excel e SPSS 15. Os dados encontrados mostraram que 18,4% dos estudantes consideram-se
vítimas de agressão, as testemunhas se configuram em 44,4% e 9,5% deles se classificaram como agressores.
Quanto à tipologia das agressões, destaca-se a forma verbal, identificada por 75% dos estudantes pesquisados,
seguido da forma psicológica e física. No que diz respeito à idade, quanto maior a idade, menor a chance dele vir
a ser vítima de agressão (p<0,05). Ao associar o arranjo familiar com a presença ou não de agressão (p<0,05),
filhos de pais separados/divorciados tem mais chances de serem agredidos do que filhos de pais casados. Quando
se trata da série e idade, os alunos do 3º ano e os mais velhos presenciam menos episódios de agressão (p<0,05).
Sobre o local do evento, a sala de aula configura-se como principal local, seguido dos espaços na hora do
intervalo. Mas, no que diz respeito à série e idade, os alunos do 3º ano e os mais velhos presenciam menos
episódios de agressão (p<0,05). Este estudo poderá contribuir para ajudar pais, educadores, estudantes,
profissionais de saúde e gestores no enfrentamento deste problema na busca de um agir educativo com políticas
públicas efetivas.”
1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 25ª
1.1 Autor (a): Ana Paula Toppan dos Santos
1.2 Título: . A presença do bullying na mídia cinematográfica como contribuição para a educação
1.3 Orientador (a): Dra. ElÍusis Mirian Camocardi
1.4 Data de defesa: 2009
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Comunicação
1.7 Instituição: Universidade de Marília - UNIMAR
1.8 Cidade/Estado: Marília
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Mídia. Educação. Ficção. Bullying. Violência. Representação Social.
Indivíduo em Formação.
2.2 Tema Principal: A presença do bullying na mídia cinematográfica como contribuição para a educação
2.3 Recortes temáticos: Análise do fenômeno
2.4 Objetivos: “analisar como a mídia cinematográfica retrata o fenômeno bullying no ambiente escolar e como
essa linguagem pode proporcionar aos educadores e alunos a conscientização, a reflexão e as mudanças de
comportamento.”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Comunicação
( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
( ) Explicitado:
(X) Não é possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: ( ) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes (X)
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas ( ) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: ( ) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
( ) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) História de vida
(X) Observação Participante
(X) Outro: Pesquisa-ação
2.9 Grupo estudado: educadores, gestores e alunos
2.10 Principais contextos estudados: escola pública
2.11 Resumo do trabalho: “O presente estudo tem como proposta analisar como a mídia cinematográfica
retrata o fenômeno bullying no ambiente escolar e como essa linguagem pode proporcionar aos educadores e
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alunos a conscientização, a reflexão e as mudanças de comportamento. Para atingir nosso objetivo de
caracterizar o fenômeno como uma forma de violência prejudicial a todos os envolvidos, e uma vez que as
imagens fílmicas devem ser consideradas como fonte de conhecimento e transformação de atitudes, foram
analisadas as imagens que destacam o bullying dos filmes Nunca fui beijada e Bang, bang! Você morreu. Com
o intuito de contribuir teórica e metodologicamente para um ensino humanista, respeitando as diversidades
humanas e formando cidadãos críticos e conscientes de seu papel transformador na sociedade, o embasamento
teórico constitui-se de obras fundamentais e para melhor comprovação do bullying. Na prática, realizamos
observação participante e pesquisa-ação junto aos educadores e alunos. A pesquisa contou com a participação
de educadores, gestores e alunos de uma escola pública de Marília onde constatamos que a arte
cinematográfica proporciona ao educador e aluno a aquisição de mais uma prática pedagógica capaz de
fomentar a criticidade, conduzindo-os a uma ação-transformadora comprometida com a realidade social. As
imagens filmicas mediadas por profissionais capacitados no processo educacional valorizam e enriquecem o
aprendizado do aluno, tornando-o cidadão crítico capaz de respeitar as desigualdades humanas promovendo
uma sociedade igualitária, livre de preconceitos e violência.”

1.Itens de identificação da dissertação ou tese - 25ª
1.1 Autor (a): Andreia de Brito Rodrigues
1.2 Título: Supercordas do poder: o bullying no sistema penal
1.3 Orientador (a): Dr. Ney Fayet de Souza Júnior
1.4 Data de defesa: 2009
1.5 Nível :
(X) Mestrado
( ) Doutorado
1.6 Programa: Ciências Criminais
1.7 Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul
1.8 Cidade/Estado: Porto Alegre – RS
2.Itens de conteúdo da dissertação ou tese
2.1 Palavras-chave (quando indicadas): Bullying. Psicoterror. Sistema Penal. Poder. Agências de criminalização.
2.2 Tema Principal: Análise do fenômeno
2.3 Recortes temáticos: Análise do fenômeno
2.4 Objetivos: “identificar e discutir o fenômeno bullying no sistema penal”
2.5 Principal área de referência
( ) Educação ( ) Psicologia (X) Outra área: Ciências Criminais
( ) Não é possível identificar
2.6 Enfoque teórico
(X) Explicitado: “a teoria das Supercordas é utilizada a fim de sustentar o poder como constituinte básico das
relações em sociedade, passando-se pelas categorias jurídico-discursiva, anátomo-política e biopolítica de poder
desenvolvidas por Michel Foucault para enfocar o bullying como relação de poder.”
( ) Não é possível identificar
2.7 Tipo de pesquisa:
(X) Explicitado:
 Segundo a natureza dos dados: (X) pesquisa de fatos ( ) pesquisa de opiniões e atitudes ( )
combinação dos dois tipos de dados ( ) pesquisa de opiniões e atitudes tomadas como de fatos
 Segundo o nível de interpretação: ( ) pesquisas identificativas (X) pesquisas descritivas ( ) pesquisas
mensurativas (X) pesquisas explicativas
 Segundo os processos de estudo: (X) estrutural ( ) histórico ( ) comparativo
( ) funcionalista ( )
estatístico (X) monográfico
( ) Não é possível identificar
2.8 Instrumento de coleta de dados:
( ) Análise de Documentos
( ) Questionários
( ) Análise de Textos
( ) Não se aplica
( ) Entrevista
(X) Não é possível identificar
( ) Observação
( ) História de vida
( ) Observação Participante
( ) Outro:
2.9 Grupo estudado:
2.10 Principais contextos estudados:
2.11 Resumo do trabalho: “O presente trabalho tem por objetivo identificar e discutir o fenômeno bullying no
sistema penal. Para tanto a teoria das Supercordas é utilizada a fim de sustentar o poder como constituinte básico
das relações em sociedade, passando-se pelas categorias jurídico-discursiva, anátomo-política e biopolítica de
poder desenvolvidas por Michel Foucault para enfocar o bullying como relação de poder. Neste contexto, são

395

realizadas incursões nas conceituações de violência, vitimização, medo, mal, mídia, alvo, estranho, subclasse e
inimigo. Devido a sua condição estratégica, as práticas de poder criam um regime de saber, do qual o discurso se
apodera e articula o poder e o saber, produzindo verdades mais úteis e transformando-se em mecanismo de
controle social. Também são diferenciados do bullying os termos preconceito, estigmatização e “bode
expiatório”. O bullying, também denominado psicoterror ou intimidação no presente trabalho, é identificado nas
agências de criminalização secundárias de especial relevo para o assunto: as agências policiais, as agências
judiciais – englobando os magistrados e os promotores de justiça com atuação criminal – e as agências
penitenciárias.”

