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RESUMO 

 

Coltri AMNM. Capacitação docente: eficaz para as práticas de Comunicação Não 

Violenta.  

Introdução: A violência presente na sociedade contemporânea tornou-se tema 

relevante no ambiente escolar e comunitário, enquanto necessidade de mudanças 

por relações humanas mais positivas. A Comunicação Não Violenta (CNV) 

busca a resolução de conflitos por meio de diversas práticas que estimulam a 

compaixão e a empatia.  Objetivo: capacitar os docentes do ensino médio 

integrado ao técnico, a utilizarem os princípios da CNV, a fim de difundir a cultura 

de paz. Metodologia: estudo exploratório, descritivo, prospectivo e com 

abordagem qualitativa. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 35 docentes e 

40 estudantes, buscando analisar como se dá a comunicação e o manejo de 

conflitos no ambiente escolar. Os docentes foram então divididos em um grupo 

experimental (n=20), que participou de duas oficinas utilizando-se as ferramentas 

da CNV, e um grupo controle (n=15), que não recebeu nenhuma intervenção. 

Após as oficinas, os alunos, cegos sobre quais docentes participaram das oficinas, 

foram novamente entrevistados para apontar indicadores se ocorreu ou não 

sensibilização dos docentes e relação à CNV. A coleta de dados ocorreu 

virtualmente utilizando a plataforma Teams, no período de março a maio de 2021. 

Para a interpretação dos dados qualitativos foi utilizado o método de análise de 

conteúdo de Laurence Bardin. Resultados: Estudantes e docentes identificaram 

mudanças no comportamento dos participantes do grupo experimental, sendo 

criadas alternativas de comunicação mais assertivas e menos violentas no manejo 

de conflitos dentro da escola. Além disso, passaram a valorizar e respeitar mais as 

vivências, diversidades e experiências individuais e coletivas, ampliando a 

compreensão de si e de seu pertencimento no espaço escolar. Conclusão: os 

docentes do grupo experimental foram sensibilizados e capacitados a utilizarem os 

pilares que norteiam a CNV, fomentando e sendo multiplicadores de uma cultura 

de paz. 

Palavras-chave: Violência; Comunicação; Educação; Aprendizagem; Relações 

interpessoais 



 

  

ABSTRACT 

 

Coltri AMNM. Teacher training: effective for Non-Violent Communication practices. 

 

Introduction: The violence present in contemporary society has become a 

relevant issue in the school and community environment, as a need for changes for 

more positive human relationships. Nonviolent Communication (CNV) seeks to 

resolve conflicts through various practices that encourage compassion and 

empathy. Objective: to train teachers of secondary education integrated to 

technical, to use the principles of the CNV, in order to spread the culture of peace. 

Methodology: exploratory, descriptive, prospective study with a qualitative 

approach. The research was approved by the Research Ethics Committee of the 

Faculty of Medical and Health Sciences of the Pontifical Catholic University of São 

Paulo. Semi-structured interviews were conducted with 35 teachers and 40 

students, seeking to analyze how communication and conflict management take 

place in the school environment. The professors were then divided into an 

experimental group (n=20), which participated in two workshops using the CNV 

tools, and a control group (n=15), which did not receive any intervention. After the 

workshops, the students, blind about which teachers participated in the workshops, 

were again interviewed to point out indicators whether or not the awareness of the 

teachers and the relation to the CNV occurred. Data collection took place virtually 

using the Teams platform, from March to May 2021. For the interpretation of 

qualitative data, Laurence Bardin's content analysis method was used. Results: 

Students and teachers identified changes in the behavior of participants in the 

experimental group, creating more assertive and less violent communication 

alternatives in dealing with conflicts within the school. In addition, they began to 

value and respect more individual and collective experiences, diversities and 

experiences, expanding their understanding of themselves and their belonging in 

the school environment. Conclusion: the professors of the experimental group 

were sensitized and trained to use the pillars that guide the CNV, fostering and 

being multipliers of a culture of peace. 

 

Keywords: Violence; Communication; Education; Learning; interpersonal 

relationship.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Motivação 

 

Conclui minha graduação em Fisioterapia na Universidade de Marília em 

1996. Iniciei como docente, na área da educação, nos cursos técnicos em 

Massoterapia e Estética, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC) de Itapetininga, em 2004. 

Para mim, pensar na educação é pensar dentro da perspectiva da missão, 

com tarefas complexas, desafiadoras e de profunda consciência. Durante minha 

atuação como docente, estou em contato permanente com os alunos e percebo 

inúmeras dificuldades de comunicação entre alunos e docentes, entre docentes e 

docentes, entre docentes e demais membros da equipe pedagógica, entre demais 

funcionários, comunicação essa que se torna a cada dia mais violenta e menos 

percebida, ocorrendo de forma “natural” entre os envolvidos.  

Esse processo comunicativo desenvolvido na contemporaneidade dificulta a 

relação entre os professores e os estudantes e, com isso, pode prejudicar o 

processo de ensino e aprendizagem. As falhas de comunicação têm derrubado 

projetos, negócios e nações ao redor do mundo. Podemos perceber: vivemos 

sempre cercados por pessoas, passamos mais da metade do tempo nos 

comunicando e nos relacionando com pessoas diferentes, mas com interesses 

e necessidades diferentes. No entanto nunca aprendemos a nos relacionar ou 

nos comunicar respeitosamente com o outro. Estamos acostumados com 

aquela imagem de que violência é tiro, pancada e é preciso gritar para 

machucar as pessoas. Aliás, é possível ser violento falando baixinho.  

A Comunicação Não Violenta existe justamente com este propósito: a 

todo momento escolhemos usar nossas palavras como facas ou plumas, e essa 

escolha determina o futuro de nossos relacionamentos dentro e fora de nossas 

escolas, organizações, e na vida pessoal.  

A Comunicação Não Violenta não é sobre evitar conflitos. Ela é uma 

jornada em busca da melhor solução, seja por meio de diálogos mais 

compassivos ou do simples ato de escutar o outro, podendo ser um instrumento 

poderoso de mudança organizacional e social. Esses motivos foram me 

instigando a curiosidade, a vontade, o prazer do saber sobre a Comunicação Não 
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Violenta, ou seja, despertou o meu desejo de ser facilitadora deste tipo de 

comunicação no local onde trabalho. 

 

1.2 O processo de desenvolvimento da violência no contexto escolar  

 

Para a transformação de uma sociedade considera-se que a educação é 

um instrumento de mudanças sociais e educacionais. A educação é um processo 

complexo e não existe uma definição única, encontrando-se presente a todo o 

momento na vida do ser humano. Ela prevê interação entre as pessoas envolvidas 

dentro do contexto educativo e destas com o mundo que as cerca, visando a 

modificação de ambas.2 

Nos dias atuais constata-se que ocorreu aumento da violência no âmbito 

escolar e isso vem se tornando cada vez mais presente nos debates no meio 

social e acadêmico, ampliando estudos e pesquisas sobre a temática. Relaciona-

se a violência com os processos sociais, políticos e econômicos globais e locais, 

exigindo investigações a fim de compreender a problemática, e contribuir para 

formulação e implantação de políticas e estratégias educacionais para seu 

enfrentamento.3 

A crescente preocupação da área científica, educacional, administrativa e 

política se baseia na necessidade de analisar e compreender os precedentes e 

consequências de comportamento violento durante a idade escolar. Sabe-se que 

não existe uma sociedade sem conflitos; com as diferenças próprias de cada uma, 

eles surgem naturalmente, muitas vezes sendo até necessários e pertinentes, 

pois, por meio destes que surgem as mudanças. O processo de melhoria e 

convívio entre as pessoas, porém, não se deve confundir com violência, 

agressividade, força e coerção.4  

Nesse momento se faz reverência ao autor Paulo Freire5 quando diz 

“ensinar não é transferir conhecimento. Ensinar é preparar o caminho para a total 

autonomia de quem aprende, é fazer um cidadão, consciente de seus deveres e 

direitos, não um robô teleguiado que obedece a tudo”. 

A escola é um espaço bastante privilegiado para as trocas de relações, 

pelas diferenças de valores, referências de família, da diversidade de religiões e 

culturas que nela se apresentam.6 Compreende-se que existem determinadas 

imposições que dificultam a descrição de violência que seja plausível a todos os 
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contextos e configurações interativas, por isso entendemos que a violência 

educacional se manifesta a partir do que há de comum no conceito de violência 

em outros contextos.3 

Os ambientes educacionais são emocionalmente exigentes e podem gerar 

violência entre alunos e de alunos com professores. Os professores, em particular, 

são frequentemente confrontados com desafios significativos e com a falta de 

recursos adequados, tanto materiais como imateriais. Na verdade, o mau 

comportamento e a agressão por parte dos alunos podem ser considerados um 

dos mais graves fatores de estresse relacionados ao trabalho para a profissão 

docente, sendo capaz de reduzir seriamente o bem-estar ocupacional dos 

professores e impedi-los de construir relacionamentos positivos na sala de aula.7 

A pesquisa da violência e suas relações com a educação escolar é 

compreensível, pois este fato tem assumido lugar de destaque nos encontros 

educacionais, sendo um tema recorrente nos meios de comunicação e nas rodas 

de conversas cotidianas da população. A violência é, portanto, um tema 

transversal no ambiente escolar, uma vez que sua natureza interativa inspira uma 

situação propicia aos conflitos e confrontos interpessoais.8  

A violência e os costumes antissociais passaram a ser naturalizados no 

convívio entre grupos de estudantes, como uma nova forma de sociabilidade. As 

agressões e ofensas se tornaram comuns nas práticas rotineiras, o que amplia a 

complexidade de estudo e da elucidação do que é e o que não é incivilidade e/ou 

rebeldia na escola.3  

Mostra-se muito enigmático falar em violência e educação quando é 

percebido que muitos alunos estão cercados de problemas sociais e familiares, 

que são tratados com hostilidade e rejeição, sentem solidão e vasto acúmulo de 

obrigações.9 

 

1.3 Educação e violência escolar  

 

A educação deve ser tratada como um bem social a ser maximizado, no 

entanto, é evidente que, em todos os contextos, as escolas não funcionam 

realmente como um simples bem social. Isso ocorre porque os sistemas 

educacionais estão carregados de iniquidades reproduzindo desigualdades 

sociais, quando crianças são prejudicadas física e psicologicamente dentro e pela 
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escola, quando os professores são sujeitos à repressão do Estado e quando as 

escolas funcionam para legitimar e reforçar o domínio cultural e linguístico.7  

Assim, frente a todos os desafios que são submetidos os profissionais 

envolvidos com a educação buscando respostas para corrigir os erros produzidos, 

agora cabem dois tipos de resposta. A primeira é que as "falhas" da educação em 

agir como um bem social são falhas técnicas ou de corrupção. A segunda é que a 

educação nunca foi um bem social, que tais problemas não são exemplos de um 

sistema que está falhando, mas são parte integrante do que a educação de fato é. 

Tal resposta geralmente assume a forma acadêmica de desconstrução crítica, que 

geralmente é de difícil acesso para um público mais amplo.10 

Alunos que sofreram qualquer tipo de violência na escola podem 

desenvolver transtorno de apego reativo, inatividade física, sobrepeso ou 

obesidade, diabetes, hábitos de fumar, uso excessivo de álcool, saúde ruim 

autoavaliada, câncer, doenças cardíacas e respiratórias e outros resultados 

negativos.7  

A violência contra os alunos também é um problema de saúde pública, 

direitos humanos e social, com consequências potencialmente devastadoras e 

onerosas.  

Globalmente, os níveis de violência contra crianças são assustadoramente 

altos e estima-se que até um bilhão de crianças com idades entre dois e 17 anos 

sofreram violência física, sexual, emocional ou negligência.11 

A violência contra alunos inclui todas as formas de violência contra menores 

de 18 anos, perpetrada pelos pais ou outros responsáveis, colegas, parceiros ou 

estranhos. Esta ampla definição de violência inclui não apenas os atos violentos 

mais óbvios, pois engloba tipos de violência interpessoal que tendem a ocorrer em 

diferentes estágios do desenvolvimento infantil, tais como maus-tratos (incluindo 

punição violenta), violência física, sexual e psicológica/emocional.11 

Esta violência realizada no ambiente escolar pode assumir  diversas formas  

e  ser classificada em:  a.) violência juvenil: concentrada entre crianças e adultos 

jovens de 10 a 29 anos, ocorre com mais frequência em ambientes comunitários 

entre conhecidos e estranhos; b.) violência por parceiro íntimo (ou violência 

doméstica) que é caracterizada por violência física, sexual e emocional por 

parceiro íntimo ou ex-parceiro; c.) violência sexual que é a tentativa de contato 

sexual não consensual concluída ou tentativa e atos de natureza sexual que não 
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envolvam contato e; d.) violência emocional ou psicológica vista na restrição dos 

movimentos de uma criança, difamação, ridicularização, ameaças e intimidação, 

discriminação, rejeição e outras formas não físicas de tratamento hostil.11 

A violência pode ocorrer em lares, orfanatos, centros residenciais de 

cuidados, nas ruas, no local de trabalho, nas prisões e outros locais de detenção 

e, por último, nas escolas. Quase nenhum estudo fornece estimativas de 

prevalência de período específico para idade e sexo para violência física 

perpetrada por professores.7 

 Os alunos passam mais tempo sob os cuidados de adultos em escolas e 

outros locais de aprendizagem do que em qualquer outro lugar fora de suas casas, 

por isso, a violência que lá ocorre deve estar sob investigação pelos problemas 

físicos, psicológicos e sociais dela decorrentes. Essas consequências podem ser 

imediatas, bem como latentes, e podem durar anos após a violência inicial.12 

 

1.3.1 Tipos de violência na escola 

 

Chegar a uma única definição de violência é muito complexo, uma vez que 

este aspecto do comportamento humano foi estudado a partir de muitas 

abordagens diferentes, e cada uma delas enfoca uma parte específica. Portanto, 

se encontram muitas definições de comportamento violento que refletem a 

heterogeneidade das teorias subjacentes.9 

A violência é um fenômeno multidimensional produzido por meio de vários 

comportamentos isolados ou simultâneos, que pode operar em um ou mais níveis 

diferentes do físico ao emocional, psicológico e relacional. Enquanto a agressão 

física envolve a inflição de dano físico, a agressão relacional é tipicamente 

caracterizada por abuso verbal (por exemplo, gritos e berros), espalhando boatos 

e comportamentos de exclusão.6 

 É necessário acrescentar que o termo violência é muitas vezes usado 

como sinônimo de agressão, mesmo em publicações de prestígio.  Embora 

agressão e violência possam parecer equivalentes, há um acordo geral na 

diferença de sua natureza ou origem. Assim a agressão é um comportamento 

guiado pelos instintos e, portanto, característica de outras espécies animais. A 

violência, por outro lado, é antes o produto da interação entre biologia e cultura e 

dá direito a uma intencionalidade consciente.9 
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 A violência nas escolas é uma das formas mais visíveis de violência contra 

as crianças: inclui violência física, psicológica, sexual e bullying que estão 

relacionados a causas como gênero e normas sociais e fatores estruturais e 

contextuais mais amplos, como desigualdade de renda, privação, marginalização 

e conflito.12  

A violência pode ser qualquer forma de agressão física com intenção de 

ferir (punição corporal e intimidação física) por adultos e outras crianças. Castigo 

corporal é qualquer castigo no qual é usada força física e que se destina a causar 

algum grau de dor ou desconforto; muitas vezes é usado para punir o mau 

desempenho acadêmico ou para corrigir o mau comportamento.12 

A violência psicológica inclui abuso verbal e emocional: isolar, rejeitar, 

ignorar, insultar, espalhar boatos, inventar mentiras, xingar, amedrontar, 

denegrir.13 

A violência sexual inclui intimidação de natureza sexual, assédio sexual, 

toques indesejados, coerção sexual e estupro, afetando meninas e meninos. A 

violência nas escolas cria insegurança e medo que prejudica o clima geral da 

escola e infringe o direito dos alunos de aprender em um ambiente seguro e não 

ameaçador.13 

A escola não pode cumprir seu papel de local de aprendizagem e 

socialização se os alunos não estiverem em um ambiente livre de violência. A 

violência, em particular a violência física entre os alunos, e a violência física 

perpetuada por professores e outros funcionários, pode acontecer à vista de 

outros alunos, por exemplo, em parques infantis ou salas de aula ou no contexto 

de desportos escolares.13  

De acordo com Tavares e Pietrobom7: 

A violência escolar é assunto recorrente na mídia e está entre as maiores 
queixas de professores e diretores nas suas avaliações acerca dos 
principais problemas enfrentados atualmente pelas escolas públicas 
brasileiras. A percepção de que a escola não é um ambiente seguro está 
relacionada à menor motivação para frequentar as aulas e ao maior 
abandono escolar. A violência também está negativamente associada ao 
desempenho acadêmico e ao desenvolvimento de habilidades 
socioemocionais, tais como autoestima e autocontrole. 

 

Os professores também podem não reconhecer o bullying ou os códigos, 

linguagens e práticas que crianças e adolescentes usam para assediar uns aos 

outros, e o bullying que ocorre fora de suas vistas, é difícil de ser identificado. Em 
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alguns casos, os próprios professores permitem ou se envolvem em 

comportamentos violentos e de intimidação.13 

No bullying, a humilhação e a intimidação são práticas predominantes, 

sendo caracterizadas como violência psicológica, pois as vítimas não conseguem 

se defender. Com isto, buscam o isolamento do grupo social, o que contribui para 

agravar mais ainda a situação.14 

Os jovens e crianças que estão expostos a humilhações podem ter queda 

do rendimento escolar, pois a tendência é a somatização do sofrimento   ou sofrer 

algum tipo de trauma que influencie traços da personalidade.14 

Dessa forma é preciso que os professores reconheçam o bullying como um 

comportamento danoso ao desenvolvimento psíquico dos alunos. Práticas 

pedagógicas tradicionais contribuem para a incidência e a manutenção deste 

fenômeno na escola.8 

 

1.3.2 Consequências da violência escolar 

 

A violência é um fenômeno cultural e histórico que perpassa toda a 

evolução da sociedade e que não se restringe a determinada raça, classe 

econômica, idade ou religião.15  

A violência se trata da imposição da força com objetivo de dominação.  A 

violência é um tema que tem sido muito debatido nos diversos segmentos da 

sociedade. Embora sempre estivesse presente na sociedade, é definida 

diferentemente por cada cultura, ou seja, de acordo com os valores éticos 

morais.16  

Nas últimas décadas, o crescimento populacional ocasionou uma 

aglomeração humana nos grandes centros urbanos. Uma das principais 

consequências é a violência, que está disseminada tanto na periferia quanto nos 

bairros nobres das cidades. No Brasil, a aceleração do processo de urbanização 

ocorreu após a década de 30, motivados pela industrialização e pela entrada no 

capitalismo nas relações rurais que causaram a expropriação e migração 

forçada.17 

A intensificação da violência urbana é demonstrada em pesquisas através 

do crescimento dos índices de homicídios, roubos, assaltos, sequestros etc. Esta 

situação é decorrente de um crescimento desordenado e que coloca limites à 
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determinadas necessidades humanas. Verifica-se, portanto que com o processo 

de urbanização houve uma degradação da qualidade de vida.18 

Diante disto, verifica-se que a violência escolar se caracteriza como um 

fenômeno social, com muitos significados, pois abrange várias manifestações, 

como vandalismo, agressões, delinquência. Nas últimas décadas, pode-se 

verificar que no interior das escolas, acontecem diversas manifestações de 

violência em forma de agressões físicas, morais, econômicas e simbólicas.14 

A violência escolar está diretamente associada à crise que a educação 

brasileira vivência, tendo como principal consequência a deterioração da 

qualidade do ensino. Atualmente, o sistema de ensino não oferece as mesmas 

oportunidades para todos, pois no próprio ambiente escolar ocorre a exclusão.10  

O sentimento de exclusão vivenciado por crianças e jovens no âmbito da 

sociedade também está presente nas relações escolares dificultando o 

acompanhamento do processo ensino-aprendizagem, levando estes alunos à 

marginalização.19 

Diante desta realidade, pode-se observar que a violência escolar se 

manifesta em decorrência de fatores sociais, econômicos éticos e culturais que 

estão presentes em determinadas instituições escolares. Outro fator que influencia 

a manifestação da violência no ambiente escolar é a superlotação de alunos nas 

salas de aula, impossibilitando que recebam atendimento digno e de qualidade.20 

A violência contra crianças e adolescentes é uma realidade histórica em 

nosso país. Este tipo de violência ocorre preferencialmente em classes 

economicamente menos favorecidas, diversos estudos demonstram que ela 

ocorre em instituições, contudo sua maior incidência está no interior das famílias.21 

Este tipo de violência tem caráter cultural, social e histórico, pois 

acompanha a trajetória da humanidade, sendo que sua manifestação se dá várias 

formas. Estas manifestações integram uma rede que envolve a violência oriunda 

do sistema social, denomina de violência estrutural, e se apresenta como um 

fenômeno de violência interpessoal que ocorre na família, no trabalho ou entre 

amigos, não se restringindo a nenhuma classe social.16  

A violência contra as crianças é generalizada e deve ser tratada para 

melhorar a saúde e o bem-estar das crianças.21 Todas as crianças e adolescentes 

podem estar em risco de violência escolar: mas aqueles que são vulneráveis por 

causa de fatores como pobreza, status social associado à etnia, diferenças 
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linguísticas ou culturais e migração ou deslocamento, deficiências, que são órfãos 

ou de famílias afetados pelo HIV, podem ser mais propensos a serem alvos.22 

A punição por professores pode ter mais probabilidade de atingir crianças e 

adolescentes de populações estigmatizadas e marginalizadas, por exemplo, 

crianças refugiadas e migrantes podem ser punidas por não serem capazes de 

falar a língua de instrução, e o Estudo das Nações Unidas sobre Violência contra 

Crianças observa que na Índia, os professores de castas mais altas têm maior 

probabilidade de denegrir e humilhar crianças de castas mais baixas. Os meninos, 

especialmente as crianças mais novas, têm maior probabilidade de serem punidos 

fisicamente na escola, enquanto a porcentagem de crianças punidas verbalmente 

é praticamente igual para meninos e meninas.23 

A violência escolar pode ocorrer dentro e fora da sala de aula, em torno das 

escolas, no caminho de ida e volta para a escola. A violência, em particular a 

violência física entre alunos, e a violência física perpetuada por professores e 

outros funcionários, pode acontecer na visão de outros alunos, por exemplo, em 

parques infantis ou salas de aula ou no contexto de esportes escolares.24 

A violência na escola pode ter um impacto físico e causar sofrimento 

psicológico, incapacidade física permanente e problemas de saúde física ou 

mental a longo prazo. Os impactos físicos são os mais óbvios e podem incluir 

feridas leves ou graves, hematomas, fraturas e mortes por homicídio ou suicídio. 

Vários estudos mostraram correlações entre punição corporal e problemas de 

saúde mental.23 

Enquanto a maioria se concentra no castigo corporal dentro das famílias, 

alguns se concentram no castigo corporal nas escolas com um impacto social 

invariavelmente negativo. Vítimas de punição corporal tendem a se tornar 

passivas e excessivamente cautelosas e temer a livre expressão de suas ideias e 

sentimentos, enquanto, ao mesmo tempo, podem se tornar perpetradores de 

violência psicológica.24 

Os alunos que são punidos fisicamente têm menos probabilidade do que 

outras crianças de internalizar valores morais e são menos inclinadas a resistir à 

tentação, a se envolver em comportamento altruísta, a ter empatia com os outros 

ou a exercer julgamento moral de qualquer tipo. Eles são mais propensos a 

desenvolver uma conduta desordenada e agressiva, como bater em seus irmãos, 

pais, colegas de escola e namorados ou namoradas. E podem se tornar adultos 
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propensos a punir seus próprios filhos e, assim, passar adiante os hábitos de 

violência.24 

Cabe salientar que crianças que sofreram qualquer tipo de violência na 

escola podem desenvolver transtorno de apego reativo que é classificado pelo 

Manual de Diagnóstico e Estatística 5ª Edição (DSM-5). As crianças afetadas têm 

dificuldade em formar ligações emocionais com outras pessoas, mostram uma 

capacidade diminuída de experimentar emoções positivas, não conseguem buscar 

ou aceitar a proximidade física ou emocional e podem reagir violentamente 

quando seguradas, acariciadas ou confortadas.25 

Pensando em comportamento, os alunos afetados são imprevisíveis, 

difíceis de consolar e difíceis de disciplinar. Eles têm um forte desejo de controlar 

seu ambiente e tomar suas próprias decisões. Mudanças na rotina, tentativas de 

controle ou convites não solicitados para consolar podem provocar raiva, violência 

ou comportamento auto lesivo.25 

Na sala de aula, esses desafios inibem a aquisição de habilidades 

acadêmicas essenciais e levam à rejeição de professores e colegas. O abuso na 

infância foi relacionado a dificuldades na memória operacional e no funcionamento 

executivo, enquanto a negligência severa está associada ao subdesenvolvimento 

do hemisfério cerebral esquerdo e do hipocampo. As crianças são mais propensas 

do que seus pares neuro-típicos a se envolver em comportamento sexual de alto 

risco, abuso de substâncias, ter um envolvimento com o sistema legal e 

experiência de encarceramento.25 

 As crianças podem responder às interligações com agressão, medo, 

desafio ou raiva; eles desenvolvem um auto esquema negativo e experimentam 

sintomas somáticos de angústia. A inquietação psicomotora é comum, assim 

como a hiperatividade e os movimentos estereotipados, como agitar ou balançar 

as mãos. É confirmado um aumento do risco de ansiedade, depressão, 

hiperatividade e redução da tolerância à frustração.26 

As evidências sugerem que as experiências negativas na infância 

(particularmente a exposição a várias adversidades envolvendo hostilidade e 

ameaça), em algumas pessoas, contribuem para o início de experiências 

psicóticas e os transtornos psicóticos também estão associados à psicose. 

Trabalhos recentes demonstram que a gravidade dos maus-tratos infantis, bem 

como a presença de abuso físico e sexual na infância, estão associados ao uso de 
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cannabis por adolescentes (qualquer uso versus não uso) e uso pesado de 

cannabis durante a adolescência. A pesquisa demonstrou que as experiências de 

maus-tratos na infância prevalecem nas histórias de vida de jovens com 

problemas de uso de substâncias, entretanto, este estudo enfocou o abuso sexual 

ou físico.27 

Os efeitos educacionais sobre as vítimas de violência escolar são 

significativos. A violência praticada por professores ou outros alunos pode fazer 

com que as crianças e adolescentes tenham medo de ir à escola e interferir na 

sua capacidade de concentração nas aulas ou de participação nas atividades 

escolares.14 

Também pode ter efeitos semelhantes em espectadores. As consequências 

incluem faltar às aulas, evitar atividades escolares, faltar às aulas ou abandonar 

completamente a escola. Isso, por sua vez, tem um impacto adverso no 

desempenho e aproveitamento acadêmico e nas perspectivas futuras de 

educação e emprego. Crianças e adolescentes vítimas de violência podem obter 

notas mais baixas e podem ter menos probabilidade de prosseguir para o ensino 

superior. As análises das avaliações internacionais de aprendizagem destacam o 

impacto da violência e do bullying nos resultados da aprendizagem.28 

Essas análises mostram claramente que é reduzido o desempenho dos 

alunos em matérias-chave, como matemática, e outros estudos também 

documentaram o impacto negativo da violência escolar e do bullying no 

desempenho educacional. Os governos devem prever que a lei proporcione 

segurança às crianças e protejam sua dignidade humana. As evidências de 

estudos internacionais mostram claramente que a disciplina positiva e não violenta 

oferece melhores resultados, enquanto qualquer tipo de violência está associado a 

resultados ruins.28 

A adoção da abordagem de ensino mais eficaz em todo o sistema 

educacional, apoiando os professores no desenvolvimento de estratégias 

disciplinares positivas e não violentas, pode ser o caminho certo para chegar mais 

perto da realização do direito das crianças à proteção contra todas as formas de 

violência em todos os ambientes, incluindo a escola.28 
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1.4 O processo comunicativo humano 

   

A comunicação é extremamente importante em qualquer relação humana 

visto que, sem ela seria praticamente impossível trocar informações, transmitir 

pensamentos e sentimentos, enfim estabelecer uma interação entre as pessoas. O 

processo de comunicação tem início em uma fonte, o emissor que codifica uma 

mensagem e utiliza um meio para transmitir a mensagem ao receptor, que 

decodifica e recebe a mensagem. Em seguida o receptor dá um retorno ao 

emissor quanto à recepção da mensagem, um feedback, para certificar que a 

mensagem foi plenamente recebida.29 

Trigueiro30 explica que: “comunicação é uma palavra que vem do latim 

communicare, que tem o significado de: trocar opiniões, partilhar, tornar comum, 

conferenciar”. A linguagem humana não é biologicamente herdada, mas sim um 

sistema de comunicação simbólica que é aprendido. Na concepção de Chauí, o 

homem se diferencia dos animais por possuir capacidade cerebral para simbolizar 

linguagens. A linguagem é uma representação mental da realidade. 

Para Domingos31: 

O ponto de vista epistemológico da linguagem centrado na ideia da 
supremacia da mente humana sobre os demais seres do mundo, 
incapazes de falar, vê o homem como o único ser produtor de cultura, 
capacidade que os demais seres não possuiriam. 

 

Uma grande vantagem da linguagem humana é ser infinitamente flexível, 

sendo que seus significados podem ser alterados e criados símbolos. Desta 

forma, depreende-se que a comunicação humana é constituída de signos e de 

significados. O comportamento humano depende de um aprendizado sociocultural, 

sendo o resultado do meio cultural em que ele foi socializado e herdou ao longo 

processo cumulativo que reflete o conhecimento e a experiência adquirida por 

muitas gerações antes dele.32 

Este processo de aprendizagem da linguagem é que transforma o homem 

em um ser dotado de sistemas de representação e, por meio dele, pode-se 

compreender o mundo à sua volta. Através da linguagem, os homens 

emanciparam-se do imediatismo da realidade e passaram a desfrutar de uma 

capacidade única de seu tipo: planejar, regular e refletir sobre a própria atividade. 

Com a linguagem, um sistema simbólico de representação do mundo, o homem 
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começa a operar mentalmente com objetos ausentes do seu campo perceptual 

imediato e vivencial.32  

Trigueiro30: 

A comunicação é um processo que viabiliza a troca de mensagens entre 
pessoas. É, portanto, uma atividade cada vez mais utilizada nas relações 
sociais humanas modernas. Devido à sua complexidade atual e aos 
amplos campos de interesse fica cada vez mais conflitante a sua 
definição.  

 

A linguagem é um bem social e histórico que cria e sintetiza a concepção 

do mundo. Ela serve como um elemento e produto da atividade prática do homem, 

e sua semântica é determinada por fatores sociais, embora goze de autonomia 

relativa, como um sistema linguístico.32  

O ser humano tem a capacidade de construir signos. Neste sentido, a 

linguagem é um fenômeno social, é um código composto de sinais de convenções 

composto de um significante e significado. Neste sentido, cabe ressaltar que o 

linguista Saussure33 mostrou que a língua é a parte social da linguagem, exterior 

ao indivíduo, o único que não pode nem a criar ou modificar. A linguagem é 

composta de sons, que são os fonemas, estes sons foram selecionados 

historicamente ao longo dos séculos. 

 

1.4.1 Comunicação Não Violenta (CNV) 

 

Fundada na década de 60 pelo psicólogo Dr. Marshall Rosenberg, a 

“Comunicação Não-Violenta” (CNV), apresenta palavras que utilizamos 

diariamente no convívio com as pessoas, palavras essas que se tornam janelas 

quando se espelha a vida e conecta-se com os outros, abrindo caminhos de reais 

conexões. No entanto, quando as necessidades individuais são demonstradas 

através de acusações, julgamentos e comparações, nossos pares de interação 

podem vir a se sentir agredidos, demonstrando reações de defesa e resistência.1 

Marshall Rosenberg enfatizou a importância da comunicação na educação. 

Ele trabalhou incansavelmente para ajudar alunos, professores, administradores e 

países em todo o mundo a descobrir um novo paradigma para o aprendizado e as 

relações humanas. Para ele, aprender é muito mais do que notas de letras em 

boletins escolares no final de cada ano letivo. Suas palavras sobre CNV na 
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educação são igualmente aplicáveis a educadores formais e informativos, bem 

como a alunos de todas as idades e situações de vida.34 

A teoria CNV propõe que os conflitos resultam de padrões de comunicação 

habituais, pelos quais a linguagem violenta baseada em emoções como medo, 

culpa e raiva, é usada para tentar atender às necessidades. Sentimentos e 

necessidades universais são um ponto-chave importante dessa teoria.1  

A CNV recomenda o uso de um processo de quatro etapas para ajudar a 

trazer clareza e consciência à comunicação. Essas etapas são baseadas em 

observações, sentimentos, necessidades e solicitações. A primeira etapa envolve 

a diferenciação entre observações e avaliações, de forma que comportamentos e 

ações específicos possam ser identificados sem julgamento. O segundo passo é 

tomar consciência de quais sentimentos estão presentes. O terceiro passo é 

encontrar a necessidade subjacente ao sentimento. A última etapa envolve 

solicitar uma ação concreta que possa ajudar a atender a essa necessidade.34 

Também conhecida como Comunicação Compassiva ou Linguagem da 

vida, a CNV defende a autorresponsabilidade radical pelo que estamos 

experimentando a qualquer momento. Ela oferece uma estrutura simples, mas 

eficaz, para trazer consciência sobre o que estamos pensando, dizendo, fazendo e 

como estamos ouvindo, para que possamos nos conectar e nos comunicar com 

mais clareza e compaixão.16 

Em vez de julgar, culpar ou criticar, se considerarmos um terreno comum 

em um terreno comum, neutro para compartilhar o que é importante para todos, 

auxiliará as pessoas a terem um nível empático com os outros, sintonizando o que 

eles desejam e o que é importante para eles. A integração das ferramentas e 

princípios do CNV requer intenção e atenção, especialmente para romper e 

transformar as formas habituais de pensar e se comunicar em uma conexão 

compassiva.1 

A CNV permite que o indivíduo aprenda a ouvir suas necessidades mais 

profundas e as dos outros. Por isso, sua ênfase em ouvir profundamente a si 

mesmo e aos outros ajuda a descobrir a profundidade de nossa própria 

compaixão.35  
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De acordo com Rosenberg1: 

 
A CNV se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que 
fortalecem a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em 
condições adversas. Ela não tem nada de novo: tudo que foi integrado à 
CNV já era conhecido havia séculos. O objetivo é nos lembrar do que já 
sabemos – de como nós, humanos, deveríamos nos relacionar uns com 
os outros – e nos ajudar a viver de modo que se manifeste 

concretamente esse conhecimento.  

 

Essa linguagem revela a consciência de que todos os seres humanos estão 

apenas tentando honrar os valores e necessidades universais, a cada minuto, 

todos os dias. A CNV pode ser vista tanto como uma prática espiritual que ajuda a 

ver nossa humanidade comum, usando nosso poder de uma forma que honra as 

necessidades de todos, quanto como um conjunto concreto de habilidades que 

nos ajudam a criar famílias e comunidades que servem à vida.27 

Através da prática da CNV, pode-se aprender a esclarecer o que se está 

observando, quais emoções as pessoas estão sentindo, e quais valores queremos 

pedir a nós mesmos e aos outros. Não precisa usar a linguagem da culpa, 

julgamento ou dominação. Pode-se experimentar o profundo prazer de contribuir 

para o bem-estar uns dos outros.16 

CNV cria um caminho para cura e reconciliação em suas muitas aplicações, 

que vão desde relacionamentos íntimos, ambientes de trabalho, saúde, serviços 

sociais, polícia, funcionários de prisões e presidiários, até governos, escolas e 

organizações de mudança social. A CNV é baseada em princípios históricos de 

não violência - o estado natural de compaixão quando nenhuma violência está 

presente no coração humano. Utilizar a comunicação não violenta em ambiente de 

trabalho contribui para melhorar relacionamentos e circunstâncias cotidianas e 

pode ajudar a estar em harmonia com valores da empresa Essas práticas não 

visam mudar outras pessoas. Tratam de compartilhar o que é verdade e descobrir 

o que é verdade para os outros. A intenção desse processo é chegar a estratégias 

que funcionem para todos.1 

A CNV se concentra em três aspectos de consciência e comunicação: 

1. Auto: Uma consciência profunda e compassiva da própria experiência 

interior.  

2. Empatia pelos outros: Ouvir com compaixão os sentimentos e 

necessidades dos outros.  
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3. Autoexpressão honesta: expressar-se autenticamente, assumindo a 

responsabilidade por nossa própria experiência.1 

Dentro das organizações a Comunicação Não Violenta é a chave para que 

as pessoas se comuniquem com clareza, integridade, responsabilidade, eficiência, 

eficácia e um trabalho de equipe agradável e produtivo, pois, há uma ligação clara 

entre comunicação e produtividade no local de trabalho. De acordo com Correa36: 

 
A CNV é uma linguagem dinâmica Comunicação com Líderes e 
Empregados que desestimula generalizações estáticas. Em vez disso, as 
observações devem ser feitas de modo específico, para um tempo e um 
contexto determinado. O líder precisa administrar suas avaliações de 
forma imparcial, pontuando as situações de maneira a não generalizar e 
estereotipar o funcionário. Os líderes são porta-vozes das empresas, 
agentes capazes de identificar problemas ainda em sua fase inicial. É por 
essa razão que a comunicação entre líderes e suas equipes deve 
apresentar clareza e coerência para as necessidades corporativas fluírem 
de forma eficaz. 

 

A comunicação assertiva traz expectativas, prazos e requisitos coerentes e 

é a base para a confiança necessária para um local de trabalho colaborativo. E 

uma comunicação clara dá um trabalho de equipes eficazes, porque a harmonia 

gera um trabalho melhor.37 

Uma comunicação eficaz é a chave para a produtividade porque sem ela, 

tempo, energia e esforço são desperdiçados seguindo instruções pouco claras ou 

refazendo o trabalho porque as expectativas não eram explícitas inicialmente. 

Portanto, o vínculo entre comunicação e produtividade no local de trabalho 

também envolve a motivação e como se pode inspirá-los a se conectar com as 

razões intrínsecas de estarem no trabalho. Dessa forma, a Comunicação Não 

Violenta se torna primordial.38 A CNV tem mostrado repetidamente que os seres 

humanos são capazes de profunda criatividade, contribuição e colaboração.  

 

1.4.2 CNV como estratégia de redução da violência 

 

As conjunções de habilidades de Comunicação Não Violenta e educação 

significam criar um ambiente de segurança e confiança, em apoio ao aprendizado, 

para toda a comunidade. A CNV propicia às crianças, pais, famílias, professores e 

funcionários da escola a oportunidade de serem ouvidos profundamente, de 

vivenciar um processo comunicativo de apoio, de se expressar plenamente de 
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uma forma mais provável de levar à conexão e de desenvolver facilidade e 

confiança na prevenção e resolução de conflitos.39  

Estas habilidades despertam uma nova consciência sobre quem somos 

como seres humanos e por que estamos aqui. Desse modo, aprender estratégias 

eficazes de CNV em sala de aula significa dar a nós mesmos a oportunidade de 

reformular completamente como fazemos as coisas, bem como nos libertar de 

velhos padrões que não funcionam mais.27 

A comunicação não violenta é considerada um instrumento indispensável 

no processo de elucidação e mediação de conflitos, principalmente no contexto 

educacional e social. Sendo o educador um emissor essencial para modificar e 

solidificar o sistema educacional, a comunicação torna-se sua primordial 

ferramenta para desenvolver um processo de não utilização da violência na rede 

de ensino.29
 

Assim, o papel da escola deve buscar debater os problemas que norteiam 

as práticas de violência, particularmente no cenário do desenvolvimento de ações 

educativas suficientes para promover a vitória sobre estes problemas. Desta 

forma, a magnitude do fenômeno em questão pessoal remete a refletir em práticas 

educativas e de diálogos, como ferramenta de desconstrução de toda forma de 

violência. Portanto, encontrar meios para modificar as práticas de ensino e do 

diálogo deve ser o objetivo da escola no sentido de desconstrução da violência 

cultural que legitima e naturaliza outras categorias de violência.29 

Na visão Freire5: 

 
O diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 
solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a 
ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de 
depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples 
troca de ideias a serem consumidas pelos permutastes. 

 

Para Odálio40 “a violência, hoje, é meio de ataque, mas também de defesa. 

Ela externa um inconformismo radical em relação às deficiências da sociedade”. A 

concepção de cultura de paz que transpassa a proposta da comunicação não-

violenta é um recurso fundamental no contexto educacional. Nele, o educador 

deve contrabalancear seu conhecimento em conjunto com esses elementos para 

guiar a educação rumo a um segmento mais suave e menos hostil, pois o aluno, 

ao ser acolhido e entendido, aprende a respeitar o próximo e sente-se seguro para 
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expressar seus conhecimentos e pensamentos adquiridos através do processo de 

ensino-aprendizagem.  

Contudo, esse comportamento somente é possível quando o temor e pavor 

são amenizados pela segurança contraída através da colocação firme e coesa do 

educador, que por meio da comunicação não-violenta consegue acender no aluno 

a vontade por novas descobertas, respeitando o posicionamento do outro e 

desconstruindo alicerces de violência cultural.1 

Uma ferramenta que pode ser utilizada nas escolas como meio de propiciar 

uma comunicação mais assertiva é a CNV, conhecida por sua capacidade de 

instigar ação compassiva e solidária. Ensinada há mais de 40 anos por uma rede 

mundial de mediadores e facilitadores a CNV está sendo utilizada por um 

crescente número de pessoas em busca de paz.1 

Santos27 nos mostra as dificuldades de comunicação e os conflitos sociais e 

recomenda uma proposta de utilização da CNV como instrumento para a 

construção da Cultura de Paz, no sentido de prevenir e lidar com situações de 

violência escolar, possibilitando a reconstrução dos relacionamentos 

interpessoais.16 

O objetivo geral do CNV é estabelecer uma melhor qualidade de conexão 

entre as pessoas. Isso é alcançado tornando-se consciente os sentimentos e 

necessidades de cada um, em cada momento, ou conectar com o que está vivo 

em nós no momento presente. Trata-se de um processo dialógico de comunicação 

que também é um tipo de consciência, no sentido de que desafia o usuário a 

reavaliar seus padrões habituais de pensamento e substituí-los por pensamentos 

e sentimentos compassivos. Esta é uma das razões pelas quais CNV é referida 

como comunicação compassiva. A CNV tem como fundamento filosófico os 

pensamento do indiano Mahatma Gandhi (1869-1948), incluindo conhecimentos e 

estratégicas comunicacionais de paz de diversos campos do conhecimento 

(sociologia, psicologia, antropologia etc.).34  

A abordagem de Mahatma Gandhi para a CNV envolve: (1) fala e ação não 

violenta; (2) manutenção de relacionamentos e enriquecimento da personalidade; 

(3) abertura; e (4) flexibilidade.34   

Na perspectiva de Gandhi, a CNV significa os esforços de comunicação não 

violenta; como nossa habilidade e capacidade de nos comunicarmos não apenas 

com nós mesmos, mas com nossa família e sociedade, em todos os aspectos. 41  
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Isso implicaria em uma compreensão profunda da arte e ciência da não-

violência e sua centralidade em todas as nossas ações diárias. Não é 

comunicação apenas verbal e não verbal, a alfabetização na Comunicação Não 

Violenta também inclui se nossos pensamentos e ideias são violentos ou não. Isso 

também significa como podemos nos livrar de nossas noções preconcebidas de 

indivíduos ou grupos com os quais queremos nos comunicar e parar de avaliá-los 

de acordo com nossas próprias ideias.41 

Rosenberg tem as bases da CNV em conceitos humanísticos, tendo 

influência particular de teóricos como Carl Rogers, Eric Fromm e a filosofia de 

ahimsa, "uma palavra sânscrita usada por Gandhi, que significa estar livre da 

intenção de causar dano”. Além disso, Rosenberg se baseia fortemente em 

Gordon sobre treinamento para a eficácia do professor.34 

Esta tradição teórica defende que os seres humanos necessitam ser 

respeitados, precisam de ajuda e dependem um dos outros e que por isso valores 

de paz devem ser cultivados. É uma abordagem que aceita um conceito amplo de 

violência, acreditando que ela não é somente criminal, mas que ocorre de diversas 

formas e espaços, incluindo também a escola.  

Conforme Barros et al.42: 

 
A comunicação não-violenta fórmula técnicas para uma melhor 
comunicação interpessoal que ajudam a nos relacionar mesmo em meio 
aos conflitos, de forma compassiva através da empatia. Neste sentido, a 
comunicação é uma ferramenta significativa na mediação de conflitos 
para uma cultura de paz no âmbito social e escolar. Desta forma, o 
educador pode utilizar esta ferramenta para mudar a realidade violenta 
do meio educacional. 

 
Viver a Comunicação Não-Violenta no ensino e na aprendizagem também 

significa que, muitas vezes, os professores desempenham o papel de agentes que 

conduzem o destino da aprendizagem. Em outras palavras: eles conhecem os 

destinos (tópicos, áreas de pesquisa), mas não necessariamente fazem a jornada 

com o aluno. Os alunos são incentivados a serem cada vez mais autodirigidos em 

sua jornada de aprendizagem, com o professor fornecendo orientação e feedback 

conforme necessário. 

Oliveira43: 

Os professores possuem a necessidade de seguirem com sua aula, dar 
conta de seus planejamentos e cumprirem com os deveres burocráticos. 
Os alunos possuem a necessidade de socializarem, compartilhar suas 
experiências e sentimentos com seus pares, relaxarem da tensão típica 
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do ambiente escolar ou simplesmente descansar. À luz da CNV enquanto 
um modo de comunicação produtora do encontro e do atendimento de 
necessidades propõe-se o seu uso como ferramenta pedagógica que 
venha a dar conta deste. 

 

O paradigma que a CNV traz para a educação é "poder com". Compartilha-

se o poder que temos em um sistema ou estrutura e o usamos para elevar e 

capacitar outras pessoas. Quando as crianças aprendem a usar o poder com 

outras crianças e com os adultos, estamos ensinando-as a ser líderes engajados 

que capacitam os outros e podem se envolver em ações coletivas significativas.43 

Alfie Kohn, um educador e palestrante americano, considera que os 

professores são melhores em dizer a seus alunos o que fazer do que realmente 

trabalhar com eles. Em sua defesa do dever de casa, os professores até 

permitiram que os alunos fizessem propostas para as tarefas de casa, mas parece 

que quase nunca eles tiveram a mesma ideia que seus professores.35 

Segundo Faller44: 

 

A CNV se propõe a melhorar nossa comunicação através de um conjunto 
de métodos, tornando-a mais sensível e amorosa, ao despertar a 
compaixão nas relações interpessoais. Já os processos circulares são 
uma metodologia de resolução de conflitos e de promoção do diálogo, em 
que a CNV é usada tanto na fala quanto na escuta. 

 

Para Santos27 o professor pode utilizar a comunicação verbal e não –verbal 

para ensinar e com isso pode estimular a aprendizagem desenvolvendo o 

interesse do aluno para conquistar seu espaço profissional e social. Diante disto, 

ao utilizar a CNV, o professor criará uma abordagem contribuindo para promover a 

cultura da paz e reduzir a violência na escola. 

Para tanto, os professores precisam descer de seus pedestais de papel 

central na sala de aula. Existem bons exemplos de professores que: (1) encorajam 

os alunos a desenvolver as suas competências, (2) apoiam os alunos a confiar 

uns nos outros, (3) encorajam os alunos a fazerem perguntas, (4) recompensam 

as atividades de pesquisa dos alunos, (5) implementam métodos cooperativos de 

aprendizagem, (6) introduzem jogos no ensino, (7) comunicam-se de forma não 

violenta com seus alunos, etc. Os professores que não relutam em aplicar tal 

abordagem durante suas aulas são frequentemente mais populares entre os 

alunos.1 
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Cultivar uma comunicação saudável entre alunos e professores significa 

olhar além dos papéis de aluno e professor, e tratar uns aos outros com gentileza 

e consideração em um relacionamento humano-humano. Quando fazemos isso, é 

mais fácil ficar curioso do que reagir. Quando abordamos problemas 

comportamentais e as emoções difíceis subjacentes a eles com compaixão, 

chegamos mais perto de resolver um problema do que quando usamos 

julgamentos e medidas punitivas apenas para controlar comportamentos.45 

No ambiente da sala de aula ao aplicar a CNV, Oliveira43 diz que: 

 

Contribui par instalar uma espécie de estado de prontidão marcado por 
intensa atenção ao professor antes mesmo que a aula se iniciasse. Os 
níveis de atenção dos alunos sobem e cumprem as tarefas propostas 
pelo professor. As práticas em sala de aula da CNV geram um 
surpreendente clima de atenção e prontidão que permitiu uma melhor 

recepção da classe às demais técnicas de regência aplicadas. 
 

Cultivar uma comunicação saudável entre alunos e professores também 

significa que as crianças são mais propensas a crescer conectando-se 

construtivamente com os adultos, em vez de evitá-los por medo de não serem 

compreendidas ou maltratadas. 

A CNV melhora o envolvimento dos alunos nas salas de aula. Para que 

seus alunos se envolvam mais ativamente na aprendizagem, os professores 

precisam utilizar técnicas e métodos modernos de ensino e planejar suas aulas 

para atender às demandas de seus alunos. Um conjunto bem planejado de 

atividades estudantis estabelece um nível mais sólido de desenvolvimento.1 

Para Barros et al.42: 

 

A Comunicação Não Violenta para uma cultura de paz, foi bem recebida 
pelos professores e gestores das escolas, pois a violência perpassa as 
relações no ambiente escolar, se tornando uma preocupação e um 
obstáculo no processo de ensino-aprendizagem, assim como uma 
preocupação apontada pelos pais, mães e responsáveis dos alunos(as). 
Percebeu-se então que a temática causou impactos positivos no 
comportamento entre os sujeitos no ambiente escolar, assim como no 
extraescolar. 

 

Uma vasta quantidade de pesquisas oferece evidências de que um maior 

envolvimento do aluno tem os seguintes efeitos: (1)  é o principal mediador da 

aprendizagem bem-sucedida, (2)  é multiplicado pela ação, cognitivo, emocional e 

envolvimento social, (3)  depende sobre a natureza do material de ensino e do 
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conteúdo das aulas, e (4) o período de transição do ensino fundamental para o 

médio é caracterizado por um nível mais baixo de envolvimento do aluno.46 

 O envolvimento emocional é o mais difícil de alcançar. A Comunicação Não 

Violenta oferece aos alunos, pais, professores e todos os funcionários as 

ferramentas e habilidades para se conectar de forma autêntica e cocriar soluções 

mutuamente benéficas.44 

 Silva45 explica que: 

 
A Comunicação Não Violenta (CNV) nas escolas é uma possibilidade de 
solucionar o problema proporcionando assim uma melhor fala e escuta. 
Ajudando a ter clareza do que precisa ser mudado e quais estratégias 
precisam ser executadas para então ter uma melhor relação pessoal no 
ambiente escolar, ou seja, como a empatia pode facilitar a comunicação 
entre as pessoas. 

 

Ned A. Flanders definiu as salas de aula como desertos emocionais. Os 

professores que fornecem apoio emocional aos seus alunos: (1) mostram um 

comportamento afetuoso e responsável para com os alunos, (2) criam um 

ambiente social positivo, (3) exibem um comportamento pró-social de 

comportamento, (4) encorajam a comunicação positiva entre os alunos, (5) apoiam 

o respeito mútuo entre os alunos.47 

A CNV propõe que as emoções dos alunos devem ser apreciadas por seus 

professores. A comunicação humana hoje em dia é geralmente breve, explícita e 

violenta, tudo devido às rápidas mudanças tecnológicas e às rápidas condições de 

estilo de vida. Não podemos esperar que o ambiente familiar seja o ponto de 

partida para a aquisição de habilidades do CNV. As escolas devem fornecer o 

treinamento inicial. Por quê? Os professores são aqueles que devem estar 

familiarizados com o conceito de CNV e seus benefícios e, se esse não for o caso, 

eles podem ser facilmente apresentados a todo o novo processo de 

comunicação.33 

Como disseminadores treinados e qualificados de CNV, os professores 

podem alcançar mais convenientemente uma grande população de adolescentes 

em idade escolar. Como a maneira mais eficiente de se ter uma visão mais 

detalhada da CNV, o presente artigo examina os efeitos do treinamento da 

Comunicação Não-Violenta em professores do curso técnico integrado ao médio.44 
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1.4.3 Ensino de Comunicação Não Violenta  

 

Muitas vezes as pessoas não sabem que estão se comunicando de forma 

violenta. Por exemplo, se um treinador esportivo disser: "Você está pulando as 

sessões de treinamento", isso é uma comunicação violenta, em oposição a frases 

mais afinadas como: "Esta é a quinta vez que você não apareceu para a sessão 

de treinamento." que pode ser visto como a expressão de um fato sobre uma 

ocorrência. A segunda frase trata apenas de declarar um fato que permite que a 

comunicação continue.47 

A primeira frase é claramente na forma de dar opinião, avaliar o 

comportamento de outras pessoas, julgar ou mesmo acusar. O que tal enunciado 

gera nada mais é que defesa verbal ou ataque da parte do interlocutor. Separar a 

percepção da atribuição é uma das principais condições da CNV, de acordo com 

Marshall Rosenberg. Outras características do CNV incluem: sentimentos, 

necessidades e demandas.16 

As crianças podem ser treinadas para distinguir percepção de atribuição, 

bem como os outros componentes da Comunicação Não Violenta. A abordagem 

mais adequada para fazer isso é ensiná-lo por meio de exemplos de CNV e 

workshops que cubram diferentes formas deste tipo de comunicação. Por 

exemplo, as crianças podem desempenhar papéis: leão (agressão), coelho (fugir, 

retirada), cobra (ataque, assobio), girafa (reservado, sangue frio), cachorro 

(morder), vaca (tolerância), etc. Por que começar com crianças? As razões são 

muitas. Primeiro, eles aprendem mais facilmente e não têm muitos preconceitos. 

Em segundo lugar, irão disseminar as habilidades adquiridas do CNV para seus 

familiares e colegas.26 

 Ao apresentar o CNV a seus alunos, os professores irão aprimorar   suas 

próprias habilidades. Quarto, a CNV, quando combinada com práticas de ensino 

de estilo moderno, pode mostrar maior eficácia do que o ensino tradicional. 

É necessário desenvolver uma compreensão profunda da arte e da ciência 

da não violência e integrando-a em nossas práticas de comunicação, poderíamos 

superar com julgamentos tendenciosos e moralistas; isso, por sua vez, pode 

contribuir para a ponte emocional. Quando alfabetizado em Comunicação Não 

Violenta, um indivíduo, grupo ou comunidade será capaz de realizar a 
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introspecção, ou seja, captar se a mensagem que deseja compartilhar contém 

elementos de violência e se irá prejudicar outras pessoas.48 

 O treinamento na comunicação não ajudaria automaticamente a fortalecer 

e aprofundar relacionamentos. Quando somos capazes de construir pontes 

emocionalmente com os outros, seremos capazes de ter empatia com seus pontos 

de vista. Os ensinamentos da Comunicação Não Violenta também incluem o 

domínio da arte de ouvir. Essencialmente, devemos aprender a ouvir com a 

intenção sincera de compreender, abrir e focalizar o que a outra pessoa está 

tentando dizer.47 

Para Paiva49: 

Trabalhar questões de valorização a pessoa humana em seu contexto de 
vida, assim enxerga o professor como parte fundamental para promoção 
de uma educação integral, em que a CNV faz suporte aos seus principais 
sujeitos (docentes e discentes), instrumentos que sem os quais não 
haveria razão para a escola. A comunicação entre professor e aluno, 
professor e gestores, professor e família, podem gerar alívio as tensões 
geradas pela incivilidade que afligem nossas escolas, a falta de boa 
relação entre seus sujeitos 
 

 

O ambiente de ensino ainda é violento, projetado para se conformar com o 

estilo de ensino autoritário e autocrático, muitas vezes sem oferecer oportunidades 

iguais para todas as crianças e dominado pelos pontos de vista dos adultos 

(professores, educadores). Estas podem ser as principais razões para esta 

situação: (1) currículos de disciplinas exigentes que abundam em fatos e 

informações que podem nunca ser recuperados após o término da escolaridade, e 

(2) abordagem de cima para baixo no sistema educacional (hierarquicamente 

estruturada).35 

A modernização das instituições educacionais deve incluir alguns 

programas de Comunicação Não Violenta. O escopo das reformas educacionais 

às vezes é considerado muito drástico e exigente, mas com o modelo CNV, 

apenas pequenas intervenções devem ser feitas nos programas escolares. Há 

evidências na literatura que o treinamento em CNV pode ser implementado sem 

interferência com os programas já existentes.35 

Assim o presente estudo, teve por objetivo, apresentar a CNV para os 

docentes de um curso técnico integrado ao médio, sensibilizando-os e 
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capacitando-os para transformar o ambiente escolar onde atuam num espaço 

seguro na busca de soluções criativas, cooperativas e empáticas. 

A avaliação da capacitação está também no escopo deste trabalho, uma 

vez identificadas as dificuldades do uso da CNV por docentes e alunos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Capacitar os docentes do ensino médio integrado ao técnico de uma escola 

da rede estadual de ensino no município de Itapetininga para utilizar as práticas da 

comunicação não violenta na rotina escolar.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar possíveis dificuldades do uso da CNV entre os alunos e 

docentes na sala de aula; 

• Sensibilizar os docentes do ensino médio integrado ao técnico da 

importância da CNV na rotina escolar; 

•  Avaliar o impacto de sensibilização da conscientização da CNV 

entre os docentes. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

3.1 Tipo de Estudo 

 

 Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, prospectivo e com 

abordagem qualitativa. 

 

3.2 Universo da Pesquisa 

 

Foram convidados os docentes do Ensino Técnico Integrado ao Médio da 

ETEC Darcy Pereira de Moraes do município de Itapetininga - São Paulo, atuantes 

nos cursos de Administração, Recursos Humanos e Secretariado. Também foram 

selecionados estudantes que obrigatoriamente deveriam ser alunos dos docentes 

participantes. Todos os participantes da pesquisa foram convidados, independente 

de gênero, raça ou religião.  

 

3.3 Aspectos Éticos 

 

Esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (CEP-PUC-SP), Parecer nº 4.390.482 - CAAE: 

29579619.0.0000.5373 (Anexo 1). 

O protocolo experimental que foi originalmente submetido ao CEP-PUC-SP 

previa que este estudo fosse realizado de maneira presencial. Porém, devido a 

pandemia de SARS-COV e a incerteza do retorno presencial das atividades, ele 

foi adaptado de modo a ser realizado no formato remoto, sendo novamente 

submetido para aprovação no mesmo Comitê de Ética. 

O TCLE, para os docentes, o TALE e o TCLE, para os estudantes e seus 

responsáveis, foram enviados de maneira eletrônica. No momento que os 

participantes fizeram a validação dos termos, a pesquisa foi iniciada, em março de 

2021. 
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3.4 Critérios de Inclusão 

 

Para ser incluído neste estudo era necessário ser docente atuante ou 

estudante do Ensino Médio Integrado ao Técnico da ETEC Darcy Pereira de 

Moraes de Itapetininga. Deveria também estar disposto a participar 

voluntariamente do estudo.  O docente deveria assinar o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A) e o estudante assinar o Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) (APÊNDICE B). Como os estudantes 

eram menores de idade, os pais ou responsáveis deveriam assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE C). 

 

3.5 Critérios de Exclusão 

 

Docente de férias ou licença médica, que não assinou o TCLE.  Estudante 

que não apresentou assinado o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

(TALE) e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDIDE C) 

pelos pais ou responsáveis. 

 

3.6 Procedimento de Coleta de Dados 

  

Os encontros com os docentes e estudantes foram agendados e realizados 

pela plataforma Microsoft Teams, no período de março a maio de 2021 Não houve 

necessidade de adaptação ao uso da plataforma virtual, uma vez que já era 

utilizada pelos docentes e alunos na instituição desde 2020, devido as aulas 

estarem ocorrendo no formato remoto. 

Como se trata de um estudo qualitativo, primeiramente foram entrevistados 

de forma remota 40 alunos e 35 docentes. 

 

3.6.1 1ª Etapa- Entrevista semiestruturada inicial 

  

Com os professores, a pesquisadora realizou entrevista semiestruturada, 

sendo formada por 35 integrantes os quais participaram em conjunto, por meio da 

plataforma Teams, utilizando-se de perguntas norteadoras sobre o tema estudado 



53 
 

  

(APÊNDICE D), ou seja, como se dá a comunicação entre alunos e docentes, na 

visão destes últimos. 

Utilizando-se a plataforma virtual foi realizada uma entrevista 

semiestruturada com alunos, com perguntas norteadoras (APÊNDICE E) a fim de 

ter a visão dos alunos sobre a comunicação entre eles e seus professores dentro 

da escola. Essas entrevistas foram gravadas para posteriormente serem 

transcritas para análise dos resultados.  

 

3.6.2 2ª Etapa: Oficinas de capacitação CNV 

 

Foram sorteados 20 docentes para serem capacitados, por meio das 

oficinas, sobre a CNV. Foram realizadas duas oficinas online, no período de 30 

dias, com um intervalo de 15 dias entre elas e duração aproximada de duas horas 

cada uma. As oficinas foram constituídas primeiramente por palestras sobre o 

conceito de CNV, bem como os eixos (empatia e autenticidades) e pilares 

(observação, sentimento, necessidade e pedido) que a contemplam. 

Posteriormente, foram tratados de temas como: comunicação assertiva, 

abordagens facilitadoras de uma comunicação não violenta, como dar e receber 

feedbacks a partir dos conhecimentos da CNV, medo, culpa, vergonha, diferentes 

formas de empatia, escuta ativa, julgamentos e exercícios para fixação, sempre 

preconizando o uso de metodologias ativas de aprendizagem e utilizando os 

princípios da CNV.  

Na primeira oficina de capacitação, foi inicialmente perguntado abertamente 

aos participantes se tinham algum conhecimento sobre a CNV, seguindo com 

explanação sobre o tema por meio de palestra com duração de 20 minutos e das 

seguintes estratégias ativas de ensino-aprendizagem: 

 - Exercícios de fixação que preconizavam os passos e pilares da CNV, 

relacionados às observações (a fim de investigar se o relato dos participantes era 

de fato observacional ou se podia ser encontrado algum julgamento nos mesmos), 

às necessidades, aos sentimentos e pedidos;- Vídeos escolhidos sobre o tema 

para posterior debate. Foram apresentados os seguintes vídeos: “Empatia e 

Simpatia” (https://youtu.be/_7BTwvVBrwE), vídeos brigas entre vizinhos, entre 

colaborador e líder, sempre utilizando a abordagem da CNV. 

https://youtu.be/_7BTwvVBrwE
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No segundo encontro de capacitação, as metodologias ativas utilizadas na 

oficina foram:  

- Da mesma forma que a primeira oficina, ou seja diálogo o conhecimento 

do tema a ser abordado, explanação do tema, vídeos com exemplos dos referidos 

temas, temas esses agora de uma forma mais afunilada, ou seja, empatia, medo, 

culpa, vergonha, dar e receber feedbacks. 

- Vídeos escolhidos: trecho do filme Source Netiflix Mind Hunter (1ª 

temporada, episódio 2), Source: The Age of Empath, O encontro – porta dos 

fundos, trecho Source: Amor a vida (novela globo). 

- Dicas de leitura: Comunicação não violenta Marshall Rosenberg, 

Transformação de conflitos John Paul Lederach, Vivendo a Comunicação não 

violenta Marshall Rosenberg, A linguagem de paz em um mundo de conflitos 

Marshall Rosenberg, Transformar comunidades David Anderson Hooker. 

Os docentes que não foram sorteados para as oficinas constituíram um 

grupo controle que não recebeu nenhuma intervenção.  Ao término do estudo 

foram convidados a participar das mesmas oficinas de forma que toda a instituição 

tivesse professores capacitados em CNV. 

 

3.6.3 3ª Etapa: Entrevistas finais  

 

 Após finalizada as duas oficinas com os professores, foram realizadas 

novas entrevistas com os mesmos alunos que já participaram das entrevistas 

inicialmente, com a finalidade de obter informações norteadoras relevantes sobre 

se ocorreu ou não a sensibilização em relação à CNV por parte dos docentes.  Os 

alunos foram cegos sobre quais docentes participaram ou não das oficinas.  

Nesta terceira etapa, também foi proposto aos professores que narrassem 

como foi a experiência nas oficinas e qual a avaliação que faziam sobre a 

participação na capacitação em CNV. A entrevista final com os docentes foi 

realizada com o mesmo objetivo de obter percepção sobre a sensibilização em 

relação à CNV na visão dos próprios professores. 

Todas as etapas do desenvolvimento deste projeto estão sumarizadas na 

figura 1 
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Figura 1 - Etapas do desenvolvimento do projeto. 

 

Fonte: elaborada pela autora 

 

3.7 Análise dos Dados 

 

Para investigar a eficácia da comunicação entre os professores que 

receberam ou não a capacitação para a CNV, a análise dos dados foi realizada 

segundo a técnica de Análise de Conteúdo preconizada por Bardin.50 Inicialmente, 

na fase de pré-análise, os documentos a serem avaliados foram organizados, as 

entrevistas executadas com os professores e alunos foram transcritas na sua 

totalidade e recortes de texto foram feitos nos documentos. Nestes recortes consta 

os apontamentos que os estudantes fizeram em relação aos docentes antes e 

após as oficinas, bem como relatos dos próprios professores em relação à 

mudança que eles mesmos percebiam nas suas falas, atitudes, sentimentos e 

necessidades, fazendo uso da CNV tanto na vida pessoal como profissional após 

as oficinas.  

Na segunda fase, o material foi explorado, seguindo as etapas de 

codificação e categorização. Para tal, os recortes classificados em entrevistas de 

docentes e alunos e em relatos dos estudantes pré e pós as oficinas, foram 
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agrupados em categorias, de acordo com os temas e aos que se referiam apenas 

às condições de trabalho ou da vida diária. Numa terceira fase foi realizado o 

tratamento dos resultados, por meio da inferência e interpretação dos dados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Caracterização dos Docentes e Estudantes  

  

As características dos docentes entrevistados neste trabalho estão 

demonstradas na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Características dos docentes. ETEC Darcy Pereira de Moraes, 

Itapetininga, SP, 2021. 

    N % 

Docentes entrevistados  35 100 

Gênero Masculino 4 11,4 

  Feminino 31 88,6 
Fonte: a autora 

 

As características dos estudantes que participaram deste estudo estão 

sumarizadas na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Características dos Estudantes coletadas antes das oficinas. ETEC 

Darcy Pereira de Moraes, Itapetininga, SP, 2021 

    N % 

Número de Estudantes   40 100 

Gênero 
Masculino 14 35 

Feminino 26 65 

Curso    

 Administração 
16 40 

Secretariado 
12 30 

 Recursos 
Humanos 12 30 

Ano de escolaridade 1º ano 4 10 

 2º ano 24 60 

  3º ano 12 30 
Fonte: a autora 
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4.2. Entrevista semiestruturada inicial dos Docentes 

  

A primeira questão teve como foco conhecer se os docentes já tinham 

ouvido falar sobre a CNV. Quatro docentes responderam que já tinham escutado 

falar (11.4%), trinta e um docentes nunca tinham ouvido falar (88,6%). (Tabela 3). 

 
Tabela 3 - Respostas a pergunta: Você (docente) já ouviu falar em comunicação 

não violenta? ETEC Darcy Pereira de Moraes, Itapetininga, SP, 2021 

  N %  

Sim, já ouvi falar 4 11,4 

Não, nunca ouvi falar 31 88,6 

Total 35 100 
Fonte: a autora 

 

O maior conhecimento dos professores sobre CNV poderia contribuir para 

que o professor pudesse mediar possíveis conflitos que surgem dentro da sala de 

aula, por meio da dialogicidade com comunicação assertiva. Ao utilizar sua 

capacidade comunicativa, o professor pode agir para transformar a realidade na 

qual está inserido, levando os alunos a desenvolver processo de aprendizagem 

pautado na troca e na interação.51 

Paiva49 salienta em seu estudo que a comunicação não-violenta está 

intrinsecamente associada com a docência, uma vez que ela é voltada 

diretamente para incentivar a compreensão e a amorosidade nos termos 

individuais e na vida em grupo. Diante desta realidade, este autor sugere ser 

necessário que os professores realizem cursos de formação continuada em CNV. 

A pesquisa de Nunes Remígio52, em uma escola pública, também 

evidenciou que existe a falta de informações dos professores e das equipes 

pedagógicas sobre a importância e os princípios da CNV. A escassez de tempo, a 

necessidade de aprender algo novo e o excesso de carga de trabalho têm sido 

fatores relatados pelos docentes para não se dedicar ao estudo da CNV. 

Outro aspecto que pode ser destacado é que as atividades de 

desenvolvimento docente, que acontecem de forma pontual, estão mais voltadas 

aos aspectos relacionados ao aprendizado de tecnologias e instrumentalização 

dos docentes para estratégias pedagógicas, em detrimento da capacitação em 

outros saberes como os de comunicação, por exemplo, a CNV.53 De fato, Lopes51 
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demonstrou que apesar dos professores reconhecerem a importância da 

comunicação em sala de aula, muitos deles afirmam que não conseguem 

participar do curso de capacitação sobre o tema. 

Assim, pode-se pressupor, a partir dos resultados obtidos, que se faz 

necessário que os docentes, busquem por meio de educação continuada, 

ferramentas que possibilitem a melhor comunicação com os estudantes 

conhecendo mais sobre a CNV, pois é de sua responsabilidade deles conduzir o 

processo comunicativo dentro da sala de aula.54 

Uma vez que se verificou que existia um baixo conhecimento dos docentes 

sobre a CNV, se buscou inferir se o desconhecimento da CNV poderia estar 

relacionado à violência na escola onde lecionam. Assim, dando sequência à 

entrevista, foi arguido quais os tipos de violência são identificados nesta 

comunidade escolar (Tabela 4).  

Nesta questão foi facultado aos docentes que assinalassem mais do que 

uma resposta possível. 

 

Tabela 4 - Tipos de violência identificadas pela comunidade escolar. ETEC Darcy 

Pereira de Moraes, Itapetininga, SP, 2021 

Fonte: a autora 

 

Quanto ao cyberbullying, é definido como o bullying por meio de tecnologias 

digitais. Pode ocorrer em mídias sociais, plataformas de mensagens, plataformas 

de jogos e telefones celulares. É um comportamento repetido, com o objetivo de 

assustar, irritar ou envergonhar aqueles que são visados. O cyberbullying se 

manifesta no contexto escolar por meio de disseminação de mentiras ou fazer 

postagens de imagens embaraçosas de uma pessoa nas redes sociais, realizar 

envio de mensagens prejudiciais ou ameaçar por meio de plataformas de 

mensagens.57 

  N % 

Verbal, bullying, psicológica 35 100 

Por escrito 12 34.3 

Física  8 22,8 

Material 6 17,1 

Cyberbulling  6 17,1 

Moral  13 37,1 

Social  9 25,7 
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Diante desta realidade, é preciso que os professores desenvolvam uma 

atitude de empatia com os  alunos que sofrem violência, buscando acollhê-los com 

solidariedade, a fim de fortalecer sua autoestima e contribuir para a formação 

moral e social destes alunos. Para atuar frente às agressões verbais, o 

conhecimento sobre CNV é importante, pois, é um instrumento que auxilia para 

que sejam emitidas respostas pacíficas à violência verbal abrindo caminho para o 

diálogo e um debate sem violência. 

Frente a isto, a CNV pode ajudar os professores a adotarem um 

comportamento de cooperação, atenção, respeito e de empatia com os alunos que 

sofrem bullying, reduzindo assim os conflitos que possam surgir no ambiente 

escolar, pois a capacidade comunicacional do ser humano contribui para enfrentar 

situações adversas. 

Para Nunes Remígio52 as práticas da CNV no ambiente escolar são um 

meio de combater o buillying no contexto escolar, as quais permitem que os 

professores possam levar os alunos a refletir sobre seus sentimentos e para 

aprenderem a dar uma resposta pacífica em momentos em que ocorrerem as 

situações de violência. 

Ao aprender a trabalhar com a CNV dentro da escola, os professores 

podem desenvolver nos alunos o sentimento de empatia pelos colegas, sendo 

este um meio de combater o cyberbullying. Ao desenvolver uma pesquisa em 

duas escolas públicas, Paiva49 verificou que por, meio da CNV, é possível instigar 

que os alunos amadureçam suas emoções e seu intelecto ao ponto de que sejam 

capazes de conviver com as adversidades e assim, promover mudanças a partir 

de suas vivências. 

O presente estudo também buscou em sua fase inicial analisar quais as 

contribuições do Regimento Interno e do Projeto Político Pedagógico contribuíram 

para a prevenção da violência dentro do ambiente escolar (Tabela 5). 

Para esta questão, oito professores (22,8%) participantes deste estudo 

responderam que o Projeto Político Pedagógico (PPP), contribui para que seja 

efetivado o acompanhamento, sendo que a maioria (42,8%) afirmou que o PPP 

contribui de maneira significativa através de encontros família da escola, reunião 

de pais e mestres abordando o tema violência. Do total de entrevistados, 12 

(34,3%) afirmaram que não sabem (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Contribuições do regimento interno e do PPP. ETEC Darcy Pereira de 

Moraes, Itapetininga, SP, 2021. 

Fonte: a autora 

 

A partir dos dados obtidos nesta questão, é possível verificar que na 

avaliação dos professores o Projeto Político Pedagógico e o regimento da escola 

trazem alguma contribuição para resolução do problema da violência dentro do 

ambiente escolar. 

No estudo de Guedes et al.58 foi demonstrado que o Projeto Político 

Pedagógico pode ser usado para articular o desenvolvimento de políticas de 

prevenção à violência na escola, buscando fortalecer o processo democrático 

dentro da instituição. De acordo com Fonseca e Santo59: 

 

O Projeto Político Pedagógico da unidade de ensino contempla propostas 
concretas para minimizar ou erradicar o problema da violência no 
ambiente escolar. Conclui-se que as equipes educacionais pesquisadas 
não contemplam em seus planejamentos a análise e prevenção da 
violência, apesar de elencar estratégias de intervenção para trabalhar, 
como mediadoras, na construção de relações mais respeitosas na 
comunidade escolar. 

 

 Em uma escola pública, Santos60 evidenciou que o PPP possibilita que 

sejam construídas ações com a participação cidadã. É o PPP que define a 

identidade de uma escola, e por meio dele, pode-se propor metodologias e ações 

de combate à violência escolar, a fim de obter a melhora no processo educativo e 

contribuir para a formação integral dos alunos para exercerem a cidadania.  

Moraes61 realizou um estudo sobre violências e comunicações de não 

violências no espaço escolar e demonstrou que, em escolas públicas municipais o 

Regimento Interno e o Projeto Político Pedagógico devem ser construídos com 

foco na prevenção de violências, partindo das percepções dos sujeitos sociais da 

escola. 

  N % 

Acompanhamento dos alunos 8 22,8 

Não sabe dizer 12 34,4 

Em parte 15 42,8 
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Assim, constata-se que o PPP deve refletir a realidade escolar e propiciar a 

abertura para o diálogo dentro da escola. Neste sentido, as estratégias de CNV 

podem ser inseridas nos conteúdos do PPP, a fim de garantir a prevenção da 

violência no ambiente escolar, desenvolvendo o ensino pautado na cultura da paz.  

Moraes61 explica que: 

O projeto político-pedagógico deve contemplar propostas 
pedagógicas e elaboração de projetos que tenham sentido para a 
realidade escolar local, que respeite as diferenças e que 
contemple a identidade da Unidade Escolar. 

 

As ações propostas no PPP, construído de forma democrática devem 

articular-se com as vivências da realidade escolar, buscando soluções para as 

suas problemáticas. 

Ao serem indagados sobre quais são as estratégias para o enfrentamento 

da violência no espaço escolar, 16 docentes (45,7%) disseram que tentam 

resolver na própria sala de aula, da melhor maneira. Do total de entrevistados, oito 

(22,8%) docentes disseram: “finjo que não é comigo, que não entendi, não ouvi”.  

Cinco (14,3%) dos entrevistados disseram que saem da sala de aula e vão tomar 

água para que a situação se resolva. Seis docentes (17,1%) tem uma atitude de 

delegar o processo de resolução para uma esfera superior, afirmando que pedem 

para que o estudante se retire e se dirija para a direção (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Estratégias para o enfrentamento da violência no espaço escolar. 

ETEC Darcy Pereira de Moraes, Itapetininga, SP, 2021. 

  N % 

Uso das minhas estratégias, ou seja, saio da sala, tomar uma água  5 14,3 

Finjo que não é comigo que não entendi não ouvi. 8 22,8 

Peço para se retirar e ir para direção  6 17,2 

Tentam resolver na própria sala de aula da melhor maneira. 16 45,7 

Fonte: a autora 
 

Os dados obtidos com esta questão revelam que os professores não 

possuem estratégias baseadas em metodologias consolidadas para combater a 



63 
 

  

violência dentro da escola. Vê-se que as ações são empíricas. Os dados sugerem 

não existirem ações institucionais efetivas para prevenir e combater a violência. 

Neste sentido, Dias62 reforça que gestores e professores podem promover a 

prática da CNV para contribuir com a pacificidade dentro da instituição escolar. De 

acordo com esta autora, a CNV é um meio de prevenir a violência dentro da 

escola e para resolução de conflitos. Na prevenção, a CNV contribui para 

desenvolver nos alunos o sentimento de empatia pelo outro e o conhecimento e 

controle de suas emoções. Na resolução de conflitos, promove práticas de diálogo 

e reflexão. 

Segundo Rosenberg1: 

 

A CNV se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que 
fortalecem a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em 
condições adversas. Ela não tem nada de novo: tudo que foi integrado à 
CNV já era conhecido havia séculos.  

 

Na próxima questão buscou-se saber dos professores se o desenho 

curricular dialoga com os diversos saberes da escola.  

 

Tabela 7 - Desenho curricular e os diversos saberes da escola – ETEC Darcy 

Pereira de Moraes, Itapetininga, SP, 2021. 

Fonte: a autora 

Os resultados da Tabela 7 apontam que 57,1% dos entrevistados acreditam 

que o desenho curricular dialoga, enquanto 25,7% opinaram que existem ainda 

muitas lacunas, e 17,2% responderam dizendo que fazem o que podem em 

relação a isso.  

Dentro do resultado obtido, pode-se observar que ainda são necessários 

avanços no campo educacional no que se refere às mudanças curriculares, ou 

seja conteúdos eletivos, a fim de que os conteúdos escolares correspondam à 

realidade da sociedade. Neste sentido, é importante ressaltar que a CNV é um 

componente que pode ser incluído no currículo escolar.60 Ela não é uma técnica 

que irá levar as pessoas a fazer o que o outro quer ou a aceitar posicionamentos 

  N % 

Acreditam que sim  20 57,1 

Nem sempre ainda existem muitas falhas 9 25,7 

Fazemos o que podemos para isso 6 17,2 
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de terceiros; o objetivo de conseguir das pessoas o desejo próprio deve ser 

totalmente abandonado, pois o real objetivo da CNV é pacificar as relações e 

encontrar uma forma de atender às necessidades de todos os envolvidos na 

relação. A cooperação genuína é inspirada quando os participantes confiam que 

seus próprios valores e necessidades serão atendidos.27 

Na parte final da entrevista, os professores participantes foram indagados 

sobre quais observações poderiam fazer em relação à violência, a partir da polícia 

pública estadual. 

 

Tabela 8 - Observações possíveis em relação à violência a partir da política 

pública estadual. ETEC Darcy Pereira de Moraes, Itapetininga, SP, 2021. 

  N % 

A política pública sucateou os professores  8 22,8 

Educação só por amor a profissão puro dom  8 22,8 

A reflexão é que na teoria a política é linda, mas na prática não funciona. 19 54,4 

Fonte: a autora 

 

Os resultados da Tabela 8 apontam que 54,4% dos entrevistados acreditam 

que na teoria a política funciona, mas na prática não é eficaz, 22,8% dos 

entrevistados votaram sobre a profissão por dom, e 22,8% responderam dizendo 

que a política pública sucateou os professores.  

Em relação às Políticas Públicas Educacionais no Brasil, Libâneo54 

argumenta que:  

Uma visão de escola democrática aposta na universalidade da cultura 
escolar no sentido de que cabe à escola transmitir os saberes públicos 
que apresentam um valor, independentemente de circunstâncias e 
interesses particulares, em função do desenvolvimento humano. 

 

 

Com relação a esta questão, pode-se observar que as Políticas Públicas 

Educacionais refletem de forma direta no contexto da escola e traz implicações 

não só para o processo de ensino aprendizagem, mas também para na 

construção dos saberes dentro do espaço escolar, incluindo a formulação do PPP 

e dos componentes curriculares. 

Assim, o profissional da educação, em sua vivência nos múltiplos saberes 

pedagógicos, desenvolve sua competência científica e técnico-didática de modo a 
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dominar o ato de ensinar e formar, que perdura como natureza deste trabalho, 

com todas as suas implicações. 

O incentivo de políticas públicas para fortalecer e implementar práticas de 

CNV dentro das escolas públicas é um meio de prevenir e combater a violência, 

pois, no âmbito escolar, ao trabalhar a CNV busca-se desenvolver no aluno a 

habilidade e empatia ao escutar o outro, demonstrando apoio, reforçando atitudes 

de respeito, mitigando conflitos que podem envolver agressões físicas ou verbais. 

 
Nesta direção, a CNV baseia-se no conhecer-se e na maneira de se 

relacionar com os outros, de modo que assim se estabeleça uma relação de 

equilíbrio, sem qualquer tipo de agressão. Assim, o papel da escola é de elaborar 

e aplicar um projeto de conscientização que façam jus ao equilíbrio no ambiente 

escolar e a cada indivíduo particularmente. 

 

4.3. Entrevista semiestruturada com os alunos  

 

 O objetivo desta entrevista foi buscar informações por meio de 

perguntas norteadoras de como era a comunicação entre eles e seus professores, 

bem como se já tinham ouvido falar sobre CNV, entre outras (APENDICE E).  

Após a fala inicial, foi exposto aos estudantes o que é a Comunicação Não 

Violenta e quais seus benefícios. Também foram apresentados exemplos do 

cotidiano de como as pessoas se comunicam e como isso afeta os 

relacionamentos interpessoais em todos os campos da vida. 

Quando os estudantes foram arguidos se existe violência dentro da sua 

escola, as respostas foram: 

 

“ Eu acho sim que existe essa violência, mas comparado 

com outras escolas não tem um nível tão elevado aqui”. 

“Na comunicação em alguns casos, até sim mas não tanto 

em outras escolas em que eu já estudei”. 

“ Em todas as escolas tem a comunicação  violenta”. 

 “Nos últimos dois anos eu sentia frio no estômago. Tinha 

medo de ir para aula”. 
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“[...] em sala de aula tem alguns professores que são muito 

chatos. São muito agressivos”. 

“Me sentia desconfortável em algumas aulas específicas” 

“É um tema muito amplo. Está presente em todos os 

lugares”. 

“Com certeza antes de julgar devemos buscar informações 

para não tirar conclusões precipitadas e machucar quem está 

a nossa volta”. 

 

Conforme se verifica nas narrativas dos alunos, a violência faz parte do 

cotidiano escolar. Coletar e relatar com precisão os dados de violência é uma 

tarefa necessária, pois  refletem a realidade e trazem reflexões sobre estratégias 

de mudança.60 

Para Ruotti63, hoje em dia, o ambiente escolar aparece cada vez mais como 

um espaço no qual florescem várias formas de violência, interferindo nos esforços 

educacionais e até mesmo ineficazes. Como consequência, surge um clima de 

medo e desconfiança que influencia diretamente a conduta dos alunos e suas 

condições de vida fora da escola, principalmente no caso de escolas localizadas 

em áreas caracterizadas pela violência urbana. Nesse processo, muitas vezes, a 

possibilidade de construção de um ambiente escolar baseado no respeito mútuo é 

obliterada. 

Também foi perguntado se os estudantes presenciaram alguma cena de 

violência que chamou a atenção, alguns alunos disseram que: 

 

“Sim. Na minha antiga escola existia muito isso. O bullying. 

Existia sim uma violência na comunicação”. 

“Já. Muitas brigas na escola, de pessoas saírem no soco”. 

“Teve uma vez na escola que acabou ocorrendo a 

comunicação violenta entre um professor e um aluno, porque 

o professor não concordava com a opinião do aluno sobre o 

assunto que estava sendo falado naquele momento” 

” Comigo também, uma professora de uma antiga escola não 

concordava no que os alunos acreditavam e queria impor 
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uma doutrina que eles acreditassem. Chegou quase a 

agredir a coordenadora que tentou defender os alunos”. 

 

A vivência de violência entre escolares assume grande relevância no 

contexto educacional, pois influencia o desenvolvimento emocional, social e 

cultural dos alunos. Estas situações de violência geram insegurança e o medo de 

ir para a escola, incluindo também o trajeto que se tem que realizar para chegar 

ou ir embora da escola.64 

Outro aspecto relevante apontado pelos estudantes está relacionado ao 

rendimento escolar de alunos que vivem em situação de violência dentro das 

escolas. Muitos alunos apresentam baixo rendimento escolar e dificuldade de 

aprendizagem, sendo frequentes relatos de adolescentes desinteressados e 

dispersos e/ou desatentos nas aulas devido à convivência na escola com cenas 

de violência, mesmo que não estejam envolvidos diretamente ao ato.65 

A respeito se eles ouviram falar sobre o tema CNV, as respostas obtidas 

foram: 

“Já. A professora de Português comentou sobre este assunto 

alguns dias atrás.” 

“Às vezes ela (a professora) nem sempre vai ser em forma 

agressiva, de briga, de soco ou murro. Mas, às vezes, na 

forma que a gente conversa com as pessoas. Quando a 

gente está passando por algum problema, a gente responde 

alguém de forma mais grosseira, enfim ou quando a gente 

está estressado, ou vice-versa com um colega ou professor 

mesmo. Então eu acho que a violência nunca foi, tipo, de ato 

físico, mas como a gente conversa com as pessoas”. 

“Eu acredito que a comunicação deve ser feita 

cuidadosamente”. 

“Depende muito do dia, porque dependendo do humor das 

pessoas, de como elas estão naquele dia, influencia as 

outras. Tipo, se você está mal. Transmite o mal para os 

outros. Se você está bem, você transmite o bem para os 

outros”. 
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 “Basta aprendermos mais sobre o assunto para podermos 

achar solução para uma boa comunicação”. 

 

A CNV é um método recente pouco conhecido, inclusive no contexto 

escolar. Tanto alunos quanto professores e funcionários ainda estão conhecendo 

esta nova forma de comunicação que pode gerar reflexos na vida familiar, 

profissional e acadêmica, dentre outras áreas.16 

Barros et al.42 relatam que para que os professores consigam uma 

transformação positiva no comportamento do aluno em sala de aula, é preciso que 

se capacite sobre a CNV e que leve estes conhecimentos para os alunos. 

No final da entrevista foi solicitado que os alunos dissessem se na escola 

existem atividades que proporcionam aproximar a comunidade escolar.  Os alunos 

expressaram que: 

 

 “Sim. Pelo menos eu percebi que as pessoas gostam de ser 

bastante receptivas. E é algo que a gente vê pouco e quando 

a gente se depara com isso infelizmente tem sido uma 

raridade cada dia mais, as pessoas terem compaixão uns 

com os outros”. 

“Sim. Até porque criaram grupos de WhatsApp só para os 

pais, para os responsáveis, para se informar sobre o que 

está acontecendo na escola, como vai acontecer”. 

 

A relação entre escola e comunidade é essencial para o desenvolvimento 

das atividades educacionais, sendo que possibilita democratizar as relações 

interpessoais e incentivar, cada vez mais, que pais e alunos tenham 

responsabilidades para que possam participar dos processos de decisões 

coletivos dentro da escola.  

A aproximação entre escola e comunidade permite que os atores sociais 

envolvidos possam refletir sobre a importância de caminhar juntos para 

encontrarem soluções coletivas. Possibilita também construir caminhos que 

fortaleçam políticas públicas educacionais locais.66 

Os alunos também foram indagados se percebem que os professores 

adotam comunicação violenta em sala de aula. Sobre isto, um aluno disse que:  
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“Eu acho que tem alguns específicos, mas tem outros que 

são incríveis e que nunca foram violentos”. 

“ Sempre tem os violentos, violentos na forma de falar, de 

responder.” 

 

A partir deste relato, pode-se observar que nem todos os professores 

utilizam comunicação violenta no contexto da sala de aula. Como existem 

professores com comportamentos violentos, é importante discutir a temática no 

espaço escolar para que sejam encontradas soluções para o enfretamento deste 

tipo de violência, que pode emergir não só de professores, mas também de alunos 

ou de outros membros que fazem parte do contexto escolar.42 

Para conhecer a realidade entre os alunos, foi indagado ainda se entre eles 

também percebem que existem algum tipo de comunicação violenta. Neste 

sentido, alguns alunos expressaram que: 

 

“Tem mesmo alguns que querem ser mais autoritários, que 

querem se comunicar melhor, mas acabam sendo 

agressivos, mais por procurar uma certa perfeição”. 

“Eu acredito que uma das coisas que mais acontece dentro 

da escola é isso que você falou de alunos julgarem outros 

alunos pela aparência, achar metido, chato [...] as pessoas 

acabam ficando sozinhos, sem amigos”. 

 

Conforme analisado nestas narrativas dos alunos, é possível verificar que 

entre eles também ocorrem formas de comunicação violenta. Observa-se ainda 

que eles reconhecem vivenciar esta realidade e que isto traz implicações para sua 

vida escolar, sobretudo, no aspecto que diz respeito às suas relações sociais. 
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4.4 Oficinas com os docentes 

 

Os docentes do grupo experimental participaram de ambas as oficinas sem 

nenhuma ausência ou desistência, permanecendo até o final das mesmas nos 

dois encontros realizados. Todos os docentes escutaram as palestras e assistiram 

aos vídeos atentamente, além de participarem das atividades propostas, 

realizando exercícios de fixação conforme solicitado. Todos os participantes 

apresentaram resultados produtivos, demostrando claramente, por meio de 

exemplos do cotidiano, o envolvimento da abordagem da CNV. Seus relatos foram 

marcados pelo entendimento da existência dos conflitos, pois, embora eles sejam 

inerentes à vida, não podem ser confundidos com agressividade, força e violência. 

Os professores compreenderam que, se conflitos existem, é porque algo é 

importante nas relações interpessoais, e que a CNV pode contribuir para o 

aprendizado e transformação de suas próprias atitudes na resolução de 

problemas. 

 

4.4.1 Análise dos dados após as oficinas 

 

Com o término das oficinas foi proposto aos professores que narrassem 

como foi a experiência. Alguns recortes foram: 

 

“O ponto que você aprofundou sobre a ideia de educação, 

sobre o quanto é delicado. Realmente fantástico”. 

“Para mim foi muito importante, professores relataram 

atitudes que tinham e não sabiam que caracterizava 

violência. Usei na prática com meu filho de 13 anos. Nós 

nem percebemos que estamos praticando a violência 

rotineira, ato de violência”. 

“Durante todos esses dias coloquei em prática tudo que você 

brilhantemente nos passou, coloquei não só na escola, mas 

no meu convívio familiar, estou encantada, muito obrigada”. 

 

Ao analisar estas falas, é possível verificar que após as oficinas os 

docentes passaram a ter um outro olhar a respeito da violência, pois antes não 
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tinham a percepção de que algum ato do cotidiano poderia ser uma forma de 

violência. 

Embora a violência dentro das instituições escolares seja amplamente 

discutida, nem sempre os docentes percebem esta violência quando ela se 

manifesta de outras formas que não seja em atos físicos ou verbais. Contudo, na 

maioria das vezes na relação professor-aluno, a violência estabelecida entre 

esses atores, não é fácil de ser constatada, pois geralmente ocorre por meio de 

abusos no relacionamento interpessoal.67  

Através desses relatos, fica explícito o quanto as oficinas de comunicação 

não violenta puderam contribuir para que os docentes ampliassem sua concepção 

de violência e as formas que elas podem ser geradas no cotidiano. Segundo 

Monteiro e colaboradores a CNV pode ser aplicada, visando a melhorar a 

qualidade de vida das pessoas e do serviço prestado à sociedade, às escolas e 

universidades públicas. Nos espaços escolares, a CNV possibilita o fortalecimento 

da cultura de paz e responsabilidades, resolução da dicotomia 

punição/impunidade.68 

Os participantes também agradeceram, expondo sobre a importância do 

estudo do tema, dizendo que:  

 

“Agradeço muito. Muita reflexão. Coisas que reproduzimos 

sem sequer notar a grandeza. O estudo me ajudou a 

identificar e perceber isso. A questão da família 

principalmente agora na pandemia, falas violentas sem 

perceber. Fiquei encantada pelo uso do termo”. 

“Agradecer, pois, foi muito rico o estudo do tema e, passei a 

conhecer o termo, o agir por essa perspectiva”. 

 

A partir das narrativas acima constata-se que em seu cotidiano os docentes 

não possuíam uma noção específica sobre a violência, sendo que as oficinas 

foram um recurso educacional que possibilitou conhecer a temática com maior 

profundidade, a fim de que ela possa fazer parte do cotidiano pessoal e 

profissional destas pessoas. Neste sentido, Gaspar enfatiza que a CNV pode 

reformular a maneira pela qual as pessoas expressam e ouvem uns aos outros, 
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usando as palavras de modo mais consciente, apoiada no que sente e deseja. 

Assim, ela pode inspirar a relacionamentos mais respeitosos.69 

Em relação à prática dos conhecimentos obtidos durante as oficinas, um 

dos docentes relatou que: 

 

“Aprendi muito. Pratiquei durante a semana. Eu sempre 

cobrava da minha família coisas relacionadas ao cuidado da 

casa, fazendo isso de forma agressiva. Agora eu estou 

tentando fazer observações, ao invés de agir de forma 

violenta. Sem bronca. Bem legal. Para os alunos, na prática, 

está sendo muito legal ouvir os alunos, tentar de outra 

maneira, tentar juntos, cativando esses alunos”. 

 

Esta fala enfatizou que após as oficinas os docentes estão se sentindo 

motivados para colocar em prática os conhecimentos adquiridos. Com isso, é 

demonstrado também que as oficinas se tornaram um recurso educacional para a 

formação dos docentes em relação às suas atitudes com os alunos, de forma que 

tenham o cuidado de se perceberem como estão se comunicando e buscando 

compreender os alunos. 

Soares70 esclarece que a CVN aplicada ao ambiente escolar possibilita que 

todos os atores (alunos, professores, funcionários, familiares) possam desenvolver 

a auto-observação e cuidado para com os seus próprios sentimentos e com os 

dos outros. sendo um meio de oferecer transformação na vida de todos. Pode-se 

também desenvolver habilidades socioemocionais como autoconhecimento, 

empatia, cooperação, harmonia e um ambiente agradável com pessoas confiáveis, 

que são algumas das mudanças positivas e capazes de ocorrer, visto que avança 

de uma relação docente - discente para ser humano. 

Os docentes expressaram que as oficinas contribuíram para ampliar a 

percepção sobre suas práticas na escola afirmando que:  

 

“A gente vai pensar duas vezes e colocar em prática. Foi 

motivador”. 
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“Nunca havia ouvido falar, foi muito novo. O conhecimento 

traz consciência de modo que eu passei a compreender isso 

com mais clareza, colocando em prática e tem feito 

diferença. Tive uma experiência com um aluno que me pediu 

para entregar trabalho depois e pude exercer a empatia, em 

um outro nível de consciência”.  

“Existem momentos em que este tema que você trouxe põe a 

gente a pensar em algumas situações a gente deve ter este 

tipo de comunicação”  

 

Outro aspecto relevante relatado pelos docentes após realizarem as 

oficinas, foi que estas despertaram reflexões sobre sua própria trajetória escolar 

em que também foram vítimas da violência no ambiente escolar, conforme se lê 

abaixo: 

“Fui bastante impactada pois não conhecia esse termo sobre 

Comunicação Não Violenta. Me resgatou lembranças de 

quando era criança e professores me tratavam de forma 

agressiva e isso me impedia de evoluir no aprendizado. E, ao 

contrário, tive também professores que fizeram a diferença 

na minha vida. A mudança não acontece de forma repentina, 

mas agradeço, pois, me ajudou muito a enxergar o que eu 

faço de errado. Sem julgamentos e com amor faz diferença 

na vida das pessoas”. 

 

Pode-se constatar, a partir desta fala de um dos participantes, que os 

docentes aprenderam os conceitos sobre Comunicação Não Violenta e que estão 

dispostos a adotar este método e a filosofia da cultura da paz, para suas vidas e 

para a sua profissão.  

Cabe considerar que tratar da CNV no ambiente escolar abre possibilidades 

para que os docentes possam rever suas próprias experiências e trajetórias em 

que também foram vítimas de violência e para que possam repensar suas práticas 

no cotidiano escolar.44  
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No relato, verifica-se que, com as oficinas, os docentes ampliaram sua 

visão de mundo em relação a melhorar o modo de comunicação não só com os 

alunos, mas com o ser humano de uma forma geral. 

Em seu estudo, Sampaio71 explica que a CNV é um meio dos docentes 

melhorarem a conexão com seus alunos e criar ações que favoreçam ação 

pedagógica visando a transformação do clima escolar, com um ambiente mais 

cooperativo e menos hostil. Além disto, a capacitação de docentes em CNV 

possibilita obter relacionamentos pessoais e profissionais com conexões positivas 

e verdadeiras, onde existem trocas e compartilhamento de boas energias. 

Uma importante contribuição das oficinas para a formação dos docentes em 

relação ao uso da Comunicação Não Violenta em sala de aula, foi a percepção de 

que a forma de se comunicar com o outro sem empatia, pode ser uma expressão 

de violência no processo comunicativo, mesmo que o docente queira ajudar o 

aluno. Neste sentido um dos participantes relatou que: 

 

“Sempre tento me policiar, mas acho que não estou falando 

de forma violenta, mas dá impressão que está brigando, você 

vai se exaltando. Sempre tento olhar o lado do outro, 

buscando melhorar como ser humano e profissional. Passei 

a ver um outro lado que eu não havia observado antes. 

Empatia versus Simpatia. É muito cultural acolher o outro 

com comida, por exemplo, mas as vezes o outro só quer ser 

ouvido. Isso para mim é uma forma de trocar, compartilhar. 

Na mesa é o momento de compartilhar algo bom. Me 

pergunto se isso não é uma empatia excessiva. Professor 

sempre busca apontar um caminho, e isso pode soar como 

violência. Tentar mudar a forma de dar espaço para a 

pessoa. “Tem algo que eu posso fazer?”. 

 

A respeito de como a oficina influenciou o modo de ser e o cotidiano, os 

participantes disseram que: 
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“Estou refletindo muito sobre o tema, pois sou uma pessoa 

muito técnica, sou mais prático. Nossas maiores discussões, 

entre mim e minha esposa, se dão porque sempre que ela 

quer ser ouvida e eu não estou lá para fazer isso. Ela me 

pede essa atenção. Quando quero resolver o problema 

falando sem deixar que ela se manifeste. Isso está me 

ajudando a melhorar. Muito legal o tempo, nunca tinha me 

percebido dessa forma. Para mim violência seria, por 

exemplo, um tapa”. 

 

Uma contribuição que as oficinas sobre CNV trouxe para os docentes, foi 

permitir reconhecer sua própria violência, não só no ambiente profissional, mas 

também na vida, conforme se lê:  

 

“Como professora, como orientadora, como irmã, como mãe, 

filha mais velha a gente acaba tendo uma relação mais forte 

[...] é uma necessidade fazer essa autoavaliação 

constantemente de como você é [...] eu me senti mal muitas 

vezes em que eu cometi esta fala [...] quantas vezes falei 

com meus irmãos, ou com meus filhos a coisa certa, mas de 

forma errada”. 

 

Em um dos relatos, a participante expressou que: 

 

“[...] desenvolvi um carinho muito grande por você, acho que 

pela importância da sua fala, o quanto você pode mudar as 

pessoas a partir deste trabalho. Isso é uma reflexão que vai 

trazer uma sociedade possível de conviver”. 

 

Diante deste relato se observa a relevância de desenvolver um trabalho 

sobre Comunicação Não Violenta dentro da escola, pois ela não se refere apenas 

a este ambiente, mas sim à percepção que o indivíduo vai desenvolver em relação 



76 
 

ao mundo que o cerca, contribuindo para que a cultura da paz seja disseminada 

dentro da sociedade. 

Nesta direção, a CNV é uma abordagem que conduz a uma conexão do ser 

humano com ele mesmo e com o outro, de tal modo que desperta a compaixão 

natural, por meio de uma combinação entre linguagem verbal e corporal, 

juntamente com uma forma de pensar as habilidades comunicativas, permeando 

todos os artifícios dos quais se faz uso para se comunicar. Desse modo, esta 

modalidade de comunicação é um meio para promover melhoras na maneira 

como se expressa e se ouve as pessoas ao redor sendo pautada na empatia, 

fortalecendo a humanidade ainda que diante de situações hostis.68 

Ao final dos relatos dos participantes da oficina, foi solicitado que 

expressassem em uma palavra o que significou a participação nas oficinas. 

Segue: 

  

Para concluir, os professores foram convidados a relatarem se já se sentem 

preparados (as) a praticar a CNV em sua vida pessoal e profissional. Para esta 

questão os professores disseram que já estão tentando colocar em prática com os 

alunos e dentro do seu ambiente familiar. Além disto, tentam explicar para seus 

familiares como usar das práticas da CNV, que já estão esperando pelas próximas 

oficinas e que desejam muito que seus alunos possam desfrutar desse 

aprendizado, já colocando isso a direção. 
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4.5 Análise dos dados dos com alunos após das oficinas 

 

Após 30 dias da última oficina, foi realizado um novo encontro com os 

alunos pela Plataforma Teams. Essa reunião mostrou resultados positivos frente 

as oficinas, uma vez que os professores relataram mudanças de atitude e 

comportamento em sala de aula, com foco na Comunicação Não Violenta, que foi 

de grande relevância. 

Algumas falas dos alunos participantes: 

 

“Sim, alguns até ficaram mais compreensíveis”. 

“Alguns professores melhoraram sim”. 

“Falam mais calmos, até mais felizes”. 

“M....professor nota mil” 

“A professora R. mudou bastante, pelo menos com minha 

sala ela está respirando mais”. 

“Mudou bastante. Ele melhorou nas aulas”. 

 

Conforme Monteiro et al.68 a capacitação de professores sobre CNV pode 

melhorar a relação de alunos e professores em sala de aula, pois é um recurso 

que ensina melhor o que a indivíduo sente, visando a uma comunicação clara, 

objetiva e honesta, utilizando palavras que traduzem sentimentos que permitem 

nomear ou identificar emoções, que podem auxiliar no reconhecimento de 

contextos, facilitar a conexão com o outro, com uma postura que propicia a 

expressão objetiva das necessidades.  

Foi esclarecido ao grupo de alunos que alguns professores participaram 

desse período de oficinas sobre a CNV, o que foi determinado através de sorteio e 

disponibilidade dos professores, e que os demais seriam convidados a participar 

de novas oficinas ao término da pesquisa.  

 Recorre-se às ideias de Pelizolli35 expostas em seu trabalho, ao afirmar 

que o conhecimento e a prática da CNV no ambiente escolar é um meio de 

tomada de consciência do indivíduo sobre suas necessidades, sua humanidade, 

sua capacidade de conexão e capacidade de comunicação, para além de qualquer 

linguagem rebuscada ou especulações gramaticais e lógicas. Diante disto, pode-
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se refletir que este docente citado por esta aluna tivesse participado das oficinas 

sobre CNV, talvez ele teria adotado outro tipo de comportamento em relação aos 

alunos no que se refere à comunicação.  

Sobre outros professores que não participaram da oficina, alguns alunos 

perceberam que: 

“Fica muito irritado o professor” 

“Precisa muito participar”. 

‘Vamos fazer os professores participarem”. 

“Vamos convidá-los para participar de uma oficina de 

comunicação não-violenta. Vamos realizar a oficina durante a 

aula dele, porque aí não vai ter jeito, ele vai ter que ouvir”. 

 

Os estudos que abordam a CNV demonstram que esta prática possibilita a 

melhora das relações interpessoais, e dentro disto, pode-se dizer que no ambiente 

escolar podem ocorrer mudanças positivas nos relacionamentos entre professores 

e alunos.39 

A CNV se mostra como um recurso que possibilita reduzir as situações de 

violência dentro da escola, sendo uma ferramenta pedagógica: para efetivar uma 

prática docente propositiva e colaborativa.45 

 

4.6 Avaliar o impacto da sensibilização dos docentes em relação à CNV 

 

Com a análise das respostas dadas nas entrevistas, bem como dos relatos 

realizados pelos professores e alunos antes e após as oficinas, foi possível extrair 

indicadores que demonstram que a capacitação dos docentes utilizada neste 

estudo foi efetiva para a sensibilização em relação à CNV, haja vista ter propiciado 

não só reflexões, mas também mudanças de atitudes e comportamentos do grupo 

experimental quando comparados ao grupo controle.  

Como considerações da sensibilização dos professores do grupo 

experimental em relação à CNV, pode-se apontar que eles:  

- Modificaram suas falas e atitudes em situações de violência dentro da 

escola, passando a se expressar com palavras positivas e adotando 

comportamentos que propiciam melhor manejo para a resolução de conflitos; 
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- Adotaram uma postura crítica perante o ambiente escolar, a partir da 

reflexão de conceitos e valores alicerçados em novos modos de agir e pensar, 

levando em conta seus anseios diante das situações cotidianas;  

- Reconheceram-se como sujeitos autônomos nas suas relações pessoais, 

sociais e profissionais, considerando a análise de seu contexto para resolução de 

situações-problema; 

- Passaram a valorizar mais as vivências e experiências individuais e 

coletivas; 

- Relataram maior respeito e valorização da diversidade, bem como maior 

análise crítica e reflexiva das diversas realidades; 

- Foram sensibilizados sobre a importância da qualidade na comunicação 

no ambiente escolar; 

- Ampliaram a compreensão de si e de seu pertencimento no espaço 

escolar, considerando a importância de seus conhecimentos, experiências e 

vivências. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Os professores da ETEC Darcy Pereira de Moraes de Itapetininga, que 

participaram voluntariamente do estudo, através de oficinas comtempladas  por 

metodologias ativas de aprendizagem, ou seja conhecimento prévio, explanação 

do tema pelo mediador, exercícios de fixação, vídeos, trechos de filmes, com o  

objetivo de capacitá-los e sensibilizá-los a utilizarem as abordagens da CNV no 

ambiente escolar, perceberam-se mais capazes em reconhecer suas falhas e 

formas violentas na comunicação, bem como o conhecimento de como aplicar tais 

abordagens na sua vida pessoal e profissional. 

Conclui-se que a capacitação, através de metodologias ativas de 

aprendizagem foi efetiva em produzir melhorias na comunicação entre docentes e 

alunos, gerar conhecimentos, mudanças de atitudes, reduzir estigmas e propiciar 

abordagens adequadas no ambiente escolar. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da realização deste estudo foi verificado que a violência no 

ambiente escolar é muito comum. Ela pode expressar-se por meio de violência 

física, psicológica, bullying, cyberbullying, material, social e moral. No ambiente 

escolar também se observa que os professores e a equipe pedagógica muitas 

vezes não possuem conhecimento de como lidar com situações de violência e tão 

poucos métodos de prevenção ou de resolução de conflitos que envolvem 

violência. 

Com o desenvolvimento da pesquisa observou-se que na escola neste 

estudo os docentes não possuíam conhecimentos sobre a Comunicação não 

Violenta, seu conceito e sua contribuição para redução da violência no espaço 

escolar.  

Em relação aos resultados obtidos com as práticas das oficinas sobre 

Comunicação Não Violenta pode-se constatar que os docentes utilizaram os 

conhecimentos para refletir sobre a prática educacional e sobre sua própria vida, 

em relação ao modo como se comunica, usando sobretudo a empatia. Aliado a 

isto os docentes relataram que após as oficinas começaram a lançar um olhar 

diferenciado sobre o respeito em relação aos sentimentos alheios, a importância 

de acolhimento e de escuta, porque nem sempre o problema do aluno agressivo é 

a falta de comida, mas sim a necessidade de ser ouvido. 

Com os relatos dos docentes sobre as oficinas conclui-se que os 

participantes do estudo compreenderam que a CNV é um método que pode ser 

utilizado para a resolução de conflitos agressivos, pois fornece a visão de que o 

afeto e a cooperação são sentimentos que contribuem para gerar a cultura de paz 

dentro da escola. 

Diante das análises realizadas, é possível apontar neste estudo que o 

conhecimento e a prática da Comunicação Não Violenta no contexto escolar 

contribuem para que o ser humano deixe aflorar seus sentimentos positivos, por 

meio das formas de expressar o que se sente ou do modo como acolhe o outro. 

Sendo de suma importância a educação continuada, voltada para a comunicação, 

fundamental para o aperfeiçoamento de habilidades e atualização de 

conhecimentos. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

(DOCENTE) 

 

Você está sendo convidado (a) para participar como voluntário da pesquisa intitulada 

“Desafios do uso das práticas da comunicação não violenta no curso de ensino técnico 

integrado ao médio em uma escola da rede estadual de ensino no município de 

Itapetininga”, o objetivo deste estudo é capacitar os docentes do ensino médio integrado 

ao técnico, de uma escola da rede Estadual de ensino a utilizarem os princípios da 

Comunicação Não Violenta (CNV), a fim de difundir a cultura de paz. Serão realizadas 

entrevistas em profundidade com 20 docentes, além de grupos focais com os estudantes, 

buscando analisar como se dá a comunicação no ambiente escolar. Posteriormente, os 

docentes serão randomizados, através de sorteio, em um grupo experimental, os quais 

participarão de três oficinas constituídas de palestras, jogos e estudos de casos, 

utilizando-se as ferramentas da CNV, e um grupo controle, que receberá apenas textos 

sobre a CNV. Como as oficinas de CNV, com duração de 90 minutos acontecerão em 

horário além do expediente, será pactuado com o s participantes qual o melhor dia/horário 

para a realização destas. Como benefícios, teremos que todo o grupo, indiferente do 

grupo atribuído, terá conhecimentos sobre CNV. Novos grupos focais serão realizados 

com os alunos para que nos apontem indicadores se ocorreu ou não sensibilização em 

relação à Comunicação Não Violenta por parte dos docentes. Os alunos serão cegos 

sobre quais docentes participaram ou não das oficinas. Será investigada a diferença da 

comunicação entre os professores que receberam ou não a capacitação para a CNV. 

Caso os resultados da pesquisa se mostrem satisfatórios, a pesquisadora se compromete 

a capacitar os docentes que não foram capacitados durante o estudo, ou seja que 

serviram de grupo controle. 

Os seus dados serão confidenciais e sigilosos. Os resultados poderão ser 

apresentados em evento e/ou publicados em revistas científicas. 

Sua participação no estudo é voluntária. Você terá a liberdade de recusar a 

participar do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalização. Você não terá 

qualquer despesa pela participação no estudo e também nenhum benefício financeiro. A 

qualquer momento, sempre que desejar, você será esclarecido (a) sobre a pesquisa em 

qualquer aspecto que desejar. 

Se tiver dúvidas ou reclamações, você poderá entrar em contato com a 

pesquisadora responsável Ana Maria Nastri Manfredini 

Coltri,coltrianaefabio@hotmail.com, telefone (15) 998480991 ou com o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUCSP-Campus 
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Sorocaba, na Rua Joubert Wey, 290 - Vergueiro, e-mail cepfcms@pucsp.br, telefone (15) 

3212-9896 entre segunda e sexta-feira das 8h00 às 17h00. 

 Uma cópia deste consentimento informado será arquivada pelo pesquisador e a 

outra será fornecida a você. 

Caso aceite participar da pesquisa, solicito sua assinatura na parte II deste 

documento. Agradeço desde já sua colaboração com o estudo. 

Rubrica do participante   Rubrica do pesquisador  

1º via do pesquisador/ 2º via do pesquisado 
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Parte II 

 

Eu ___________________________________________________________ 

após leitura ou escuta da leitura deste documento e de ter tido a oportunidade de 

conversar com o pesquisador responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, 

acredito estar suficientemente informado ficando claro que estou participando como 

voluntário (a) da pesquisa intitulada “Desafios do uso das práticas da CNV no curso de 

ensino técnico integrado ao médio em uma escola da rede estadual de ensino no 

município de Itapetininga”,  e que posso retirar este consentimento a qualquer momento 

sem sofrer qualquer prejuízo. Declaro que compreendi os objetivos da pesquisa, os 

procedimentos os quais serei submetido, os riscos ou desconfortos deles provenientes e 

da garantia de que meus dados serão confidenciais. 

Sei que em caso de dúvidas, poderei entrar em contato com a pesquisadora 

responsável Ana Maria Nastri Manfredini Coltri, pelo e-mail coltrianaefabio@hotmail.com, 

telefone (15) 998480991 ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Ciências Médicas e da Saúde da PUCSP-Campus Sorocaba, na Rua Joubert Wey, 290 - 

Vila Boa Vista, e-mail cepfcms@pucsp.br, telefone (15) 3212-9896 entre segunda e sexta-

feira das 8h00 às 17h00. 

Declaro que concordo participar de forma voluntária e que todas as dúvidas foram 

esclarecidas pela pesquisadora. 

 

Itapetininga, ______ de __________ de 2021. 

 

______________________________________ 

Assinatura do pesquisado  

 

Eu, Ana Maria Nastri Manfredini Coltri obtive de forma voluntária o Consentimento Livre 

Esclarecido do sujeito da pesquisa para a participação da pesquisa. 

_______________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

1º via do pesquisador/ 2º via do pesquisado 

mailto:cepfcms@pucsp.be
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APÊNDICE B - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

(DISCENTE) 

 

Você está sendo convidado para participar voluntariamente do estudo “Desafios 
do uso das práticas da Comunicação Não Violenta no curso de ensino técnico integrado 
ao médio em uma escola da rede estadual de ensino no município de Itapetininga”. 
 O objetivo desta pesquisa é capacitar os docentes do ensino médio integrado ao 
técnico da ETEC Darcy Pereira de Moraes Estadual a utilizarem os princípios da 
Comunicação Não Violenta (CNV), a fim de difundir a cultura de paz. 

Nesta pesquisa serão realizadas entrevistas pessoais com 20 professores. 
Também serão realizadas entrevistas em grupos de dez estudantes, chamadas grupos 
focais. Nesta entrevista a pesquisadora fará uma pergunta que deve ser respondida 
espontaneamente pelos estudantes. Também acontecerá gravação das respostas e 
nenhum estudante será identificado e todos os dados serão sigilosos e só serão utilizados 
pelos pesquisadores. Os pesquisadores garantem o total anonimato e sigilo sobre a 
identidade e as informações obtidas dos participantes. Esta pesquisa terá como benefício 
um maior aprendizado pelos professores e acredita-se que haja a melhora das relações 
professor-aluno, utilizando as estratégias de CNV. Não existem malefícios desta 
pesquisa. Após as entrevistas iniciais de professores e alunos, parte dos professores 
serão selecionados para realizar um treinamento e a outra parte receberá apenas textos 
para leitura. Novos grupos focais serão realizados com os alunos para que nos apontem 
indicadores se ocorreu ou não sensibilização em relação à CNV por parte dos docentes. 
Será investigada a diferença da comunicação entre os professores que receberam ou não 
a capacitação para a CNV. As atividades de grupo focal dos estudantes acontecerão 
durante o intervalo das aulas, em um dia a ser combinado pela pesquisadora e os alunos, 
sobre anuência da diretoria da escola. 

O (a) participante tem a liberdade de abandonar a pesquisa sem prejuízo para si. 
Tem a garantia de privacidade, não sendo mencionada, em hipótese alguma, a identidade 
do (a) participante seja em apresentações oral ou escrita, que venha a ser publicada.   

No caso de dúvidas, poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável 
Ana Maria Nastri Manfredini Coltri, pelo e-mail coltrianaefabio@hotmail.com, telefone (15) 
998480991, pelo seu orientador, Prof.Dr. Mário Luís Ribeiro Cesaretti, (11) 97997-7777, 
mcesaretti@pucsp.br,  ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 
Médicas e da Saúde da PUCSP-Campus Sorocaba, na Rua Joubert Wey, 290 - Vila Boa 
Vista, e-mail cepfcms@pucsp.br, telefone (15) 3212-9896 entre segunda e sexta-feira das 
8h00 às 17h00. 

Os resultados da pesquisa serão publicados, mas sem identificar os adolescentes 
que participaram. 

(  ) Aceito participar da pesquisa 
(  ) Não aceito participar da pesquisa 

 
_______________________________ ______________________________ 

Assinatura do adolescente Assinatura da pesquisadora 
 
 

 
1º via do pesquisador/ 2º via do pesquisado 

 

mailto:mcesaretti@pucsp.br
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

OS RESPONSÁVEIS LEGAIS PELO (A) ADOLESCENTE 

 

Eu_____________________________________________ autorizo que o (a) 
______________________________ participe da pesquisa intitulada “Desafios do uso 

das práticas da Comunicação Não Violenta no curso de ensino técnico integrado ao 
médio em uma escola da rede estadual de ensino no município de Itapetininga”. 

 O objetivo desta pesquisa é capacitar os docentes do ensino médio integrado ao 
técnico da ETEC Darcy Pereira de Moraes Estadual a utilizarem os princípios da 
Comunicação Não Violenta (CNV), a fim de difundir a cultura de paz. 

Nesta pesquisa serão realizadas entrevistas pessoais com 20 professores. 
Também serão realizadas entrevistas em grupos de dez estudantes, chamadas grupos 
focais. Nesta entrevista a pesquisadora fará uma pergunta que deve ser respondida 
espontaneamente pelos estudantes. Também acontecerá gravação das respostas e 
nenhum estudante será identificado e todos os dados serão sigilosos e só serão utilizados 
pelos pesquisadores. Os pesquisadores garantem o total anonimato e sigilo sobre a 
identidade e as informações obtidas dos participantes. Esta pesquisa terá como benefício 
um maior aprendizado pelos professores e acredita-se que haja a melhora das relações 
professor-aluno, utilizando as estratégias de CNV. Não existem malefícios desta 
pesquisa. Após as entrevistas iniciais de professores e alunos, parte dos professores 
serão selecionados para realizar um treinamento e a outra parte receberá apenas textos 
para leitura. Novos grupos focais serão realizados com os alunos para que nos apontem 
indicadores se ocorreu ou não sensibilização em relação à CNVo não violenta por parte 
dos docentes. Será investigada a diferença da comunicação entre os professores que 
receberam ou não a capacitação para a CNV (comunicação não violenta). As atividades 
de grupo focal dos estudantes acontecerão durante o intervalo das aulas, em um dia a ser 
combinado pela pesquisadora e os alunos, sobre anuência da diretoria da escola. 

O (a) participante tem a liberdade de abandonar a pesquisa sem prejuízo para si. 
Tem a garantia de privacidade, não sendo mencionada, em hipótese alguma, a identidade 
do (a) participante seja em apresentações oral ou escrita, que venha a ser publicada.   

No caso de dúvidas, poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável 
Ana Maria Nastri Manfredini Coltri, pelo e-mail coltrianaefabio@hotmail.com, telefone (15) 
998480991, pelo seu orientador, Prof.Dr. Mário Luís Ribeiro Cesaretti, (11) 97997-7777, 
mcesaretti@pucsp.br,  ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 
Médicas e da Saúde da PUCSP-Campus Sorocaba, na Rua Joubert Wey, 290 - Vila Boa 
Vista, e-mail cepfcms@pucsp.br, telefone (15) 3212-9896 entre segunda e sexta-feira das 
8h00 às 17h00. 

Os resultados da pesquisa serão publicados, mas sem identificar os adolescentes 
que participaram. 

 ____________________________                             ___________________________ 

Assinatura do (a) responsável legal                                      Assinatura da pesquisadora  

1º via do pesquisador/ 2º via do pesquisadora 

mailto:mcesaretti@pucsp.br
mailto:cepfcms@pucsp.be
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APÊNDICE D – ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA (DOCENTES) 

 

1) Você já ouviu falar sobre Comunicação Não Violenta? 

2) Quais são os tipos de violências identificadas pela comunidade escolar? 

3) Que contribuições o Regimento Interno e o Projeto Político Pedagógico 

trazem para a prevenção da violência dentro do ambiente escolar? 

4) Quais as estratégias para o enfrentamento da violência no espaço 

escolar? 

5) Existe trabalho em rede na escola? 

6) O desenho curricular dialoga com os diversos saberes da escola? 

7) Que reflexões são possíveis a partir da política pública estadual? 
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APÊNDICE E – PERGUNTAS NORTEADORAS PARA A ENTREVISTA 

(DISCENTES) 

 

1) O que você acha que seria uma comunicação não-violenta?  Quais as tuas 

sugestões para o enfrentamento da violência nas escolas? 

2)  Você acha que existe violência nessa escola? Se sim, que tipo? 

Presenciou alguma cena de violência que te chamou a atenção ou esteve 

envolvido em alguma situação de violência no espaço escolar? Como foi? 

3)  Na sua visão, existem atividades que a escola proporciona para aproximar 

a comunidade escolar? Exemplifique. 
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ANEXO A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
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ANEXO B -PARECE CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO C- FOLHA DE ROSTO PARA PESQUISA ENVOLVENDO SERES 

HUMANOS 

 


