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Com a intensificacao da indisciplina e
violencia nas escolas surge a necessidade
de compreender os motivos do avanco
desse fenomeno, fazendo um estudo em
forma do estado da arte no sentido de
ampliar o conhecimento dessa tematica,
que tanto tem preocupado professores,
diretores, pais e alunos das escolas de redes
publicas e particulares. Levando em
consideracao as varias formas de expressao
do fenomeno, que vem dificultando as
relacoes que ocorrem no espaco escolar,
principalmente,
a
relacao
entre
professor-aluno e aluno-aluno, familia e
comunidade. A presente pesquisa tem por
objetivo analisar as percepcoes dos
professores sobre indisciplina e violencia,
sua atuacao com relacao as varias formas
de violencia presentes no dia a dia da
escola, com vistas a ampliar esses
conhecimentos sobre a problematica.
Investiga-se qual entendimento que os
professores
e
alunos
do
Ensino
Fundamental e Medio tem sobre esse tema.
Na
realizacao
dos
procedimentos
metodologicos a genealogia de Foucault,
que tem como guia repelir o conformismo
e criar o desassossego.
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Indisciplina e Violencia na Escola, Feliciano Henriques Veiga - Livro Viver na escola: indisciplina, violencia e
bullying como desafio educacional This phase considers only dissertations submitted at Portuguese universities that
Indisciplina escolar uma questao problematica!?: Violencia escolar Atraves da administracao do Questionario de
Debarbieux (2001, 1? ed. Segundo Debarbieux (2006: 162), a violencia na escola e, pelo menos em parte, . sobre a
indisciplina e a violencia escolar em Portugal ate ao presente momento. bullying (novo?) crime de violencia escolar esjcff Universidade de Lisboa, Portugal. Resumo Apos uma breve introducao a problematica da violencia entre pares,
descreve-se sinteticamente o processo de construcao do Indisciplina e Violencia na Escola. Brasilia: Ed. UNESCO, pp.
INDISCIPLINA E VIOLENCIA_Cap - Repositorio da Eixo Tematico: Violencias na escola. Agencia apresentam
para lidar com as expressoes de indisciplina escolar dos alunos, ou seja, e possivel .. ESTRELA, M. T. Relacao
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pedagogica, disciplina e indisciplina na aula. 3. ed. Portugal: Porto VIOLENCIA: INDISCIPLINA E BULLYING
NO AMBIENTE ESCOLAR seculo XX, a escola portuguesa adotava uma pedagogia do tipo impositiva so derrubada
na em atos de indisciplina e, em alguns casos, de violencia escolar. Alunos portugueses no topo da indisciplina SPM
Sindicato dos sociologica do fenomeno em Portugal . Indisciplina e delitos em ambiente escolar enquadramento O
bullying e as novas formas de violencia escolar entre os jovens - .. 2 Ed., Principia, Cascais, Marco de 2010. 26 A
violencia nas escolas como resultado dos problemas de Falar da indisciplina e da violencia na escola e falar sobre
assuntos presentes . Biologia e a outra, Lingua Portuguesa), buscando compreender justamente a . interativa em sala de
aula e na escola. 16. ed. Sao Paulo: Libertad, 2006. DISSERTACAO Maria Fernanda Pardaleiro Velez - Repositorio
da Polonia, Portugal, Reino Unido e Suecia). professores acerca da violencia escolar e do impacto de um projecto
contra o bullying desenvolvido no ambito do 296 INDISCIPLINAS & C? LDA. Nazare Barros & Margarida Cesar
Indisciplina e violencia na escola: factores de risco um estudo com alunos do No encalco de legislacoes de varios
paises, o Governo Portugues elaborou a 6 Brito, C. Gestao Escolar participada: na escola somos todos gestores, 3? ed.
(in)disciplina na sala de - Veritati - Repositorio o conceito de violencia escolar e a diversidade de blematizam os
conceitos de violencia e indisciplina, .. a verdade e que o debate cientifico em Portugal. Indisciplina na escola Fundacao Francisco Manuel dos Santos 9 abr. 2016 portugal piores indisciplina_publico5abril2016 A indisciplina e
o maior problema das escolas. Violencia e a demissao dos pais do seu papel de educadores e depois queixam-se nas
reunioes de que os professores Gestao conflitos em contexto escolar - Catolica Porto - Universidade Compre o livro
Indisciplina e Violencia na Escola de Feliciano Henriques 02-2007Editor: Edicoes AlmedinaIdioma:
PortuguesDimensoes: 160 x 231 x 10 Escola e Violencia conceitos, politicas, quotidianos - CIES-IUL Actas do X
Congresso Internacional Galego-Portugues de Psicopedagogia. Braga: .. O fenomeno da indisciplina e da violencia
escolar e o tema central desta investigacao. .. In A. Serrano (Ed.), Acaso y violencia en la escuela (pp. A
INDISCIPLINA E A VIOLENCIA NAS ESCOLAS: EMBATE ENTRE status, educational gap, proficiency in
Portuguese and mathematics, and tea- . de indisciplina e violencia escolar de modo que se consiga clarificar melhor os
Indiscipline in schools: the itinerary of a theme/research problem A violencia protagonizada pelos jovens nas
escolas e uma realidade inegavel. . Num qualquer dicionario de portugues, o termo violencia e descrito como uma
qualidade ou estado . A violencia pode ser desencadeada fruto de muitas situacoes de indisciplina que nao foram .. 4?
Ed. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara. disciplina na aula Uma revisao bibliografica de - SciELO Portugal Relacao
Pedagogica, Disciplina e Indisciplina na Sala de. Aula. Porto: Porto Editora. Indisciplina e Violencia na Escola
Compreender para prevenir. na bibliografia portuguesa no primeiro exemplar de .. Les lyceens. Paris: Editions du.
Violencia escolar e bullying em paises significados dos termos violencia e indisciplina no contexto escolar. docentes
pensavam sobre a indisciplina e violencia na escola hoje e tambem verificar algumas . matematica, porque estudar
lingua portuguesa. Para Brito . Indisciplina na escola: alternativas teoricas e praticas. 11. ed. Sao Paulo: Summus, 1996.
p. DPI Projecto de Tese: Violencia em Contexto Escolar Onde acaba a indisciplina e comeca a violencia? Existem
casos graves de indisciplina em Portugal? Quem sente mais a indisciplina? O que fazem as escolas reflexoes sobre a
indisciplina escolar a partir de sua - PUCPR enfrentar a sociedade. (ESC_PEE, p. 2). Retratos de Familia do.
Portugal. Contemporaneo ? Indisciplina: O ambiente escolar tem sido caracteristicamente familiar e os poucos casos de
.. organizations. In D. W. Cole (Ed.), Conflict resolution technology (p.81). Indisciplina agressiva ou violencia dos
alunos. Disrupcao. As percepcoes dos estudantes mineiros sobre a incidencia - SciELO Conflitos, indisciplina e
violencia em escolas - SciELO 25 jul. 1973 Portugal e Espanha: Numero avulso . .. desenvolvimento da Psicologia em
Portugal. Ao longo dos ma Indisciplina e violencia na Escola, realizou-se, na Faculdade de Psicolo- gia e de Paris: Les
Editions de Minuit. School life: lack of discipline, violence and bullying as an - SciELO Antologia de Poesia
Portuguesa Contemporanea , Vol. VIII. Lisboa: . cipline a l?Ecole / Violencia e Indisciplina na Escola. . Bullying in
Portuguese Schools. O Bullying e as novas formas de violencia entre os jovens - CEJ A investigacao sobre a
violencia na escola em Portugal. 2.1. Linhas de investigacao: 4.4.3 Representacoes de indisciplina e violencia. 4.4.4 A
violencia e a Print version ISSN 0100-1574On-line version ISSN 1980-5314 Indisciplina escolar: un itinerario de un
tema/problema de investigacion . A autora portuguesa Maria Teresa Estrela, com seu livro Relacao pedagogica, Nelson
Pedro Silva, com Etica, indisciplina & violencia nas escolas Rosana Argento Rebelo, com (re)pensar a violencia
escolar a luz das estrategias de intervencao O autor responde as angustiantes questoes sempre formuladas pelos
profissionais da educacao a respeito da indisciplina e da violencia nas escolas 2002 bullying indisciplina violencia
Language of Keywords: English Portuguese [ABSTRACT FROM AUTHOR] Portuguese: A violencia nas escolas vem
Users should refer to the original published version of the material for the full abstract.
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