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INTRODUÇÃO/OBJETIVO: O presente trabalho tem como intuito

analisar como as escolas brasileiras podem vir a se

assemelhar com o sistema de ensino francês demonstrado

pela teoria bourdieusiana, o qual tem como base favorecer

os privilegiados e dar continuidade à segregação daqueles

que já se encontram em situações de vulnerabilidade

econômica. Sendo assim, Bourdieu descreve como a escola,

na França, acaba por possibilitar a perpetuação de diferentes

violências e desigualdades sociais por meio da imposição de

um ideal de cultura dominante, tendo como fundamento que

os alunos que advêm de berços da elite detentora de capital

cultural possuem um saber aceito pelo sistema como o

correto e, portanto, acabam por se sobressair sobre os que

vêm de famílias de classe baixa com menor acesso ao que é

imposto pela classe alta.

METODOLOGIA: A pesquisa parte do método misto de

análise de dados e, portanto, na parte qualitativa foram

realizadas análises categóricas dos casos que envolveram

os CCPs nas escolas em Caxias do Sul, e na parte

quantitativa foram coletados dados junto ao IPEA, ao

CIPAVE e ao CNJ usando de uma lente teórica voltada à

vulnerabilidade social para guiar o estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ficou constatado, na análise

qualitativa, que a maioria dos casos que utilizaram dos

CCPs continham violências simbólicas, como a

vulnerabilidade social. A análise quantitativa demonstrou

que os conflitos escolares têm diminuído, mas os índices

de vulnerabilidade publicados em 2019 mostraram que

ainda existe um são apenas estimativas, ainda não é

possível fazer o estudo do impacto dessa variável de

maneira total, apenas parcial. A pesquisa relacionada à

efetividade dos CCPs também está em andamento, mas

dados da CIPAVE (Comissão Interna de Prevenção a

Acidentes e Violência Escolar) permitiram a constatação

de que ações preventivas, como o uso da JR, têm

contribuído para a diminuição do número de conflitos e

violências. O relatório do CNJ (Conselho Nacional de

Justiça) constatou que detalhes que frustram a aplicação da

JR devem ser ponderados, como o ideal de um processo

restaurativo célere ou de que OS CPPs só são cabíveis em

casos de baixa gravidade.Fonte: Arquivo Morto – Ministério Público, 2015. 

IVS 

2010

% de pessoas de 18 anos 

ou mais sem fundamental 

completo e em ocupação 

informal

% de 

crianças de 6 

a 14 fora da 

escola

% de pessoas de 15 a 24 

anos que não estudam, 

não trabalham e são 

vulneráveis

% de 

vulneráveis 

à pobreza

% de mães chefes de 

família sem 

fundamental e com filho 

menor

% de mulheres 

de 10 a 17 anos 

que tiveram 

filhos

RS 30,80 2,76 6,03 18,65 12,52 2,23

Caxias do Sul 20,35 3,68 2,35 7,08 15,75 2,23

Fonte: Adaptado de IPEA 2010.

IVS 

2019

Taxa de atendimento 

escolar da população 

de:

0 a 3 15 a 17 

Renda per 

capita dos 

20% mais 

pobres

% de 

crianças 

pobres

% de 

crianças 

vulneráveis à 

pobreza

Taxa de 

desocupaç

ão 15 a 17 

anos

Taxa de 

desocupaçã

o 18 a 24 

anos

% de mulheres 

de 10 a 17 anos 

que tiveram 

filhos

% de pessoas de 15 a 24 

anos que não estudam 

nem trabalham e são 

vulneráveis à pobreza

RS 17,8 83,7 266,1 16,6 37,8 10,7 6,5 4,9 6,3

Fonte: Adaptado de  IPEA 2019.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A violência simbólica nas escolas acaba por ser um

problema, tendo em vista que obstrui as possibilidades de um aprendizado

baseado na equidade, máscara a qual vai sumindo conforme o aluno se esforça

nos estudos, mas outros continuam a se sobressair devido a sua herança cultural.

A horizontalidade permitida pelos CCPs fornece um espaço não influenciável

por estruturas externas determinadas e segregáveis em relação aos que não

possuem o mesmo acesso ao saber e, assim, é pensado como um local para

apaziguar as diferenças e trazer uma nova visão para um ambiente escolar

saudável e propício ao pleno desenvolvimento do estudante.

REFERÊNCIAS: BOURDIEU, Pierre. Escritos de Educação. 

16. ed.  Petropólis, RJ: Vozes, 2015. Maria Alice Nogueira e 

Afrânio Catani (Org.).

BRASIL. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ministério 

da Economia. O ATLAS: Atlas da Vulnerabilidade Social nos 

Municípios e Regiões Metropolitanas Brasileiras. Disponível 

em: <http://ivs.ipea.gov.br/index.php/pt/sobre>. 

CIPAVE. Secretaria de Educação e Secretaria de Segurança 

Pública. Resultados Consolidados: Mapeamento. Rio Grande 

do Sul: CIPAVE, 2019.

CNJ (Org.). Direitos e garantias fundamentais: Pilotando a 

Justiça Restaurativa: o papel do poder judiciário. Brasília: 

CNJ,2018. 

PETRUCCI, Ana Cristina Cusin et al (Org.). Justiça Juvenil 

Restaurativa na Comunidade: uma experiência possível. 

Porto Alegre: Procuradoria-Geral de Justiça, Assessoria de 

Imagem Institucional, 2012. 240 p.


