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SCHERAMM, Cássia Aparecida de Oliveira. Violência escolar: Uma reflexão sobre 
o olhar do professor. 29 fls. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Pedagogia) – Universidade Estadual de Londrina -UEL, Londrina-PR, 2011. 
 
 

RESUMO 
 
 
Considerando a violência enquanto um fenômeno complexo e cada vez mais 
presente na atualidade, buscamos compreendê-la melhor por meio de um estudo 
bibliográfico e de uma pesquisa de campo onde analisaremos a realidade da 
violência em cinco escolas públicas do Município de Londrina. O presente trabalho 
propõe uma análise conceitual ao fenômeno da violência assim como a investigação 
à sua implicação diante dos rumos e transformações sociais. Para isso realizou-se 
um resgate sobre a origem da sociedade até os dias atuais para entendermos a 
relação da violência, sociedade e escola partindo da compreensão dos laços de 
solidariedade que aproximaram e desenvolveram as nações e do seu contrário, ou 
seja, o momento em que o exercício de solidariedade e coletivismo deu lugar ao 
centralismo da propriedade privada. Da mesma forma verificamos alguns elementos 
que podem ser utilizados ao enfrentamento dos aspectos apontados pelos docentes 
para a construção da rotina cidadã no ambiente escolar, dentre eles a necessidade 
de novos elementos de formação ao quadro do magistério principalmente sobre ao 
que pertine a distinção entre atos indisciplinados e atos violentos. Com a pesquisa 
de campo foi possível verificar que a concepção dos professores ante o fenômeno 
de “violência” se confunde com o de “indisciplina”. Os resultados apontam, 
igualmente, que a “violência escolar” é um fenômeno que se transforma tanto no 
tempo quanto no contexto social, político, econômico e cultural de um país. 
 
 
Palavras-chave: Violência. Sociedade. Escola 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O presente trabalho de conclusão de curso (TCC) intitulado 

“violência escolar no Município de Londrina: Uma reflexão sobre o olhar do 

professor”, justifica-se pela falta de pesquisas realizadas nesta área. Este aspecto 

provocou o interesse em melhor descrever as causas e os efeitos desse fenômeno 

aos envolvidos, assim como observar esta realidade imediatamente pelo testemunho 

de um dos atores escolares que mais envolvido está: o professor.  

 O estudo se orienta por um recorte da realidade observável através 

do caso relacionado ao Município de Londrina uma vez que entendemos esta 

pertinência a investigação por meio da possível indução de dados (do particular para 

o universal). Igualmente,  reconhecemos que a realidade deste município (enquanto 

urbano, complexo e situado em amplas relações institucionais com o Estado 

brasileiro) pode retratar com riqueza de elementos a realidade nacional deste 

fenômeno, que para nós não se limita a uma especificidade do local mas como um 

reflexo de embates macroestruturais. 

 Para compreendermos esse fenômeno (violência) foram necessários 

descritos três capítulos que justificarão o trajeto epistemológico e metodológico 

perseguido.  

 No primeiro capítulo abordaremos a violência caracterizando-a 

conceitualmente e verificando as diversas interpretações existentes sobre sua 

manifestação na atualidade. Para isso, foram recolhidos elementos tanto nos 

instrumentos mais elementares (como o verbete em dicionários), sua forma mais 

popular, como em dicionários específicos (sociológicos, filosóficos e jurídicos), para 

finalmente nos apropriarmos dos estudos de grandes pesquisadores que se 

debruçaram sobre este tema.  

 Outro aspecto do primeiro capítulo é um resgate de como as 

sociedades primitivas se estruturavam para manter seus meios de subsistência e a 

relação com os demais membros da comunidade, para entendermos sua 

solidariedade, a qual observamos que não se compreende como a maneira de 

solidariedade a qual conhecemos hoje. 

 Para isto estudamos as sociedades solidárias até chegarmos às 

sociedades não solidárias como os modelos que vivemos hoje. 
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 No terceiro capítulo vamos buscar, através pesquisas acadêmicas, 

as principais características de violência escolar no âmbito educacional, assim como 

suas principais causas e efeitos sobre os alunos, comunidade e corpo docente ou 

administrativo. 

 Para concluir o trabalho foi realizada uma pesquisa em cinco escolas 

publicas do Município de Londrina, a fim de comprovarmos os estudos realizados 

por ilustres autores que atuam no campo educacional contribuindo para a melhoria 

da educação. 

 Percebemos, com a pesquisa de campo e os autores pesquisadores, 

que não há somente uma forma de caracterizar a violência no ambiente escolar, pois 

temos inúmeras diferenciações para este fenômeno e, assim compreendemos que 

não há consenso, mas alguns pontos de vista em comum.  
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2 A VIOLÊNCIA COMO UM FENÔMENO: O CONCEITO DE VIOLÊNCIA 

 

 

 O aumento de notícias sobre a violência por meio das diferentes 

“mídias” tem se tornado frequente (BONI, 2011; DANTAS, 2011; entre outros).  

 Vários também são os debates em torno da forma como se constitui 

este fenômeno.  

 Uma dos primeiros debates pressupõe que este conceito seja 

amplamente ambíguo não havendo, para tanto, “consenso entre os estudiosos” por 

uma única definição para a violência, mas sim, pontos de vista em comum (MARRA, 

2007, p.34). Dentre estes debates, a abordagem não ocorre apenas sobre suas 

manifestações, mas também sobre as formas que se apresentam para combatê-la.  

 Iniciaremos essa discussão com o conceito mais popular 

(comumente conhecido) e que pode ser encontrado no verbete de dicionários. 

 

Violência: Qualidade ou caráter violento, ação violenta: cometer violências; 
ato ou efeito de violentar, opressão, tirania: regime de violência; direito 
constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém (HOUAISS, 2001 
p.2.866). 

 

 Em dicionários aplicados (como o da sociologia e filosofia) este 

conceito será descrito enquanto uma “(...) intervenção física, voluntária de um 

individuo ou grupo, cuja finalidade seja destruir, ofender e coagir” (MARRA, 2007). A 

autora nos mostra que a violência será utilizada para que a vontade de alguém 

prevaleça sobre a de outrem. Verifica-se que esta análise não contradiz a tese da 

violência física anteriormente descrita, porém circunscreve um novo elemento: 

apresenta a motivação para o ato violento (qual seja) “destruir, ofender e coagir”. 

 A ação que gera a violência pode ser diversa – pode ser a resposta 

para uma violência que o individuo está sofrendo até o de um ato banal em que há 

somente a “vontade de agredir” (no primeiro caso a violência será uma reação a uma 

ação adversa ao que comumente ocorre.  

 Um exemplo deste movimento de reação pode ocorrer numa 

manifestação popular (como greves) onde indivíduos reivindicam algo e são 

repreendidos com atos que podem ser considerados violentos (atentado a 

integridade física - uso de bomba de gás, spray de pimenta, etc.). Estas atitudes de 
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provocação podem ser consideradas violentas em si (pelos efeitos que geram), 

porém, é oportuno verificarmos a interpretação dos reais fatos (motivos) que as 

acionaram.   

 Este movimento demanda uma nova compreensão ao que seja 

considerado como “ato violento” e a maneira como seja promovida. Queremos dizer 

com isso que o ato violento será sempre considerado uma violência; o que mudará 

são os motivos que o levam a ocorrer. 

 Perseguindo este raciocínio podemos afirmar assertivamente que, 

conforme sejam os motivos, tais atos podem ser destituídos de culpa. Um exemplo 

pode ser descrito na “legítima defesa” quando o resultado em si não se altera, 

porém, suas conseqüências sim, uma vez que motivos podem desculpar os efeitos 

do ato gerado pelo sujeito. 

 A causa da ação violenta também pode ter como propósito a defesa 

de outrem. Nesta ideia a violência ocorre, mas também o agressor é isento de culpa 

uma vez que age em proteção e a favor da vítima. 

 Como visto, os motivos que geram os atos violentos são diversos e, 

portanto, possuem inúmeras interpretações. Todas estas, porém, dependem do 

ponto de vista que se apóiam para serem explicados.  

 Além destes aspectos, precisamos descrever que a violência 

também gera efeitos que para o Estado (ou a Administração Pública) significando 

objetivamente a aplicação de sanções penais1. 

 Dentre todas as perspectivas apontadas, será no campo jurídico que 

a violência receberá maior ênfase quanto a seus efeitos - pelas sanções que 

repercutem enquanto elemento disciplinado em lei nacional que, de acordo com o 

art. 1o da Lei nº. 7.209, de 11 de julho de 1984: “não há crime sem lei anterior que o 

defina. Não há pena sem prévia cominação legal” (BRASIL, 1984). 

 Neste sentido, asserta Miranda (2000, p.170):  

 

[...] a violência pode ser física, material, ou real, quando se emprega força 
material e outros meios que impossibilitem a resistência do paciente (vis 
corporalis): moral ou ficta, quando o agente intimida o paciente com ameaça 
grave de mal iminente.  

 

                                                 
1 

Sanção: “Assim, pode ser tido como a conseqüência, favorável ou desfavorável, proveniente do 
cumprimento ou do descumprimento de uma norma. No primeiro caso temos a sanção positiva ou 
premial e, no segundo, a sanção negativa ou pena” (JUSBRASIL).
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 A autora agrega um novo elemento para a definição ao fenômeno da 

violência, considerando-o não só e unicamente ao campo jurídico (penal), mas a 

partir da quebra de uma expectativa de comportamento moral socialmente aceito 

num Estado de Direito: onde ocorrerá a intimidação e ameaça sobre indivíduos que 

ofendem este princípio a partir de uma vontade superior. Este elemento nos reporta 

à compreensão do que seja o mecanismo de “poder” e “consenso” para a 

organização da vida estatal e da própria sociedade. 

 Pode-se constatar que os mecanismos de poder e obediência 

ocorrem por diversos aparelhos. Os indivíduos podem ser submetidos a uma 

vontade superior principalmente sem perceberem que estão sendo manipulados a 

obedecer-lhe.  

 A literatura descreveu este fenômeno como “violência simbólica”. 

Esta será a interpretação feita por vários autores, entre eles Bordieu (2000); 

Althusser (1992) e Velho (2007); entre outros. Mas, dentre os autores que melhor 

discorrem sobre o assunto, a tradição acadêmica tributa a Pierre Bourdieu a melhor 

descrição. Este autor explica como esta forma “oculta” de violência acontece e quem 

serão seus principais interessados. 

 A violência simbólica ocorre quando os sujeitos estimam a 

manutenção do “poder de uma classe sobre a outra” (BORDIEU, 2000, p.11). 

Segundo o autor, uma classe que detém certo poder tem o interesse de continuar 

exercendo autoridade sobre os demais sujeitos sociais. Este poder determinaria 

diretrizes e obrigações de teor tanto econômico, cultural quanto político e que devem 

ser seguidos pelas demais classes (dominadas). 

 Para que seja considerado “superior” às demais classes, o grupo 

dominante precisa, no campo simbólico, restringir o acesso a informações e a 

gradual ascensão ao poder aquisitivo das demais. Assim, ela se utilizaria de diversos 

meios disponíveis (“meios de comunicação, obras de arte e manifestações”), com a 

intenção de alienar a população (BORDIEU, 2000, p.11). 

 Como visto, esta ação se daria também pelo uso banalizado dos 

meios de comunicação de massa, que relatam informações desnecessárias (como 

noticias fúteis de “celebridades” e suas vidas privadas) que possuem o único 

propósito de entreter o grande público e desviar-lhes a atenção daquilo que seria 

reconhecido como essencial à vida e que se encontra na compreensão dos reais 

fatos que repercutem no âmbito político, social e econômico. 
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 Com a política de restrição das informações pela classe dominante, 

criar-se-ia uma forma de dependência às demais classes despossuídas.  Isso 

permite a manutenção de uma pauta não reivindicativa, de questionamentos sobre 

os atos que interferem na própria vida dos sujeitos e que visa, igualmente, diminuir 

(ou até eliminar) os conflitos sociais.  

 Até este momento do estudo descrevemos os conceitos comumente 

aceitos sobre a violência física e/ou moral e também as manifestações que ocorrem 

de forma “silenciosa”, enquanto violência simbólica, no contexto da atualidade. 

Precisamos afirmar, no entanto, que o fenômeno é gerado por fatores maiores e que 

respondem pelo alto grau de complexidade social em que vivemos. Este aspecto 

suscita o interesse em descrever as relações sociais, que nem sempre tiveram o 

formato atualmente conhecido. Para isso, precisamos revisar historicamente as 

sociedades primitivas e as origens de uma organização social que partiram de 

princípios de solidariedade. 

 

 

2.1 DAS SOCIEDADES SOLIDÁRIAS ÀS SOCIEDADES NÃO SOLIDÁRIAS 

 

 

 Vivemos em um mundo que se organiza por suas diversas relações 

sociais, desde as mais simples até as mais complexas. Este grau de complexidade 

pode ser descrito historicamente pelas escolhas realizadas pela humanidade e que 

se processaram de diferentes maneiras e em diferentes épocas sempre com vistas a 

desenvolver a economia, a política e a cultura das nações. 

 Certos desta premissa, iniciaremos o debate sobre esta 

complexidade social tentando compreender seus efeitos por meio do estudo das 

primeiras sociedades humanas, que foram descritas na literatura como “primitivas”. 

 

 

2.1.1 As Sociedades Primitivas (As Comunidades Solidárias) 

 

 

 As sociedades primitivas são aquelas comunidades que baseiam 

sua estrutura em solidariedade enquanto princípio para seus relacionamentos e sua 
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subsistência. Esta solidariedade significa essencialmente a ausência de divisão de 

classes.  

 Segundo Mandel (1982, p.16):  

 

As comunidades primitivas estão organizadas de forma a garantir a 
sobrevivência coletiva nestas condições de existência extremamente 
difíceis. Cada um participa obrigatoriamente no trabalho; o seu trabalho é 
necessário para manter viva a comunidade. 

 

 Para o autor, esta característica nas sociedades primitivas ocorre 

devido à ausência de “privilégios materiais”, ou seja, como não existiam técnicas 

elaboradas para a produção da subsistência os indivíduos se orientavam por uma 

forma de solidariedade que os mantinham juntos (uma vez que a sobrevivência do 

indivíduo somente seria possível em grupo) e com o hábito da partilha, pois existia 

“tudo em comum”, não existindo interesse nem espaço social para a aquisição de 

propriedades privadas como aparecerá melhor elaborada no medievo.  

 As comunidades primitivas reconhecem o benefício do acúmulo que 

gerará o sentido da propriedade, uma vez que os indivíduos assumem “técnicas de 

cultura do solo e criação de animais” (MANDEL, 1982 p.19), o que permite uma 

ampla transformação nas comunidades primitivas porquanto os indivíduos 

conseguem alcançar uma “libertação” do trabalho de caça contínua. O 

aprimoramento dos recursos de trabalho e a criação de técnicas para conservação 

resultam, igualmente, no aumento da produção e na qualidade de vida. 

 Esta libertação ocorre no fato de os indivíduos não necessitarem 

trabalhar exclusivamente para seu sustento. Nessa evolução, a sociedade torna-se 

mais produtiva permitindo a disponibilidade dos sujeitos à exploração científica e o 

desenvolvimento de técnicas de aprendizagem, tendo como objetivo aprimorar o 

convívio em sociedade. 

 Segundo Mandel (1982, p.18): 

 

[...] os indivíduos começam a consagrar uma parte do tempo à fabricação e 
à armazenagem de instrumentos de trabalho, a especialização desta 
fabricação, a busca sistemática de outros instrumentos de trabalho, a 
aprendizagem de técnicas complicadas de trabalho (como por exemplo, o 
trabalho metalúrgico), a observação sistemática de fenômenos da natureza. 

 

 O uso de técnicas científicas pelas comunidades dá origem também 

aos primeiros sinais de desenvolvimento de trabalho, apontando para o 
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aprimoramento de uma capacidade de trabalho. A partir desse ponto deriva a divisão 

entre “trabalho intelectual” e o “trabalho manual”. 

 A melhoria da capacidade produtiva que gera o excedente viabiliza a 

comercialização destes itens para outros grupos. Esta comercialização coopera para 

que as sociedades aos poucos sofram a separação de classes. 

 Durkheim (2007) descreve outra concepção de sociedade solidária 

advinda, porém; da divisão do trabalho é possível às sociedades já complexas e 

instituídas já pela propriedade privada.  

 Para Durkheim (apud ALCÂNTARA, 2007, p.124), a sociedade 

solidária se dará pelo ajuste dos indivíduos em grupo, de tal forma que impeça os 

conflitos sociais, ou seja, “(...) manter-se no mesmo grupo, comunidade ou 

sociedade para cultivar atos civilizatórios”. 

 A relação de convívio em sociedade se baseia na identificação dos 

indivíduos conforme as funções de trabalho ou a partir de “(...) crenças em comum” 

(DURKHEIM, 2007, p.125). Estas crenças fazem com que eles permaneçam na 

mesma sociedade por “identificação”, isto, para o autor; seria a solidariedade 

mecânica onde os indivíduos têm um consenso de vida no coletivo, ou seja, as 

decisões são tomadas para agregar toda a sociedade. 

 O autor também descreve a maneira de solidariedade que provém 

da divisão do trabalho. Esta forma organizacional será titulada pelo autor como 

“sociedade orgânica”. Nesta forma de organização social os indivíduos são divididos 

pela função que exercem dentro da sociedade: os indivíduos não trabalharão 

somente para o bem comum da sociedade, mas também para o seu crescimento 

individual. 

 O pensamento individualista, que se alastra em todo o século XIX no 

mundo, faz com que as sociedades deixem de ser solidárias e passem a adquirir 

outro modelo organizacional, o modelo de sociedade não solidária o qual 

conhecemos hoje: a sociedade capitalista. 
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3 MANIFESTAÇÃO DA VIOLÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR 

 

 

 A violência escolar hoje é uma das principais preocupações da 

sociedade atual na qual vivemos. Isso tem se tornado objeto de reflexão de vários 

autores como Abramovay (2002); Sposito (2001) e Salles (1998) entre outros; que 

vem contribuindo através de seus estudos para entendermos e refletirmos sobre as 

causas e efeitos da violência no ambiente escolar. Estas pesquisas sobre a violência 

escolar, como pudemos observar, tem um maior volume de referências ao assunto 

após a década de 90, o que torna a preocupação da violência no ambiente escolar 

um tema recente dentre as pesquisas realizadas no âmbito acadêmico.  

 O aumento de pesquisas relacionadas à violência escolar, para 

autores como Neves (2010) e Dantas (2007) entre outros pesquisados, tem como 

motivo norteador a freqüente representação de “noticias televisivas, jornais e 

debates sobre a violência presente na escola”. Desta maneira, o fenômeno se torna 

mais visível, despertando uma mobilização científica que investiga o ambiente 

escolar na busca por informações das “(...) causas e dos efeitos sobre os alunos, 

professores e corpo administrativo e técnico das intuições de ensino” 

(ABRAMOVAY, 2002, p.37) a violência que se tornou presente na rotina 

principalmente nos debates dos ambientes escolares. 

 Para compreendermos como este fenômeno se apresenta, iniciamos 

nossa pesquisa caracterizando a violência escolar com base na pesquisa realizada 

pelas autoras Sposito (2001) e Abramovay (2002), sobre a violência escolar no 

Brasil. Nestas pesquisas foram evidenciadas as principais modalidades de violência 

encontrada nas unidades de ensino. 

 Uma das maneiras mais visíveis à população em geral sobre a 

violência escolar é facilmente identificada nas “(...) mídias, sobretudo a imprensa 

escrita e na televisão” (SPOSITO, 2001, p.90), e será marcada por meio de “(...) 

depredações aos edifícios, janelas, paredes e muros e destruição de equipamentos 

que podem ser acompanhados de furto e invasões observadas nos períodos 

ociosos, em especial nos finais de semana” (ABRAMOVAY, 2002, p.45). 

 Além desse modelo exemplar de violência no ambiente escolar, 

apresentado na forma mais visível à comunidade que dela faz parte, podemos citar 

outro modelo também presente no “cotidiano das escolas” e descrito como a 
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violência “física e/ou psicológica”. Esta violência, para autores como Abramovay 

(2002); Charlot (2002) e Sposito (2001); entre outros, pode ser classificada como a 

violência que inclui golpes, ferimentos e roubos e, em muitos casos; está relacionada 

com o “uso de drogas e o narcotráfico”. 

 A violência física também pode ser resultante, segundo Abramovay 

(2002), de “(...) brigas por futebol, lanche, notas, por causa de apelidos e tomada de 

objetos uns dos outros, o olhar direto (encarar) ou por esbarrar no outro 

(ABRAMOVAY, 2002, p.41). Estes atos de violência, em alguns casos, são 

considerados “corriqueiros”; tornando-se parte do quotidiano escolar e que pode 

ocasionar a “banalização da violência escolar” e o meio pelo qual o ato de violência 

se torna o mecanismo para a “resolução dos conflitos escolares”. 

 Os conflitos escolares, não necessariamente, precisam ter o uso da 

“força física” para ser percebido como ato violento, porquanto existe outra 

caracterização de violência no ambiente escolar e classificada como “simbólica, 

verbal e psicológica”. Esta violência, segundo as autoras Charlot (2002) e 

Abramovay (2002), ocorre através de “gritos, humilhações e comparações 

depreciativas” e, segundo a pesquisa, em muitos casos esta forma de violência 

acontece do corpo docente para com os alunos. 

 Os alunos reclamam (principalmente) da “(...) falta de critérios e de 

abusos de poder por parte da escola na imposição de punições”. Esta imposição de 

punições, segundo os alunos, acaba sendo abusivas e muitos se sentem 

“discriminados” pelos privilégios diferenciados entre alunos dentro do ambiente 

escolar. 

 O corpo docente “não concorda” com a afirmação dos alunos e, 

segundo as autoras, acabam colocando a responsabilidade dessa violência na "(...) 

carência de materiais e recursos humanos, na existência de estudantes 

desinteressados e indisciplinados e no desinteresse dos pais” (p.35). Estas 

justificativas permitem uma sensação de desrresponsabilização para “promover” a 

violência no ambiente escolar. 

 Percebemos assim que a manifestação da violência é tão diversa no 

âmbito escolar que acaba abalando a função primeira da escola que, segundo Ruotti 

(2006, p.26), é a: 
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[...] de instituição encarregada socializar as novas gerações, a escola passa a 

ser vista como ambiente que concentra conflitos e práticas de violência.  

 

 A escola não fica neutra nos conflitos que hoje encontramos em 

sociedade, mas ela acaba perdendo o principal foco que seria a socialização dos 

indivíduos para solucionar dificuldades que não competem somente ao ambiente 

escolar, mas aos demais envolvidos com os problemas que hoje a sociedade 

apresenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

4 O FENÔMENO DA VIOLÊNCIA NA ESCOLA PUBLICA DE LONDRINA: UMA 

REFLEXÃO SOBRE O OLHAR DO PROFESSOR 

 

 

 Para a coleta de dados foi realizada uma pesquisa no Município de 

Londrina-PR. Foram selecionadas cinco escolas públicas para a coleta dos dados, a 

escolha dessas instituições, ocorreu em escolas onde realizei os estágios 

obrigatórios e não obrigatórios da graduação, situadas nas regiões sul e central de 

Londrina.  

 Os professores entrevistados para o levantamento de dados são 

docentes de escolas públicas e atuam em pelo menos duas escolas do município de 

Londrina, onde lecionam no ensino infantil, fundamental, médio e profissionalizante. 

 O presente trabalho teve como público alvo o professor, pois os 

professores são os sujeitos que permanecem um tempo maior com os alunos e isto 

se tornou propício para o desenvolvimento do estudo, além do que temos 

conhecimento que vários professores da rede pública de Londrina preenchem sua 

carga horária em várias unidades de ensino, tornando-se assim, importante agente 

para a percepção do fenômeno da violência escolar.  

 Para o levantamento de dados foi utilizado o questionário como 

instrumento sistematizado em questões abertas. O propósito seria permitir uma 

liberdade aos entrevistados para responderem sobre a concepção quanto à temática 

aqui discutida sem engessá-los com um rol de alternativas que possivelmente 

limitariam as indagações e hipóteses abordadas na pesquisa. 

 

 

4.1 SOBRE O QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA A COLETA DE DADOS 

 

 

 Foram elaboradas cinco questões, na qual a primeira verifica se os 

professores conseguem distinguir a diferença entre violência e indisciplina escolar. 

Conforme descrito na fundamentação teórica, em muitos casos há uma confusão 

conceitual entre a violência escolar e a indisciplina, levando à banalização da 

primeira e subseqüentemente ao desconhecimento sobre seu tratamento. 
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 A segunda questão teve como objetivo identificar se no âmbito 

acadêmico de sua formação, o professor recebeu alguma instrumentalização para 

enfrentar pedagogicamente a violência dentro do ambiente escolar. 

 A terceira questão teve como objetivo identificar se os professores 

consideram o ambiente escolar  como promotor de violência contra o aluno, mesmo 

que esta seja de forma implícita. 

 A quarta questão foi elaborada a fim de saber se os professores 

entrevistados já teriam presenciado algum ato que seja considerado por eles como 

violência escolar, assim podemos mostrar na realidade o que foi pesquisado no 

campo acadêmico. 

 Na última questão, perguntamos aos professores quais seriam as 

medidas a serem tomadas para diminuir a violência escolar. Neste tópico temos a 

preocupação de verificar as possíveis contribuições do professor diante de medidas 

que corrijam e enfrentem o tema na rotina escolar, e o enfraquecimento das ações 

violentas.  

 Destacamos que se utilizam as denominações p1, p2, p3, p4, p5 e 

p6 para identificação dos professores que participaram no desenvolvimento do 

estudo, a fim de preservar suas identidades. 

 Para a análise foram escolhidas cinco respostas na qual obtive o 

retorno dos questionários aplicados das escolas da região sul, pois as escolas da 

região central não retornaram o questionário respondido, devido à escassez de 

tempo hábil para responder às questões. 

 O não retorno dos questionários foi uma dificuldade encontrada para 

realizar a pesquisa, pois devido à falta de disponibilidade dos professores em 

responder ao questionário, por não terem tempo hábil ou por esquecimento dificultou 

a análise dos questionários que ficou concentrado somente nos professores de 

educação infantil e ensino fundamental. 

 A análise da pesquisa foi realizada de forma descritiva, 

transcrevendo a resposta do professor e, ao final destas, a interpretação da opinião 

dos entrevistados com a pesquisa bibliográfica. 

 

 

 1 Há alguma diferença entre violência e indisciplina? Qual?  
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 Professor 1: “Com certeza. A violência está relacionada à 

agressividade, ao constrangimento, ao abuso da força, ao colérico, irascível. 

Enquanto a indisciplina remete à desordem, desobediência, àquele que é 

insubordinado. 

 Professor 2: “Sim, a indisciplina é não obedecer às regras e a 

violência é o uso da força.” 

 Professor 3: “Sim. Violência é um abuso contra a outra pessoa, que 

pode ser verbal, física ou psicológica, são ações agressivas, de imposição e força”. 

A indisciplina é um comportamento que se opõe às regras e aos limites, senão for 

trabalhado, pode gerar mais tarde a violência, pois acredito que toda pessoa violenta 

não teve limites. 

 Professor 4: “Depende de como você define os dois termos. Para 

mim violência está ligada a atos de agressão física ou verbal. Indisciplina é não 

respeitar as regras ou o comportamento, fugir do esperado em cada local e situação. 

Um aluno pode fazer algumas “artes”, não parar quieto atrapalhando a aula, porém 

não ser agressivo e desrespeitoso quando chamado a atenção”. 

 Professor 5: “Sim. A indisciplina caracteriza-se através de 

comportamentos inadequados para determinada situação e ambiente, pode ser 

corrigida impondo limites e aplicando sanções para essas atitudes. Já a violência 

está relacionada com a índole do indivíduo e falta de valores. Esse comportamento 

já é bem mais complicado de se corrigir, mas com a educação não podemos perder 

as esperanças. Esses temas devem ser trabalhados desde a educação infantil, para 

que, na fase adulta; não faça parte do dia a dia do indivíduo e que ele possa fazer 

diferença na vida de outras pessoas. 

 Professor 6: “Sim. Indisciplina é a falta de limite e violência é a força 

física que um indivíduo trata para com o outro. Violência material, moral etc.” 

 

 Análise da Questão 1: 

  A diferença entre o conceito de violência e indisciplina ficou 

evidente na resposta dos professores quando os mesmos citam que a violência está 

relacionada “ao uso da força física” e a indisciplina com a falta “de limites” e ao “não 

cumprimento das regras estabelecidas”. Na literatura pesquisada verificamos a 

violência descrita como a ocorrência dos atos de “força física, material’ (MIRANDA 

2000, p.170). 
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 Um elemento que deve levar destaque se dá quando os professores 

citam a indisciplina como a “falta de respeito às regras e aos limites” (p.3). Neste 

momento eles não relacionam esses atos como violência. Segundo as autoras 

Charlot (2002) e Abramovay (2002) os gritos, as humilhações e as comparações 

depreciativas são formas de violência que ocorrem no ambiente escolar, mas em 

muitos casos são considerados atos indisciplinados e passam despercebidos como 

forma de violência. 

 Por meio desta questão verificamos que o fenômeno da violência, 

para os professores, está relacionado à violência física, enquanto agressões verbais 

são consideradas indisciplinas. Isto reforça o que foi pesquisado na literatura. 

 

 2 Em sua formação acadêmica ou no decorrer de sua 

caminhada profissional, você recebeu algum curso sobre violência ou 

indisciplina escolar? 

 

 Professor 1: “Provavelmente, mas infelizmente não me recordo para 

afirmar com certidão.” 

 Professor 2: “Sim, mas sempre foi tratado como se a culpa fosse do 

professor ou da escola, mas sabemos que na maioria das vezes são problemas que 

os alunos trazem de sua vida fora da escola, como a angústia, falta de valores...”. 

 Professor 3: “Sim, normalmente tratam a indisciplina como uma falta 

de preparação do professor em promover aulas interessantes, ou a geração de 

crianças que não sabem respeitar limites, saber ouvir não é o que devemos ensinar”. 

 Professor 4: “Ao longo dos meus 22 anos como professora, que eu 

me lembre, somente umas duas palestras que abordaram superficialmente o tema”. 

 Professor 5: “Não”. 

 Professor 6: “Sim”. 

 

 Análise da Questão 2: 

 Em relação à formação acadêmica ou curso de capacitação sobre o 

tema indisciplina e violência, apenas os professores 2, 3, 4 e 6 afirmam que 

receberam curso de capacitação no decorrer de sua carreira profissional e não na 

graduação, mas de forma muito pequena em minicursos ou palestras, trataram da 

violência escolar, em alguns casos, como reflexo das aulas preparadas pelos 
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professores, como se a responsabilidade pelo fenômeno da violência estivesse 

voltada para a metodologia que os professores aplicam em suas aulas, ou seja, 

quando os alunos têm aulas interessantes, que prenda sua atenção ele não será um 

promotor da violência no ambiente escolar, pois está concentrado nas aulas e; 

dessa forma, tem um convívio afetuoso com os professores e demais alunos.  

 Segundo os dados coletados, os entrevistados descrevem que em 

sua formação acadêmica não houve disciplina que abordasse o tema de violência 

com profundidade e, nas oficinas ou cursos de capacitação durante sua carreira 

profissional, o tema de violência sempre foi tratado de maneira superficial ou como 

culpa dos professores por não aplicarem uma didática que prenda a atenção dos 

alunos, levando-os a praticar a violência por terem aulas desinteressantes. Desta 

forma, os professores não receberam formação para encarar a dificuldade da 

violência escolar e sim outras metodologias para ensinar e prender a atenção dos 

alunos. 

 

 3 Em sua opinião, o espaço escolar promove alguma violência 

contra os alunos? Quais? 

 Professor 1: “Acredito que não somente contra os alunos, mas 

também contra os professores e até contra a comunidade escolar, em algumas 

situações. A indisciplina, quando tolerável, pode ser controlada e tratada 

coletivamente, mas há casos em que gera agressividade verbal, gestual e física 

(entre os alunos)”. 

 Professor 2 : “Não, o que ocorre é que o espaço escolar é onde ele 

se socializa, e muitas vezes ele faz o uso da força para tal”. 

 Professor 3 : “Sim, quando há abuso de autoridade causando 

opressão ou algum problema psicológico, e na exclusão que também reforça 

comportamentos destrutivos, na classificação que é uma forma de exclusão, a 

pessoa que se sente excluída se não tiver base sólida, e já vier de um ambiente 

destrutivo, o que normalmente já acontece, são pessoas que podem promover a 

violência”. 

 Professor 4 : “Não diria o espaço escolar, mas sim os 

relacionamentos no ambiente escolar; que está um pouco violento. As brincadeiras 

entre as crianças e adolescentes são agressivas, as conversas são geralmente para 

intimidar o outro com vocabulários ofensivos. Esses relacionamentos são ruins. Falta 
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cooperação, mais companheirismo. O interior da escola é o reflexo do que vemos 

nas casas, nas ruas e na sociedade como um todo. As pessoas não sabem mais se 

relacionar, só se envolvem quando precisam ganhar algo”. 

 Professor 5: “Não. Ela promove um ambiente favorável para o 

desenvolvimento dos alunos. Pelo menos nas escolas em que eu trabalho é assim.” 

 Professor 6 : “Infelizmente às vezes, quando profissionais mais 

preparados tratam os alunos com hostilidade e falta de carinho”. 

 

 Análise da Questão 3: 

 Quando perguntado aos professores sobre a violência que a escola 

promove aos alunos somente os professores (p.1, p.3 e p.6) acreditam que o 

ambiente escolar pode ser promotor da violência contra os alunos. Sobre esta 

resposta, as autoras Charlot (2002) e Abramovay (2002), em suas pesquisas 

identificaram que os professores não concordam que a escola promove a violência, 

pois entendem que ali seja um ambiente acolhedor. Para Ruotti (2006) a escola que 

está encarregada de socializar as novas gerações (função social) tem sido vista 

como o ambiente que concentra conflitos e práticas de violência. Desta forma a 

escola não está omissa na prática dos atos de violência que ocorre no seu ambiente, 

mesmo que os atos de violência praticados pelos professores contra os alunos não 

sejam reconhecidos por eles, ou seja, o professor reconhece que no ambiente 

escolar há atos de violência, porém não reconhece que ele pode promover alguma 

violência contra o aluno, devido a ele acreditar que a escola é um espaço para o 

aluno se socializar e que ele – professor –  é responsável por essa socialização. 

 

 4 Você já presenciou algum ato violento no ambiente escolar? 

 Professor 1: Qualquer pessoa que convive no ambiente escolar 

presencia atos violentos entre alunos, verbalmente ou fisicamente, e entre docentes 

com impaciência. E todos sofrem com a violência do barulho (auditiva). 

 Professor 2 : Sim, agressões, xingamentos. 

 Professor 3: Sim.  

 Professor 4: Todos os dias no recreio, em sala quando alunos 

brigam entre eles, respondem com palavras agressivas aos colegas e professores. 

 Professor 5: Não, mas pode ser, porque trabalho com uma. 

 Professor 6: Só entre alunos. 
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 Análise da Questão 4:  

 De acordo com as respostas, somente um professor (p5) não 

presenciou algum ato violento no ambiente escolar.  A sua resposta vem justificada 

quando o mesmo alega que não identifica as ações de indisciplina como violência, e 

como ele não presenciou nenhum ato de agressão e não acredita que a escola 

promove a violência contra o aluno, ele nos informa que nunca presenciou atos 

violentos no ambiente escolar. 

 Segundo a autora Abramovay (2002) alguns atos que são 

considerados violentos (xingamentos, empurrões e brigas entre os alunos), como as 

brigas de futebol, brigas por lanche ou ate mesmo a violência simbólica através dos 

apelidos e palavras depreciativas. 

 Devido a esses atos acontecer de forma freqüente nos intervalos, ou 

enquanto os alunos permanecem no ambiente escolar eles passam despercebidos 

como atos de violência e são incorporados ao ambiente escolar como atos do 

cotidiano da escola.  

 A pesquisa da autora vem reforçar o que os professores 

entrevistados descreveram no questionário, apresentando as mesmas 

características que eles observam como violência no ambiente escolar. 

 

 5 Em sua opinião, quais as medidas que podem ser tomadas 

para diminuir a violência no ambiente escolar? 

  Professor 1: Acredito em mudanças e faço o melhor para fazer a 

diferença, começando pela base na formação do caráter, com exemplos, histórias 

fatos... Ninguém precisa ensinar uma criança a ser agressiva, ter inveja, 

desobedecer... É próprio da natureza humana, que só pode ser transformada pela 

graça e misericórdia do nosso Deus. Crendo que morremos com Cristo, fomos 

atraídos não por ele na cruz e ressuscitamos não ele, com a vida de Cristo em nós. 

Só Deus nos ama incondicionalmente, com nossas imperfeições, dificuldades... 

Peço a Deus sabedoria para que a nossa participação, enquanto educadoras, não 

seja simplesmente o de cumprir o papel de professor, mas sermos instrumentos para 

ajudar vidas. 

 Professor 2: Devem ser oferecidos mais momentos de socialização, 

jogos, brincadeiras, textos que falam de respeito e valores, pois acredito que a partir 
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desses, os alunos vão se conscientizando que seus problemas poderão ser 

resolvidos a partir do diálogo. 

 Professor 3: Um trabalho intensivo com as famílias. Acho que 

deveria ser projeto de lei os pais para terem seus filhos matriculados nas escolas, 

deveriam participar de uma “escola de pais”. 

 Professor 4: Precisamos mostrar às famílias como mudar esta 

violência, para que juntos possamos construir uma sociedade mais harmoniosa. 

Onde se possa viver e não passar pela vida como fazemos hoje. 

 Professor 5: Trabalhar com valores no cotidiano do aluno, 

enfatizando sempre o lado afetivo do ser humano. Nas escolas grandes, com índice 

de violência, precisa-se de pessoas com a função de segurança para evitar os 

conflitos e ficar atento no comportamento dos alunos: trabalho preventivo. 

 Professor 6: Limite, muito limite, amor e carinho. 

 

 Análise da Questão 5:  

 Na última questão, os professores 1 e 6 colocam que somente 

através de “limites, amor e carinho” pode ocorrer resultados positivos na educação, 

com uma diminuição da violência escolar. Desta forma, segundo Paulo Freire 

(2001p.16), não há educação sem amor. O amor implica luta contra o egoísmo, ou 

seja, o amor na educação contribui para que o processo educativo ocorra de forma 

harmônica. 

 O professor 2 afirma que momentos de socialização são importantes 

para que os alunos relatem suas dificuldades e encontrem soluções para resolver 

seus problemas, pois ele compreende a realidade onde está inserido. 

 Segundo Paulo Freire (2001 p.16), quando o homem compreende 

sua realidade e procura soluções; ele pode transformá-la com o seu trabalho. Desta 

maneira, a partir da percepção das dificuldades encontradas no ambiente escolar, os 

alunos e professores podem encontrar alternativas juntos; através do diálogo. 

 Os professores 3 e 4 citam o envolvimento da família no ambiente 

escolar como uma importante forma de redimir a violência na escola. Segundo 

Spósito (2002), em pesquisa realizada no Estado de São Paulo, uma das 

alternativas encontradas para sanar a violência escolar foi a abertura da escola para 

a comunidade em atividades que envolvessem os pais e os alunos. Para Abramovay 

(2002) a interação entre família, comunidade, alunos e professores é fundamental 
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para conter o fenômeno da violência escolar, uma vez que através do diálogo e da 

participação comunitária é possível compreender aspectos importantes da vida dos 

alunos que ultrapassam os muros da escola. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A proposta de trabalho, aqui apresentada, teve como objetivo 

discutir a relevância do tema violência no ambiente escolar. 

 Para a realização do estudo houve a necessidade de compreensão 

sobre a temática do conceito de violência. Diante disso, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica tanto em dicionários específicos como através de estudos de 

importantes teóricos e seus diferentes pontos de vistas quanto ao conceito de 

violência. 

 Também se fez necessário entender a constituição da sociedade, 

que nem sempre teve este formato o qual conhecemos hoje. Nisto, aferimos que o 

desenvolvimento da sociedade e de suas relações conflituosas surge como 

conseqüência de escolhas como a divisão do trabalho e a separação das 

sociedades em classes. 

 Os indivíduos inseridos na sociedade são os mesmos que fazem 

parte do contexto escolar, onde a violência se caracteriza de forma física, 

psicológica ou contra o patrimônio público. Por meio da pesquisa de campo, 

pudemos investigar um pouco desta realidade escolar, a partir das reflexões dos 

professores em serviço que não apontam dificuldades em diferenciar violência e 

indisciplina; embora declarem a precária formação universitária e a capacitação em 

serviço relacionada a esta temática.  
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