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RESUMO 

 

O objeto deste estudo foi a violência na escola. O problema da violência, quase sempre, se 
liga a desajustes das relações sociais e econômicas. O tema da violência  escolar aparece 
no cotidiano da mídia, permeia discussões políticas, suscita ação  política e produz 
pesquisas e debates e, embora isso ocorrendo, nota-se a quase ausência de políticas 
públicas neste sentido. Por isso, infelizmente, este fenômeno aumenta  a cada dia. Tendo 
isso em vista, a pesquisa partiu dos seguintes questionamentos: Quais são as diferentes 
formas de manifestação da violência na escola atual? Como os alunos e pedagogos 
concebem este fenômeno social nas escolas? O objetivo geral do estudo foi refletir sobre 
algumas das manifestações da violência e suas consequências na escola estadual.  Os 
objetivos específicos foram:  identificar as consequências do neoliberalismo como geradoras 
de violência na sociedade e na escola; apresentar os conceitos e tipos de violência na 
escola; discutir sobre as consequências da violência na  escola; e finalmente, identificar as 
concepções de violência escolar dos alunos de uma escola estadual de Londrina, assim 
como de uma pedagoga da mesma escola. O estudo utilizou os seguintes procedimentos 
metodológicos:  pesquisa teórica em autores que relatam algumas reflexões teóricas e 
práticas sobre o tema, pesquisa documental no PPP da escola, pesquisa na legislação e, 
ainda, questionários aplicado a uma pedagoga e 54 alunos, com faixa etária entre 12 a 18 
anos,  de duas salas de 7ª  série/ 8 º ano, do  período  matutino em uma escola estadual do 
Município de Londrina. Conclui-se que a violência na escola e suas manifestações se 
somam e resultam em desafios no cotidiano da sociedade como um grande problema social 
que precisa ser enfrentado de forma coletiva. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nas democracias liberais, o Estado de bem- estar social é uma 

concepção de governo, na qual o Estado exerce um papel chave na proteção e 

promoção dos sujeitos sociais. Historicamente, esse conceito se coloca em 

prática de diferentes maneiras, quase que exclusivamente em nações 

desenvolvidas econômica e socialmente. 

O Neoliberalismo, que associa produtividade e rentabilidade, introduziu 

nas escolas ideias, segundo as quais, quanto mais termos produtivos se 

inserem na educação, mais produtivo se torna o sistema educacional, conceito 

que pode contribuir para o aumento dos casos de violência. De acordo com o 

que observa Sastre (2009, p.39), os resultados da educação na escola 

apontam às várias formas de manifestações da violência, justificadas pela vida 

em uma sociedade que se transforma a todo o momento.  

A respeito da violência, Sposito apud Sastre (2009, p. 47) comenta que a 

violência social pode ser conceituada como estrutural ou fundamental, por estar 

associada à desigualdade socioeconômica.  No cotidiano, se ouvem relatos 

sobre vários fatos de violência que trazem consequência para toda a 

sociedade. Dentre estes, tem-se a violência nas escolas. 

Diante disso, neste estudo buscou-se resposta para as seguintes 

questões: Quais são as diferentes formas de manifestação da violência na 

escola atual? Como os alunos e pedagogos concebem este fenômeno social 

nas escolas?  

Desta forma, justifica-se a escolha desse tema. O estudo teve por 

objetivo geral refletir sobre algumas das manifestações da violência e suas 

consequências na escola estadual. Os objetivos específicos foram: identificar 

algumas consequências do neoliberalismo como geradoras de violência na 

sociedade e na escola; apresentar alguns conceitos e tipos de violência na 

escola; discutir sobre as consequências da violência na escola; identificar as 
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concepções de violência dos alunos de uma escola estadual de Londrina, 

assim como de uma pedagoga da mesma escola. 

O estudo utilizou os seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa 

teórica em autores que relatam algumas reflexões teóricas e práticas sobre o 

tema, análise documental no PPP da escola que serviu como espaço de 

pesquisa e, ainda, questionários aplicados com prévia autorização da direção 

de uma escola estadual, com foco nas práticas do Ensino Fundamental. 

Responderam às questões do questionário uma pedagoga e 54 alunos, com 

faixa etária entre 12 a 18 anos, de duas salas de 7ª série/ 8 º ano, do período 

matutino. A maioria destes é adolescente do sexo feminino de 12 e 14 anos. 

Vale destacar que, infelizmente, ainda persiste nas escolas, uma 

resistência em atender a solicitação externas quando há interesse de realizar 

pesquisas neste local. Inúmeras situações internas dificultaram a aplicação do 

questionário junto à pedagoga e aos alunos. No nosso caso, somente após três 

tentativas tivemos a solicitação atendida.  

A escolha da escola partiu da leitura feita em uma reportagem de um 

jornal de Londrina que abordou a violência nesta escola em específico. 

O estudo está organizado em cinco capítulos, sendo estes intitulados: I - 

O Neoliberalismo e a violência na sociedade e na escola. II - Violência na 

sociedade capitalista: reflexos na escola. III - Violência escolar: alguns tipos e 

manifestações e IV – A violência nas perspectivas dos alunos e de uma 

pedagoga da escola. 

Pela relevância do tema violência escolar, um problema que reflete na 

sociedade e, também é reflexo desta sociedade na escola, espera-se que este 

estudo possa somar-se a outros já existentes e contribuir para o 

reconhecimento de que o diálogo nas relações pessoais de todos os envolvidos 

no processo da educação possa propiciar a busca de estratégias e soluções 

para convivência da manifestação de qualquer ato violento que, deve ser 

reconhecido como um reflexo da realidade atual. 
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CAPÍTULO I 

 

O NEOLIBERALISMO E A VIOLÊNCIA NA SOCIEDADE E NA ESCOLA 

 

O Neoliberalismo teve início após a II Guerra Mundial quando o 

capitalismo era forte. “Foi uma reação teórica e política veemente contra o 

Estado intervencionista e de bem-estar-social” (SADER, 1995, p.9).   

O estado de bem-estar social é uma concepção de governo no qual o 

Estado exerce um papel-chave na proteção e promoção do bem-estar social e 

econômico dos cidadãos. Tal conceito vem sendo historicamente colocado em 

prática por diferentes formas de governo e de variadas maneiras, quase que 

exclusivamente em nações com elevado nível de desenvolvimento econômico 

e social.   

As políticas sociais e trabalhistas postas em vigor durante a década de 

1980 dotaram os trabalhadores de novos direitos e abriram uma ampla margem 

de serviços e benefícios sociais para partes crescentes da população, incluindo 

a assistência social aos que se encontravam à margem do mercado de 

trabalho formal (LAURELL, 1996 p.188). 

De forma geral, o Estado de bem-estar social é baseado nos princípios 

de igualdade de oportunidades, de distribuição justa de riquezas e de 

responsabilidade pública por aqueles que não podem prover a si mesmos com 

o mínimo necessário para viver em condições adequadas.  

O Estado de bem-estar perde força com o avanço das ideias neoliberais 

que só começaram a ganhar força quando o capitalismo teve uma queda, com 

a conhecida crise do modelo econômico. A crise do modelo econômico iniciou-

se em 1973, quando o mundo capitalista sofreu sérios abalos, os operários, por 
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meio dos sindicatos, exigiam salários melhores e o aumento de gastos sociais 

por parte do Estado, o que acabou por resultar em uma situação conflituosa. 

Isso refletiu na economia e obrigou o Estado a adotar métodos para não entrar 

em uma crise generalizada.   

A fim de que isso se realizasse, seria necessária uma disciplina 

orçamentária, com a contenção dos gastos com bem-estar, e a restauração da 

taxa “natural” de desemprego, ou seja, a criação de um exército de reserva de 

trabalho para quebrar os sindicatos (SADER, 1995, p.11). 

A implantação de tais medidas, operacionalizadas a partir da Reforma 

do Estado no Brasil, demorou muitos anos, passou por vários presidentes 

(representantes) em todos os países onde predominava o capitalismo 

avançado para ocorrer à retirada parcial do Estado da economia, privatização 

das estatais e desregulamentação da economia.  

Todas essas medidas haviam sido concebidas como meios para 

alcançar a reanimação do capitalismo, restaurando taxas altas de crescimento 

como existiam antes da crise dos anos 70 (SADER, 1995, p.15). 

O Neoliberalismo passou por várias fases de desregulamentação 

financeira, não criou uma condição muito produtiva e, aos poucos, passaram-

se a observar a redução do comércio mundial, o desemprego e o excesso de 

aposentados. Apesar de todas as dificuldades, por um tempo, o Neoliberalismo 

continuou predominando e até ganhando novos adeptos. Sobre isso, Sader 

aponta que “os neoliberais podem gabar-se de estar à frente de uma 

transformação sócio-econômica gigantesca, que vai perdurar por décadas”. 

Esse mesmo autor ainda complementa que “a tarefa de seus opositores é a de 

oferecer outras receitas e preparar outros regimes” (SADER, 1995, p. 19-23). 

Desta forma, Sader defende a institucionalização de outro modelo econômico, 

diferente estruturalmente do capitalismo. 

Como corrente de pensamento, no Neoliberalismo, o indivíduo 

empreendedor/empresário tem mais importância que o coletivo e são 

valorizadas a competição entre as pessoas e a liberdade do mercado. Nessa 

concepção, o Estado de bem-estar é prejudicial, pois, por ser muito generoso, 
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fazer concessões e investir em medidas paliativas (programas sociais), não 

estimula o mérito e a responsabilidade individual, o que, para os neoliberais 

“destrói a moralidade básica para o trabalho e o sentido de responsabilidade 

individual” (SADER, 1995, p.18). 

A partir de 1995, economicamente, o neoliberalismo passou a fracassar, 

o que não quer dizer que ele não tenha alcançado seus objetivos, pois reforçou 

a existência de “sociedades marcadamente mais desiguais, embora não tão 

desestatizadas como queria”, mas superou até seus fundadores”, os liberais 

burgueses (SADER, 1995, p.18).  

Salienta-se que, apesar de tudo que aconteceu no período neoliberal, 

seu fracasso, idas e vindas, o Estado de bem-estar se manteve em alguns 

países da Europa e latinos americanos e até as últimas décadas continuou 

sendo o ponto principal das sociedades desenvolvidas. Borón, (1995, p.89) 

defende que é por isso que o complemento necessário do processo de 

reconstrução do estado de bem-estar é a realização de um novo “pacto fiscal” 

que termine com as aberrantes iniquidades contidas no regime tributário. 

Nos países latinos americanos, priorizou-se o social para regular, pois os 

países têm marcantes diferenças sociais e muitas pessoas vivem à margem da 

pobreza. A iniciativa aparece como pacto social entre o Estado, sindicatos e 

empresas privadas. 

Conforme destaca Sastre, (2009, p. 39) o Neoliberalismo trouxe uma 

nova forma de se ver a qualidade educacional, associando-a aos princípios 

mercadológicos de produtividade e rentabilidade, introduzindo nas escolas a 

lógica da concorrência. Esse raciocínio baseia-se na crença de que, quanto 

mais termos “produtivos” se aplicam à educação, mais “produtivo” se torna o 

sistema educacional. 

Entretanto, a educação não deve ser vista apenas como um bem de 

consumo e fonte de lucro. Ela precisa ser acessível a toda a sociedade. No 

entanto, grande parte da população ainda mantém-se excluída da escola e do 

mundo do trabalho. O desemprego e a miséria, consequências da má 
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distribuição de renda, são fatores que geram a violência. Embora não sejam os 

únicos.  

No próximo capítulo, aprofundaremos a discussão a respeito da 

violência na sociedade capitalista e na escola. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

  

VIOLÊNCIA NA SOCIEDADE CAPITALISTA: REFLEXOS NA ESCOLA 

 

Como vimos, a violência se manifesta principalmente por estarmos 

vivendo em uma sociedade que se revela como criadora de exclusão de 

grande grupo de pessoas, já que esta tem como princípio a competição, 

contemplando o ter, ou seja, quem tem bens econômicos são os mais 

valorizados socialmente. Como aponta Sader, “a desigual privatização da 

violência e o desesperado salve-se quem puder ao qual se veriam empurrados 

os indefesos cidadãos agredidos pelo capitalismo selvagem, dariam lugar a 

todo tipo de comportamento aberrante.” (SADER, 1995, p.110). 

Em nosso país, o tema da violência aparece constantemente na mídia, 

permeia discussões políticas, provoca ações de política pública, produz 

pesquisas e debates, entretanto pouco resultado se vê, mesmo aumentando a 

cada dia a necessidade de respostas e a exigência de tomada de posições.   

De acordo com Sposito (1998), a violência social está associada à 

desigualdade socioeconômica, sendo esta determinante para a análise deste 

fenômeno. Apesar disso, alguns estudos indicam que não são as regiões mais 

miseráveis do país aquelas que concentram maior índice de violência. A 
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violência pode partir de qualquer classe social, sendo esse fenômeno mais 

abrangente e complexo.  

Para entender o fenômeno da violência é importante estudá-lo com mais 

afinco, pois conhecer a realidade que se quer modificar pode ajudar a 

transformá-la e isso seria resultado da prática humana. Ou seja, é necessário 

estudar teoricamente a violência, mas partindo da prática social e voltando a 

ela e não a partir de abstrações teóricas. Por isso é importante partir do modo 

como a sociedade organiza a sua vida na produção de sua existência. Na 

sociedade atual isso se dá no capitalismo neoliberal. Segundo Marx e Engels, 

apud Lombardi (2011, p. 59) “[...] a ação e a reflexão são faces de uma mesma 

realidade... [  ] a vida como uma totalidade concreta, como uma multiplicidade 

contraditória, ao mesmo tempo histórica, natural e social”. 

Pino (2007, p.768), reconhece que “existem atos não considerados 

violentos que são a expressão pura de violência, como nos casos da chamada 

“violência simbólica” e em muitos outros de “violência institucional”.  

Schilling ressalta que a violência 

[...] é uma atividade lucrativa que sustenta um grande número 
de atividades econômicas ilegais, rapidamente transformadas 
em legais, gera, também, a indústria da “segurança” ou da 
“insegurança” e do medo, com suas câmeras, muros, 
seguranças particulares, novos equipamentos e tecnológicas. A 
indústria de armas movimenta grandes quantias nos bancos 
(SCHILLING, 2010, p.15). 

 

Afirma, também, que há interesses econômicos que se beneficiam com 

a guerra e que o crime é considerado como uma das atividades econômicas 

mais importantes do sistema mundial. 

Portanto se reconhece que o fenômeno da violência se apresenta em 

diversas dimensões: violência expressiva, aquela cujo objetivo é infligir algum 

tipo de mal a alguém; e violência instrumental, que é vista como um simples 

meio normal para atingir um determinado fim social, como, por exemplo, poder, 

status, estima etc. Enquanto a violência expressiva é considerada ilegal e 
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socialmente inaceitável, a instrumental é considerada socialmente aceitável e 

legal. 

Neste caso, acontece a escalada da violência, em que todos serão 

perdedores. Entre os comentários de autores sobre o fenômeno da violência, 

reconhece-se, dentre outras, a grande dificuldade para compreender o conceito 

de violência e as diferentes formas desse fenômeno. Observa-se que as 

formas físicas são as que mais chamam atenção pela sua dramaticidade; as 

simbólicas se revelam mais perversas, pois atinge o homem no seu próprio ser. 

Citam-se, como exemplo, as várias formas de exclusão social que têm 

afetado, no decorrer da história, milhões de pessoas a quem são negados os 

direitos humanos fundamentais, quando esta violência está no cotidiano das 

relações sociais.  

Pino (2007, p.769), afirma que o problema da violência se liga ao das 

relações sociais, em que o "outro" figura como uma ameaça física, social ou 

psicológica, quando este outro é considerado inimigo ou alguém que pode 

comprometer o interesse de alguns. 

A constante luta frente aos problemas sociais leva-nos a olhar com 

atenção especial para as relações que afetam a escola. Por isso, urge que se 

repense como as escolas podem fazer a diferença na região em que estão 

situadas.  

Sastre, (2009, p.38) afirma que o processo de universalização da escola, 

que no Brasil, iniciou-se por volta de 1970 tem relação direta  com a crise na 

educação e a violência na escola, pois, a escola teve que incluir a todos 

indistintamente o que ampliou significativamente a quantidade de alunos.  

Durante os anos 1980, no Brasil, viveu-se um forte processo de 

mobilização e debate político, que também atingiu o meio escolar ao mesmo 

tempo em que se percebia o início da desqualificação da escola pública, como 

considera Cunha, apud, Sastre (2009, p.39). 

Nas suas formas atuais, a violência escolar começa a aparecer 
no debate público na década de 1980, justamente no período 
de redemocratização do país. As reportagens de jornal faziam 
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referência, sobretudo, à depredação e à invasão dos prédios 
escolares, pichações e os roubos que ocorriam. 
Principalmente, nos finais de semana e que essas formas de 
violência em sua maioria, eram protagonizadas por grupos do 
entorno escolar. Iniciam assim as primeiras pesquisas 
acadêmicas sobre a violência escolar, investigando, 
especificamente a depredação. A violência externa 
relacionava-se com a destruição do patrimônio público 
(SASTRE, 2009). 

Assim, as depredações, furtos e invasões nas escolas formam o primeiro 

conjunto de elementos descritos nos diagnósticos feitos no início dos anos 

1980. O maior grau de intensidade na violência escolar centrava-se na região 

metropolitana de São Paulo e em cidades de porte médio (SASTRE, 2009, 

p.38).  

Em 1990, a degradante situação social e econômica continua atingindo o 

cotidiano das escolas e atos violentos são praticados e sofridos tanto por 

agentes externos, como por estudantes. Por consequência, além das 

depredações, multiplicaram-se as denúncias de brigas entre turmas, assaltos, 

furtos, explosões de bombas caseiras, assassinatos de alunos e professores, 

ameaças advindas da inserção do narcotráfico no ambiente escolar, ameaças 

de gangues e a desavença entre os próprios alunos, durante o período escolar 

(CORTI, 2005, p.17). 

Se a violência é um fator que desestabiliza a ordem social, ela é também 

um fator de crítica e questionamento dessa ordem.  Pino, (2007, p.774) justifica 

que toda ordem social [...] relações econômicas, sociais e políticas de uma 

dada sociedade, enquanto violação dos limites definidos por essa ordem, 

representa efetivamente um fator de desestabilização.  A insatisfação quanto 

ao modelo escolar vigente, um dos aspectos da violência, era demonstrado de 

várias maneiras. Assim, o barulho, a agitação, as resistências em relação às 

tarefas escolares e as brigas passam a ser relatados por alunos e professores 

como fenômenos disseminados no cotidiano escolar.  

Por consequência das contradições da escola no sistema capitalista, o 

sistema público de ensino passou a ser visto de forma negativa por não 

atender os anseios de grande parte da população que almeja uma educação 

de qualidade. Mesmo com esta incômoda situação, no entender de muitos 
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políticos, era preciso diminuir o gasto público, reduzindo o orçamento, fato que 

pode ter motivado inúmeras manifestações de descontentamento, uma vez 

que, pelo quadro da educação seria necessário adotar políticas de investimento 

no setor e não o contrário. 

A escola pode vir a estimular a violência ao não oferecer um 
ambiente digno para o bom desenvolvimento da aula, com 
salas em péssimas condições, falta de bebedouros com água 
filtrada disponível para os alunos, difícil acesso, enfim, 
desrespeitando toda a estrutura física que deveria 
corresponder a um lugar adequado para o desenvolvimento 
das atividades educacionais e que deixa a própria escola, 
juntamente com todo o quadro de conflitos, como vitima. 
(SCHILLING, 2010, p.18)  

Por isso, é fundamental que se repensem as atuais condições físicas, 

ambientais de atividades adequadas para o desenvolvimento dos alunos.  

Como já se observou no capítulo anterior, o Neoliberalismo trouxe uma 

nova forma de se ver a qualidade educacional, associando-a aos princípios 

mercadológicos de produtividade e rentabilidade, introduzindo nas escolas a 

lógica da concorrência. Este raciocínio baseia-se na crença de que, quanto 

mais termos “produtivos” se aplicam à educação, mais “produtivo” se torna o 

sistema educacional (GENTILI, apud, SASTRE, 2009, p.39).  

Dentro deste panorama, o que se observa, na atualidade, é uma opinião 

negativa frente à escola pública sem qualidade para o cidadão, sem 

perspectivas de futuro. Há ainda uma forte opressão que vem sendo 

enfrentada por pais ou responsáveis diante da grande desigualdade social, 

desemprego e outros resultados do capitalismo neoliberal, que parece estar 

propiciando um desequilíbrio nos ambientes onde se encontram crianças e 

adolescentes, tanto em suas casas quanto nas escolas, assim como em toda a 

sociedade.  

Soma-se a isso, professores com salários injustos, condições precárias 

de trabalho e incompatíveis com a sua profissão que visa promover a formação 

acadêmica do aluno.  Esta situação provoca estresse nos professor e pode 

resultar, também, em várias formas de violência na escola.  Em relação aos 

alunos, muitos dos que sofreram violência ficam fragilizados o que reflete de 

forma negativa em situações pedagógicas. 
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No contexto mais amplo, vemos que a escola pode fazer muito, mas, 

como adverte Schilling, (2010, p.16) a escola não pode dar conta das outras 

reformas, estas sim essenciais, que mudem a situação da violência: guerra, 

crime organizado, tráfico, criminalidade urbana violenta, tanto desorganizada 

ou semiorganizada e o poder econômico.  

Assim, observar o educando como um sujeito inserido em seu contexto 

social são tarefas contínuas e permanentes e desafia os professores a buscar 

leituras pertinentes o que possibilitaria reflexões e proposições de ações de 

enfretamento a situações de violência no contexto escolar. 

Portanto, espera Schilling,  

que se possa contribuir para as ações de enfrentamento da 
violência no contexto escolar, como forma de rever a prática 
educacional, conduzir à busca de questões no âmbito da 
violência e superar as dificuldades no processo educacional a 
partir do auxílio e reflexões necessários nesse enfrentamento 

das violências (SCHILLING, 2010, p.18). 

 

Esperando contribuir com estas reflexões, o capítulo a seguir aborda os 

diferentes tipos de violência na escola. 
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CAPÍTULO III 

 

VIOLÊNCIA ESCOLAR: ALGUNS TIPOS E MANIFESTAÇÕES 

 

Como se observou no capítulo anterior é nas relações sociais que a 

violência e suas manifestações se somam e resultam em desafios no cotidiano 

da sociedade e das escolas. As respostas agressivas nem sempre são 

instantâneas.   

Historicamente, evidencia-se que maus tratos, violência e abandono 

marcaram a trajetória da população pobre no Brasil. Crianças e adolescentes 

foram inseridos em um processo sócio-político de trabalho precoce, futuro 

subalterno, controle político, disciplina e obediência vigiada, quadro que, ao 

olhar de hoje, mostra-se completamente inadequado para o desenvolvimento 

de crianças e adolescentes saudáveis. Apenas no século XX a “doutrina da 
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proteção integral” formulou resposta a esses problemas, conferindo um lugar 

mais efetivo para crianças e adolescentes nas relações de cidadania.  

Entre a diversidade de manifestações do fenômeno, destacam-se alguns 

tipos de violência, definição e manifestações. A respeito disso, Sastre (2009, 

p.59 - 61) diz que se define como violência dos poderes instituídos: desordem 

estrutural originária da sociedade com reflexos na escola e também produzida 

no interior da instituição educacional pela sua constituição cultural, histórica, 

política, social, hierárquica específica. Como manifestações, a escola pode 

gerar a violência devido à sua tendência de reproduzir a desigualdade que 

impera na estrutura social, enfrentando desafios, conflitos e tensões gerados 

em seu próprio interior. 

Quanto à violência institucional, esta é definida como autoritarismo 

pedagógico expresso em julgamentos e normas disciplinares injustas, 

considerando-a como potencializadora de vários tipos de outras formas de 

violência escolar.  Pode ser considerada como: punições injustas, 

transferências/expulsões e imposições realizadas unilateralmente pelas 

instituições de ensino.  

Como tema específico desta pesquisa, a violência da escola se expressa 

nas formas de organização do sistema educacional, na organização 

institucional, na construção de regras e estilo pedagógicos. Manifesta-se, 

ainda, na supervalorização da disciplina e de uma não compreensão sobre este 

termo, em detrimento da aquisição do conhecimento.  

De acordo com Sastre (2009, p. 59), a violência simbólica emana dos 

instrumentos sutis de imposição e de legitimação da dominação de uma classe 

social sobre outra, de maneira a contar com o apoio e convicção das vítimas, 

que se sentem seduzidas e compelidas a serem cúmplices da violência que 

sofrem. Esta violência que emana das relações de poder abriga o exercício da 

autoridade nas escolas. São manifestações: toda ação pedagógica exercida 

pelo sistema de ensino, reprodutor da cultura dos grupos e classes 

dominantes, sem considerar o saber que os alunos trazem para a escola de 

seu contexto social; as discriminações e preconceitos, que como violência 

simbólica, são usados para manter grupos subalternos no lugar social 
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construído para eles; dentre outras formas. A destruição deste poder simbólico 

supõe a tomada de consciência da arbitrariedade dos significados socialmente 

construídos. 

Sastre, (2009, p.60) ainda ressalta que, na escola, a violência 
banal pode ser considerada como atos violentos que se 
esgotam em si mesmos. A agressividade ou relação que tenta 
se opor à ordem existente na escola, ocorre por meio de 
manifestações explosivas que não têm um princípio de sentido. 
É quando se passa da violência do poder institucional sobre as 
pessoas para a violência das pessoas sobre este poder, que 
pode se apresentar não só de modo brutal, mas também 
passivamente, revelando uma resistência que subverte o 
instituído sem confrontá-lo abertamente.  

A manifestação da violência pode ocorrer como resistência de massa, 

desvios ao planejado, ao instituído, negação silenciosa do monopólio, 

zombarias, risos, ironias como manifestações contra ou à margem das 

regulações da vida social, grafites, pichações, como eventos não inteligíveis, 

não transparentes, com um não sentido. 

Mesmo não sendo tema específico do trabalho, observa-se que há 

violência dura que pode ser definida como: crimes ou contravenções penais 

detalhados nos códigos penais. A violência dura exige intervenção estatal. 

Manifestação: lesão corporal com uso de armas de fogo brancas, ameaças, 

roubo, furto, tráfico de drogas, depredações.  

A violência física ou violência como “produto do uso da força e 

provocação de dano ao outro” é definida como ato de brutalidade, sevícia e 

abuso físico contra o outro e pode manifestar-se por brigas, agressões físicas, 

depredações e brincadeiras de agarra-agarra, destruição do patrimônio e as 

agressões físicas de aluno a aluno, de aluno a professor e de professor a aluno 

ou funcionário.  

Com relação à micro-violência ou incivilidades, explica-se que, de tão 

cotidianas, passam despercebidas aos olhos das instituições, sequer são 

consideradas hegemonicamente violências.  

Essas pequenas violências comprometem a reciprocidade e a 

solidariedade da vida social e, por consequência, destroem essa ideia de 
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confiança e segurança pública. São manifestações: pequenas desordens, 

pequenas ameaças, ofensas, algazarras, barulhos, pequenas chantagens. 

Observa-se, ainda, nas pequenas agressões do cotidiano que se repetem sem 

parar, a falta de polidez, as transgressões dos códigos de boas maneiras ou da 

ordem estabelecida.  

Hoje existe uma grande preocupação com o aumento de violência como 

bullying, que se pode definir como intimidações que consistem em constantes 

ameaças que vão criando um pânico moral nas vítimas. A intimidação é vista 

como um subconjunto de comportamentos agressivos, sendo caracterizada por 

sua natureza repetitiva e por desequilíbrio de poder. Essas intimidações podem 

se manifestar de professor a professor, de professor a aluno, de aluno a 

professor e de aluno a aluno.  

Sastre, (2009, p.60) ainda ressalta que há violência e 
indisciplina como característica  do individuo. Observa-se que a 
indisciplina não acarreta prejuízo ao outro, mas ao 
funcionamento do ambiente escolar, se manifesta com 
indisciplina ingênua, infantil, alegria incontida que entra em 
choque com a disciplina. 

Outra forma de violência, apresentada por este autor, é a indisciplina 

positiva que se torna instrumento de resistência à dominação, à submissão, às 

injustiças, às discriminações em busca da identidade e dos direitos. Manifesta-

se por toda forma de protesto e rejeição contra os saberes estruturados e 

distantes dos interesses dos alunos: reação à prática pedagógica que impõe 

autoritariamente a disciplina e como denúncia à discriminação da qual o aluno 

é vítima.  

Koehler (2005, p.33) considera que hoje se fala em diferentes 

modalidades de violência nas escolas, mas as incivilidades são as mais graves 

violências que ocorrem no ambiente escolar. Trata-se dos atos que rompem as 

regras fundamentais de convivência nas relações interpessoais, 

caracterizando-se por micro- violência, humilhações, falta de respeito.   

 

3.1 A violência escolar na legislação 
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Quanto à legalização que hoje protege crianças e adolescentes, se 

observa que a violência contra crianças e adolescentes é violação dos direitos, 

os quais estão previstos na Constituição Brasileira, no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) e a Normativa Internacional nessa área tem como base a 

teoria da universalidade dos direitos humanos e os direitos peculiares à pessoa 

em desenvolvimento. 

Somente após a reivindicação de inúmeras identidades, movimentos e 

atores sociais, a Constituição Federal 1988, seguida da Convenção 

Internacional de 1989, prescreveram algumas ações que passaram a se 

concretizar. Em 1990 foi promulgado o ECA, uma importante legislação que 

vem no sentido de proteger as crianças e os adolescentes em estado de 

vulnerabilidade social. 

O artigo 227 da Constituição e o art. 4º do ECA (que o transcreve) 

definem os direitos da população infanto-juvenil brasileira, bem como os 

responsáveis por garanti-los. Desta forma,  

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 
do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade, à convivência familiar e comunitária (ECA, 1990). 

Segundo o ECA, a violação dos direitos constitui-se violência delituosa, 

definida em artigo do Código Penal e  reproduzida pelo órgão:  

Nenhuma criança ou adolescente será sujeito de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade, opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, 
por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais (ECA 
1990 art. 5º). 

 

Pelo ECA, com a proteção integral, doutrina jurídica, a criança passa a 

ser entendida como um sujeito de direito e em desenvolvimento, acentuando-

se, portanto, a importância da educação.  
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Em relação à indisciplina e à violência nas escolas, fenômenos sociais e 

históricos, o ECA dá a sua contribuição, uma vez que mostra que todo direito 

pressupõe deveres, o que deve se observado no processo educativo.  A Lei 

11.525/07, promulgada no dia 25 de setembro de 2007, reforça esta posição. 

Parágrafo 5: O currículo do Ensino Fundamental incluirá, 
obrigatoriamente, conteúdo que trate do direito das crianças e 
adolescentes, tendo como diretriz a Lei 8069, de 13 de julho de 
1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
observada a produção e distribuição do material didático 
adequado. (Schilling, 2010, p.8). 

 

Além da abordagem que a legislação faz sobre a violência, a fim de 

oferecer proteção à criança e ao adolescente, há também a Lei paranaense 

que instituiu a discussão da violência na escola, considerando a violência 

contra o professor. A Lei nº Lei 15. 421/2007 publicada no em   30 de Janeiro 

de 2007  indica que: 

Art.1º: Fica instituída a política de Prevenção à violência contra 
Educadores da Rede de ensino do Estado do Paraná, nos 
termos desse projeto de lei. 

Art. 2º: A política de Prevenção à violência contra Educadores 
da Rede de ensino do Estado do Paraná tem os seguintes 
objetivos:  

Estimular a reflexão nas escolas e respectivas comunidades 
acerca da violência que tem atingido os educadores seja no 
ambiente escolar ou em suas imediações; 
Desenvolver atividades nas escolas, que congreguem 
educadores, alunos e membros das comunidades respectivas, 
voltadas ao combate à violência contra os profissionais da 
educação que nela trabalhem; 
Programar medidas preventivas e cautelares em situações nas 
quais os educadores estejam sob-risco de violência, que possa 
comprometer sua incolumidade.  

Art. 3º As atividades voltadas à reflexão sobre a violência 
contra educadores serão organizadas conjuntamente pelas 
entidades representativas dos profissionais de educação, 
Conselho de Escola e entidades da comunidade interessadas 
em construir com este processo.  

Art. 4º A Política instituída pela presente lei poderá contar com 
o apoio de instituições públicas voltadas ao estudo e combate à 
violência.  
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Desta forma, vê-se que a legislação reafirma que a sociedade em geral 

e o poder público, em específico, precisa assegurar os direitos referentes a 

uma vida digna e segura, a alunos e professores e esses direito precisam ser 

estendidos a  todo sujeito social. No entanto, é necessário ir além da 

legislação, são necessárias políticas públicas que tratem da violência numa 

perspectiva de totalidade, levando-se em consideração as questões 

econômicas, sociais, políticas e educacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

VIOLÊNCIA NA ESCOLA: QUEM SERIA A MAIOR VÍTIMA? 
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Neste capítulo procura-se evidenciar que, em relação à violência, tanto 

os alunos, como os professores e também a comunidade em geral são vítimas 

deste fenômeno. Assim não se trata de apontar culpados, mas sim de trazer 

diferentes concepções para a discussão para ampliar as possibilidades de 

entendimento e enfrentamento sobre a violência na escola.  

É importante constar que em estudos e pesquisa sobre violência na 

escola, os relatos de situações de agressão  que envolvam professor em 

relação ao aluno, são quase inexistentes e, como comenta Sastre (2009, p.73) 

“parece que violência é sempre dos estudantes. Quando não é da escola, 

como se esta fosse um abstrato”. A este respeito, alguns autores já citados 

anteriormente nesta pesquisa revelam a complexidade do problema pelo fato 

de os professores permanecerem encobertos e legitimados por seu próprio 

papel. 

Além disso, muitos fatores culturais envolvem o fenômeno: preconceito 

racial/ étnico, desigualdade de gênero, formação de professores, entre outros 

elementos característicos de cada região do país. Reconhece-se que a cultura 

escolar ainda não consegue identificar, assumir e questionar, na relação 

pedagógica, a consequência desses problemas. Avalia-se como estudos 

precários sobre o assunto e a ausência de um paradigma conceitual, capaz de 

abordar a natureza social do problema. Isso constitui em outro empecilho ao 

aprofundamento das reflexões sobre o reconhecimento do problema na prática 

do professor. 

Schilling, (2010, p.17) aponta que, quando questionados sobre 
a violência, os professores apresentam inúmeras justificativas e 
reclamações, dentre as quais: a facilidade propiciada pela 
modernidade, o sucateamento da escola, a ausência de 
recursos humanos e materiais, apesar de o governo querer 
todos na escola.  

As justificativas dos professores para a violência, segundo Schilling 

(2010), são que convivem com muitos alunos que não querem estudar, estão 

desinteressados, sabem que a escola não repete, são mal-educados, falam 

palavrões e colocam apelidos durante o tempo todo, não respeitam, não 
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consideram o professor, são estúpidos com os colegas, que vão à escola para 

namorar, usar droga, ou para fazer baderna e destruir algo da escola. 

Ressalta Sastre (2009, p.74) que, nas pesquisas, o foco se concentra na 

violência dos estudantes, suas destruições, suas agressões seus maus tratos, 

as coisas que danificam. Pouco é observado ou reconstruído sobre o que leva 

a essas manifestações, fazendo com que as mesmas apareçam desvinculadas, 

esquizofrênicas, descontextualizadas e intermitentes ou então banais.  

Sobre isso, Rego apud Sastre (2009, p. 88) argumenta que,  os alunos 

costumam dirigir suas críticas ao sistema escolar e a indisciplina seria causada 

pelo autoritarismo nas relações escolares, a qualidade das aulas, organização 

de espaço e horários, o pouco tempo de recreio, a quantidade de matérias 

incompreensíveis, pouco significativas e desinteressantes. Neste comentário, 

Rego ainda ressalta a experiência de determinados professores, a falta de 

clareza dos educadores, as aulas monótonas, a ausência de regras claras etc.  

Percebe-se uma ambiguidade na emissão de normas por parte das 

instituições escolares, com a intenção de desfavorecerem a convivência e, por 

consequência, estabelecer o sistema de controle. Sastre (2009, p.88) cita Faria 

que afirma que “a  instituição escolar elabora normas de convivência que são 

justificadas em nome da ordem e da disciplina. Tais normas partilham as 

mesmas características: têm uma estrutura fechada que lhe confere um caráter 

arbitrário.” 

Para Sastre (2009, p.89), as normas de convivência operam na 

realidade como expressões de controle dominação. Para o autor, “este 

conjunto de expressões pode possibilitar: humilhação, constrangimento, raiva e 

medo.” Segundo Faria apud Sastre, (2009, p.89) “a escola abandona assim seu 

papel de incluir, educar, formar e preparar os estudantes para a vida”. 

Enfatiza-se, pois, que o professor interfere na realidade, possibilitando 

que crianças e adolescentes elaborem representações sobre o mundo. Então, 

posicionar-se na profissão depende da opção, disposição do professor em 

compreender o poder de seu papel naquela situação da realidade em que atua.    

O professor precisa compreender que o poder é exercido em diferentes 
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lugares: na mídia, no governo, mas está também, em cada profissional em seu 

cotidiano.    

A conscientização de tão importante papel, talvez, reduzisse a 

ocorrência de  situações geradoras de violência na escola, nas quais o 

professor pode tornar-se agente desta violência e que pode assumir diferentes 

modalidades: física, sexual, psicológica/ simbólica e/ou negligência por 

consequência do medo, inclusive de perseguições, reclamações não atendidas 

ou  descaso.  

Tais situações podem ser discutidas sob dois aspectos: o primeiro 

relativo às tarefas do próprio ofício: falta de cuidado e empenho no preparo das 

aulas, no aproveitamento do tempo, negligência/ abandono do aluno que não 

consegue acompanhar a matéria, faltas consecutivas que implicam 

substituições ou cancelamento das aulas, ausência de contrato pedagógico e 

organização de normas de disciplina com os alunos etc. 

Koehler (2005, p.34) comenta que se refere diretamente à postura do 

adulto/professor e ao sistema de relações interpessoais: são os abusos 

verbais, agressões morais, simbólicas, psicológicas, como apelidos pejorativos, 

gritos persistentes e constantes, humilhações e, até mesmo, frases imperativas 

que profetizam e/ou determinam o fracasso do aluno e a sua estigmatização.    

Nesse sentido, a mídia quase sempre exerce papel importante quando pontua 

alguns fatos que são corajosamente denunciados  pelos pais sobre castigos 

constrangedores e agressões físicas. Tais denúncias causam perplexidade na 

comunidade e nos próprios professores, pois retratam situações singulares de 

alguns professores que não estão preparados para exercer seu papel.  

Considera-se ainda importante destacar que outro aspecto pouco 

estudado e raramente denunciado é o assédio sexual. A pesquisa “Juventude e 

Sexualidade”, desenvolvida em escolas de estados brasileiros, aponta que há 

casos de assédio que são testemunhados e não denunciados e/ou abafados 

pela lei do silêncio. Os autores relatam o assédio sexual como uma das formas 

de violência de professores contra alunos, principalmente contra mulheres, 

caracterizando assimetria nas posições de poder (KOEHLER, 2005, p. 36). 
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Neste caso, a lei do silêncio oportuniza que fiquem impunes profissionais 

que agem com consciência de sua função de educar. Com certeza, a violência 

desperta no aluno a sensação de humilhação e falta de respeito ao ser 

humano. 

Infelizmente, mesmo com denúncias, a morosidade judicial leva à 

impunidade e, por isso, reconhece-se que os questionamentos devem ser 

contínuos, a cada situação que se enfrenta de violência escolar deve ser 

observado de que forma esses excessos geram violência dentro da escola. 

Pino, (2007, p.782) ressalta que “a escola de hoje continua praticamente 

a mesma dos séculos anteriores, imobilizada frente às mudanças que vêm 

ocorrendo na sociedade”.  Infelizmente, as relações sociais entre direção, 

professores, alunos mudaram, criando um mal-estar que varia em cada escola. 

Falta aos dirigentes entenderem o que está acontecendo com os alunos e com 

agentes perturbadores externos. E, quando a escola exclui esses alunos, 

permite em seu ambiente interior a violência de várias formas.  

Outro fator é que, no cotidiano da sociedade, faltam debates sobre os 

rumos da educação pública, com a participação da família, do aluno e de 

profissionais que envolvam a escola. Seria importante discutir: O que a 

sociedade quer a respeito da educação de seus filhos? Como se apresenta o 

Estado na relação Sociedade- Escola- Família?  

Faltam, também, ações efetivas do Estado que, na 
maioria dos casos, revela-se como um parceiro 
negligente, que disponibiliza recursos insuficientes para 
construção, reforma, manutenção de escolas, bibliotecas, 
equipamentos esportivo e salários dignos para 
professores em geral (SASTRE, 2009, p.55).  

Pelo que foi pesquisado pelo autor citado, o panorama nacional que se 

observa em relação à educação pública das diversas regiões do país é de uma 

quantidade de escolas fisicamente depredadas, desinteressantes, semi ou 

totalmente destruídas.  

De acordo com (SASTRE, 2009, p.55), o resultado desta situação é um 

circulo vicioso, no qual, excessos e carências se somam negativamente, 
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gerando uma espiral que tem diversas formas de violência ou ao menos as 

facilita.  

Essa violência de caráter institucional propicia ao aluno a convivência 

com excesso de demandas e carências. Esta carência estrutural no cotidiano 

das escolas provoca em estudantes e professores manifestação de oposição.    

Reforçando o que já foi comentado nesta pesquisa, PINO, defende que,  

a escola, como outras instituições sociais, muito pode fazer 
para incentivar a compreensão por parte dos alunos dos 
valores humanos, livres de qualquer afetação moralista, 
capazes de fornecer razões para não optar pelo uso da 
violência no intuito de viver uma sociabilidade humana. Ainda 
para o autor, abre-se um desafio: “Se a educação não é 
solução para acabar com a violência, sem educação a violência 
não tem solução, nem a curto nem longo prazo”. (PINO, 2007, 
p. 82) 

Dentre os problemas mais urgentes da educação, estão as diversas 

formas de violência cometidas contra crianças e adolescentes. Uma análise 

desse quadro social pode revelar que marcas físicas visíveis no corpo deixam 

um rastro de marcas psicológicas profundas.  Deste modo, violência, 

reconhecida como um problema de questão polêmica de responsabilidade da 

família, sociedade e Estado, é  também uma questão importante da escola. 

Percebe-se, no cotidiano, que a relação violenta, por ser desigual, 

estrutura-se num processo de dominação, através do qual, o dominador, 

utilizando-se de coações e opressões, faz do dominado um objeto para seus 

ganhos. A relação violenta nega os direitos do dominado e desestrutura sua 

identidade.    

O ambiente em muitas escolas, como vimos, é de constante insatisfação 

entre os profissionais, equipe escolar e, sobretudo, entre os professores, os 

quais se sentem mal remunerados, despreparados, abandonados, inclusive 

com falta de instrumentos para enfrentar desafios principalmente no que diz 

respeito à violência na escola em relação aos alunos. Tais carências esgotam 

muitas das possibilidades para todos os envolvidos no processo educativo 

funcionarem em condições minimamente humanas. A sensação de impotência 

em face dos desafios e a desqualificação da profissão, resulta em professor 
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ferido, rejeitado, humilhado, desgastado e desorientado em relação àquele que 

deve dar sentido à sua profissão: o aluno.  

Como este estudo limitou-se o tema à escola pública, é bom destacar o 

que Koehler diz:  

Ao professor da rede pública, acrescentam-se as dificuldades 
básicas de sobrevivência, a pressão da sociedade, como se ele 
fosse o único responsável por todos os problemas. Essa 
sensação de “não poder” é, progressivamente, internalizada 
pelos professores, fundamentada no entendimento de que a 
solução deve vir de fora, de alguém que deve resolver o 
problema: a família, o governo, a Secretaria de Educação, um 
psicólogo (KOEHLER, 2005, p.36). 

 

Portanto, numa visão geral no cotidiano, pode parecer em qualquer 

argumento dos profissionais da educação, uma grande defesa no sentido de 

autoproteção pessoal, de alguém que se sente destituído de poder, e ainda do 

profissional que não aceita ser acusado de incompetente e relapso no exercício 

de sua profissão. 

Infelizmente, dentre as várias formas de violência, destaca-se o aumento 

da violência contra o professor que, na maioria dos Estados brasileiros, tem 

sido submetido às mais desfavoráveis condições de trabalho: carência na 

formação em serviço, salários miseráveis que implicam a extensa jornada de 

trabalho diário, número excessivo de alunos em sala, falta de recurso didático 

apropriado, falta de relacionamento interdisciplinar que acarreta uma má 

organização e desenvolvimento na aprendizagem escolar.   

Isso é sério, porque a função da escola, enquanto espaço de proteção 

para crianças e adolescentes, depende, em parte, do exercício da função do 

professor e do que podemos denominar de micropoder que nela se insere, pois 

a instituição escola não funciona sem a mediação, a existência de figura do 

professor. Sem dúvida, quer intencionalmente, quer não, ele tem o ‘’poder’’ nas 

mãos, que pode ser articulado segundo o desenvolvimento de sua capacidade 

e habilidades e a sua coragem em persistir na revisão permanente.  

Considerando-se este ato de responsabilidade para com a profissão, é 

fundamental assumir a profissão de professor. Transferir a culpa e a solução 
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das violências da escola para o sistema e para a família impede o professor de 

compreender as várias faces do fenômeno. 

Todas as contradições até aqui apresentados nessa pesquisa 

perpassam o professor, atingindo a sua imagem social, a sua autoestima, sua 

identidade, enquanto uma das profissões necessárias, complexas e 

desafiadoras da atualidade, uma vez que todas as profissões passam por um 

professor. Esta posição necessita ser redimensionada e resignificada por todos 

os envolvidos com a educação de um país de territórios diversos. 

Conforme já se comentou, a violência tem multidimensões, é uma 

palavra que se abre, se expande em muitas direções com vitimização difusa ou 

coletiva, afeta a todos, implica sujeitos em formas diferentes: física, psicológica, 

emocional e simbolicamente e exige respostas diferentes aos seus variados 

tipos. 

Para este problema, buscam-se respostas que demandam ações, 

intervenções, a partir de recursos próprios, pessoais; algumas  que devem 

partir da construção de um coletivo e outras ainda que dependem de políticas 

com ações governamentais. Para surtirem efeito, as ações precisam ser 

multidisciplinares, intersetoriais, multisecretariais  (SCHILLING, 2010, p.16). 

Reconhece-se que os esforços de algumas escolas para isolar essa 

violência que vem de fora se transformam em espaço isolado, fechado, 

simbolicamente excludente e excluído. A segurança a revela como prisão, pois 

muitas  escolas programam tecnologias de contrato, câmeras. Tem-se, assim,  

um cenário, no qual, na tentativa de excluir a violência, termina-se por excluir 

estudantes que vivem presos a mecanismos de controle sobre os quais eles 

não têm chance de escolher.  

Opondo-se a esta situação de violência, de indisciplina, nota-se que o 

trabalho em conjunto com a comunidade, oportuniza muitos exemplos que 

mostram escolas que passaram a ser respeitadas, que assumiram o objetivo 

da educação como um direito de todos e que, atualmente, são vistas como um 

bem comum, como um bem público a ser defendido. Ressalta-se que cuidar da 

educação é abrir espaço, investir no ambiente escolar, nas boas relações 
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baseadas no diálogo, no respeito mútuo, nos princípios de justiça.  É convocar 

a família, a comunidade, apoiar/incentivar o diretor, como gestor de uma 

comunidade escolar, que precisa de auxílio em suas tarefas de “direção”, e, 

como ressalta ainda o autor: sensibilizar, mobilizar, articular, integrar, negociar, 

visando à unidade e à participação coletiva da comunidade que frequenta a 

escola e necessita dela (KOHLER, 2005, p.40). 

Professores, equipe pedagógica, líderes comunitários, alunos, pais e, 

principalmente o poder público, devem ser convocados a construir linhas de 

ação, redes de apoio, prioridades, possibilidades, buscando respostas para a 

superação de pobreza, os limites de ações, a competência com união, diálogo 

e responsabilidade. Podem, com isso, viabilizar o cumprimento de direitos e 

oferecer proteção à criança e ao adolescente. O envolvimento é um caminho 

com atitudes democráticas que oportunizam a todos a compreensão do direito 

humano, resgatando o respeito, a parceria e a responsabilidade em todas as 

formas de relacionamento na escola.  
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CAPÍTULO V 

 

VIOLÊNCIA NA ESCOLA A PARTIR DA CONCEPÇÃO DE SEUS ATORES 

 

A coleta de dados para a pesquisa foi realizada no Colégio Estadual 

Thiago Terra, localizado no Jardim União da Vitória, na cidade de Londrina-Pr. 

Justifica-se a escolha da escola dadas as constantes informações veiculadas 

pela mídia, em especial a reportagem: “Escola é alvo de vandalismo e roubo” 

(Folha de Londrina, 2010). Nesta reportagem, foram vários os episódios 

registrados pela direção da instituição. Até uma bomba caseira foi detonada no 

banheiro. E, no transcorrer da reportagem, os responsáveis afirmaram sua 

disposição para mudar, dizendo:  “Queremos mostrar para comunidade que a 

escola é deles para  que todos nos ajudem a identificar esse tipo de infrator. 

Queremos utilizar os recursos para melhorar cada vez mais o ensino e não 

para resolver esse tipo de problema”.  

Caracteriza-se esta escola através dos dados retirados do Projeto 

Político Pedagógico (PPP). O mantenedor é o Governo do Estado do Paraná. 

Localiza-se na zona sul de Londrina-PR e teve autorização de funcionamento e 

criação por meio  da Resolução nº 1747/97, com  inicio de suas atividades no 

dia 24 de fevereiro de 1997. 
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O colégio atende da 5ª série do Ensino Fundamental ao 3º ano do 

Ensino Médio, nos três períodos: manhã, tarde e noite. A comunidade atendida 

é heterogênea, formada por alunos do bairro onde a escola se situa.  

A escola é composta por uma população  com renda familiar que varia 

de um a três salários mínimos. Alguns se mantêm apenas com a renda do 

recurso advindo do bolsa-família, “muitos nem têm a energia elétrica, para 

entregar a conta de luz à escola para realizar a matrícula”, segundo o PPP da 

escola em que se realizou a pesquisa.  

Quanto à moradia, em sua maioria, as famílias moram em casas 

próprias, adquiridas e/ou invadidas, sendo minoria as que moram em imóveis 

alugados. Quanto ao nível de escolarização, a comunidade possui um baixo 

índice de pessoas com formação na educação básica, ou seja, que tenham 

concluído a 8ª  série.  

No bairro, existem problemas sociais como consumo de drogas, de 

bebidas alcoólicas, violência, gravidez na adolescência, problemas que, 

também, fazem parte da realidade da escola. Pode-se constatar que muitas 

pessoas de fora da escola tentam efetuar a venda de drogas e  bebidas 

alcoólicas próximo à instituição, ações que afetam bastante o estabelecimento 

de ensino.  

O índice do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) da 

escola é sempre muito baixo devido ao quadro de frequentes repetências e 

evasão escolar, alunos em situação de risco e a falta de docentes efetivos. O 

PPP menciona que os alunos que chegam a 5ª série são totalmente 

despreparados para  este nível,  não tendo os conhecimentos prévios e 

necessários para dar continuidade aos estudos.  

Apesar deste quadro, cita o PPP, busca-se proporcionar aos alunos um 

ambiente pedagógico e cultural rico, de tal forma que favoreça a melhoria da 

qualidade de vida, uma participação consciente na vida social e a emancipação 

social através do conhecimento. 

Sobre a estrutura do colégio, todas as salas possuem carteiras novas, 

com quadros quadriculados e cortinas. A biblioteca realiza seu cantinho da 
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leitura com tapetes e almofadas. A secretaria possui cinco computadores, duas 

máquinas fotocopiadoras, telefones/ fax, todos em perfeitas condições. O 

estabelecimento possui computadores do Paraná Digital e do PROINFO 

(Projeto de Informatização).  

No PPP está ressaltado ainda que o compromisso social é com a 

formação integral do indivíduo, preparando-o para ocupar o seu lugar na 

sociedade como pessoa com autonomia, que pensa e age criticamente, 

consciente de seus direitos e deveres como cidadão, que busca o  bem-estar 

individual através do bem comum, que seja atuante dentro de seu contexto 

sócio cultural, integrando à sua personalidade valores morais e éticos.  

Ou seja, um indivíduo pronto para enfrentar as dificuldades e valorizar a 

liberdade como um exercício responsável da convivência em sociedade, dentro 

dos princípios universais de cidadania. Isso, talvez, tenha priorizado a 

construção de novas relações no seio da escola, tornando-a uma das 

preocupações da equipe, mais especialmente, nas salas de aula, nas quais a 

participação e posicionamento dos alunos são essenciais.  

No desenvolvimento deste capítulo, apresenta-se uma breve análise das 

questões descritivas aplicadas em forma de questionário à pedagoga (anexo 1) 

e aos alunos (anexo 2). Há, ainda a análise de questões fechadas/objetivas 

aplicadas aos alunos (anexo 3). Segue ainda a tabulação de dados e 

apresentação de gráficos. 

Quando foi perguntado à pedagoga o que era violência escolar para ela, 

respondeu   “que são atos de agressão física e verbal”. Ao ser questionada 

sobre se já presenciara algum tipo de violência dentro da escola,  ela afirma 

que sim, que já vira vários casos de  bullying, ofensas e constrangimento a 

alunos. À pergunta sobre se já sofrera algum tipo de violência diz que “não”, 

que  nunca vivenciara algum tipo de violência na escola.  Na opinião da 

pedagoga,  quem mais sofre violência num contexto geral são alunos que são 

agredidos por outros alunos. Na última questão aberta, sobre como lida com a 

violência escolar, responde que o faz “através de encaminhamentos, conversa, 

apaziguação da situação” e, em relação à existência de projetos,  ela não 

respondeu.   
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A respeito das questões 5 e 6,  que abordam causas e consequências 

da violência,  a pedagoga afirma que, no seu entender, a causa da violência 

seria a má interpretação da realidade dos fatos. E, pela caracterização desta 

escola, identificam-se raízes culturais, econômicas que interferem nas relações 

que envolvem a cultura de uma sociedade, principalmente, observadas  na 

população pobre do Brasil que mais sofre as consequências das diversas 

manifestações do fenômeno da violência,  com a desigualdade social, falta de 

conhecimento dos direitos da criança e do adolescente expressos tanto na 

Constituição como no ECA. 
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5.1 A visão dos alunos sobre a violência  

 

Na sequência, os alunos responderam os questionários em ambiente 

calmo na sala de aula, acompanhados pela professora responsável.  

Em relação à primeira questão sobre o conceito de violência escolar, 

quase todos os alunos apontaram a violência como falta de respeito, 

vandalismo, rebeldia, agressão verbal e física, racismo, bullying, xingamento, 

ofensa à família, tapas, socos, apelidos, palavrões e agressões a mulheres.  

Na segunda questão, quase 60% respondem que já presenciaram algum 

tipo de violência dentro da escola e que alguns casos foram horríveis. Alguns 

chegaram a responder que (é legal) “expressão usada pelo aluno”.  

À terceira questão 60% dos alunos responderam que nunca sofreram 

violência dentro da escola. Cabe comentar que tal resposta se deu porque, 

talvez, muitos alunos e professores não tenham consciência do que, realmente, 

se caracteriza como violência, como caracterizado por Koehler para a qual:  

[...] as incivilidades são as mais graves violências que 
ocorrem no ambiente escolar,  são os atos que rompem 
as regras fundamentais de convivência nas relações 
interpessoais, caracterizando-se por micro-violência, 
humilhações, falta de respeito.  (KOEHLER , 2005, p.33). 

 

Dentre os 54 alunos que responderam ao questionário,  32 afirmaram na 

quarta questão que é o aluno que é o que mais sofre violência e o restante 

considerou que são os funcionários da escola 

Percebe-se que, para a maioria dos alunos, as causas da violência 

escolar são: discussões entre alunos e professores, professores e alunos, falta 

de educação, brigas, motivos banais, trauma, competição entre o sexo oposto.   

Outros ainda apontaram o medo como causa e explicam que, talvez,  por medo 

ou defesa pessoal se cometa violência. Alguns alunos ainda observaram que 

seriam:  patrulha, suspensão, expulsão e roubo.  
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Sobre o conhecimento que se deve ter a respeito de direitos, vale 

lembrar que em capítulos anteriores se ressaltou que, de acordo com a 

Constituição e o ECA,  

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 
do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à  vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à  

liberdade, à convivência familiar e comunitária. (ECA, 1990, 
artº 4 e CF 88, artº 227).  

 

Entende-se que a falta de conhecimento e consciência dos direitos 

referentes à vida, ao respeito, à liberdade induzem determinados atos a 

diversas consequências de todas as formas de violência praticadas nos 

ambientes em que convivem os alunos, em especial, na comunidade onde 

vivem, independentemente  da classe social  

Nesta questão, os alunos apontam como consequência da violência o 

medo de sair de casa, de sangue, olho roxo, facada, fratura, trauma, patrulha 

escolar, conselho tutelar e a ida para a delegacia.  

Considerando a fase de desenvolvimento dos alunos, observa-se que, 

quando agredido, o homem pode decidir pelo sim e pelo não. Mesmo em 

situação de impulsos agressivos, ele tem a capacidade de interpretar seus 

impulsos e decidir sobre eles. Deve-se enfatizar, no entanto, que um aluno na 

faixa etária dos que foram entrevistados enfrenta, em seu dia a dia, 

desigualdade social de todas as formas, preconceitos gerados por situação dos 

responsáveis que propiciam desequilíbrio nos ambientes, com os quais não 

sabe ainda lidar e, muito menos, decidir se reage agressivamente ou não às 

provocações e ataques.  

Quase 100% dos alunos entrevistados mostram que a escola lida com 

violência dando advertência, suspensão, chamando os pais ou responsáveis na 

tentativa de resolver a situação e, em último caso, chama a Patrulha Escolar. 

Quando se pergunta se há projetos na escola, três, dos 54, responderam que 

sim e o restante afirmou que não há projetos ou que não sabem da sua 

existência. 
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No Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, consta que há projetos 

como: jornal escolar com o objetivo de construir um vínculo entre a comunidade 

e a escola; rádio escolar, que pretende fazer pesquisas de opinião em busca 

dos assuntos que mais angustiam os educandos, horta escolar para formar boa 

conduta ética entre outros projetos que são desconhecidos por todos da 

escola.  

Com algumas respostas, podemos perceber que há muitas contradições 

entre a opinião dos alunos e a da pedagoga. É possível, também notar que é 

uma escola que tem muitos problemas com diversos tipos e manifestações de 

violência, inclusive com morte, conforme o relatado por alunos. Nesta escola, 

ainda se percebe a falta de conhecimento para conviver com as dificuldades 

diversas decorrentes da realidade em que vivem os alunos e os professores. 

Pela pesquisa teórica, se constata a importância da consciência da 

função de todos os profissionais envolvidos com a educação, que devem 

priorizar o relacionamento respeitoso e responsável com o aluno na 

comunidade em que vive, o que nem sempre ocorre.  

Reconhecem-se, ainda, as condições em que a maioria dos professores 

e profissionais da educação trabalha em um país carente de saúde, moradia, 

educação para formar um cidadão preparado para enfrentar os desafios da 

sociedade em que vive.  

As questões fechadas foram aplicadas no mesmo dia, com o mesmo 

objetivo das abertas e todos responderam de acordo com seus conhecimentos 

prévios e sua realidade.  

Segue abaixo o gráfico da tabulação das questões fechadas dos alunos 

(anexo 3); 
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1. Alunos picham muro?              2.  Estragam portas e janelas? 

Sim; 19

Não; 35

  

3.Estragam banheiros, salas de aula,            4. Roubam objetos de outras pessoas? 

 pátio e refeitório?                                 

 

Sim; 43

Não; 11
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5..Outras pessoas entram na escola             6. Outras pessoas entram na 

escola                             

 para estragar portas, janelas,                         para  roubar objetos? 

 banheiros, salas, pátio ou refeitório? 

 

7.  Alunos dão socos, tapas ou             8. Alunos dão socos, tapas ou 

empurrões em  

empurrões em outros alunos?                professores? 
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9. Professores dão socos,                    10. Alunos são humilhados, ofendidos ou   

tapas ou empurrões em alunos?              intimidados por outros alunos? 

  

11. Alunos são humilhados,   12.  Alunos são humilhados, ofendidos ou 

intimidados ofendidos ou intimidados         por profissionais da escola 

(coordenadores,  

 por professores?                      diretores, zeladores e outros)? 
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13.  Alunos humilham, ofendem       14.  Alunos humilham, ofendem ou 

intimidam  

ou intimidam professores?                     outros profissionais da escola? 

  

O objetivo das questões aplicadas era observar a realidade do Colégio 

Estadual onde se coletou os dados, em relação à violência escolar e suas 

diferentes formas de manifestações. Embora saibamos que as respostas aos 

questionários podem não retratar com fidedignidade a realidade da escola. 

Seria importante, um tempo de observação na escola para melhor 

compreender e identificar as diferentes  formas de manifestação da violência 

na escola pesquisada. No entanto, a observação não foi possível de se realizar 

na ocasião desta pesquisa. 

Como se pode observar nos gráficos, os alunos e a comunidade externa 

da escola não respeitam a instituição, pois estragam a escola e  roubam os 

objetos dela. Os alunos reconhecem que muitas as pessoas que compõem o 

processo de educação na escola são humilhadas e ofendidas por professores e 

pela gestão da instituição. Talvez  por isso exista uma grande resistência por 

parte delas em aceitarem as regras impostas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo discutir sobre a existência da violência 

em um colégio estadual, visto que a violência nas escolas é apontada 

constantemente pelos meios de comunicação e deve ser reconhecida como um 

problema da sociedade em geral. Entendemos que o objetivo foi cumprido e o 

material apresentado possibilitou ampliar a discussão sobre o tema proposto. 

Percebeu-se no decorrer da pesquisa que o Neoliberalismo foi uma 

reação teórica e política contra o Estado em relação ao bem estar. Com o 

enfraquecimento do capitalismo, houve reflexos na economia e, por 

consequência, contenção de gastos com o bem-estar e transformação sócio- 

econômica, resultando em aumento da desigualdade social.   

No Neoliberalismo, o indivíduo teria mais importância que o Estado e 

haveria  competição entre pessoas, liberdade no comércio, mas, nessa 

concepção, se tem a diminuição dos gastos estatais, com previdência social, 

educação e saúde, o que, em geral, propicia descontentamentos e, em muitos 

casos, atos de violência.  

Tem-se, na verdade, a violência como um problema, que, geralmente, 

começa quando se aborda o conflito através do exercício da autoridade, do 

abuso das relações de poder, do castigo, das humilhações. O que se nota, 

como consequência disso, é um clima de tensão dentro da sala de aula, o qual 

o professor não sabe resolver, pois o núcleo desta questão, frequentemente, 

está submerso em um currículo oculto de relações interpessoais e pedagógicas 

no processo de ensino- aprendizagem.  

No desenvolvimento deste estudo, citou-se Schilling (2010, p.18) que 

afirma que ações de enfrentamento da violência podem superar as dificuldades 

existentes. Pino (2007, p. 765) comenta sobre a palavra violência e defende  

que esta é palavra de múltiplos sentidos capaz de provocar intensas reações 

racionais ou emocionais nas pessoas. Esta palavra e os adjetivos 

correspondentes, com poder evocativo, fazem com que a força de seu sentido 

seja maior que o seu significado.  
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Concluímos com a afirmação  de  Schilling (2010, p.15) para a qual, 

quando o assunto é violência,  é preciso polícia, justiça, moradia, trabalho, 

saúde, educação, meio ambiente,  cultura, apoio às vítimas, punição e 

tratamentos aos agressores. É preciso reprimir todas as formas de violência, 

sobretudo as muitas vezes disfarçadas, como a discriminação em relação a 

salário das mulheres e dos homens, discriminam-se aquele que é pobre, 

idosos, homossexuais.  A autora salienta, ainda, que a violência “passa de ano 

sem aprender”, e, por consequência, pode-se questionar então a desistência 

de ensinar e aprender. Quando o cenário é a escola, é uma forma de violência 

que nega o projeto, impede o acesso ao futuro sonhado e, por isso, exige 

ações eficazes de conscientização e, se for necessário, de repressão.  

Para encerrar, ressaltamos que violência na escola e suas 

manifestações se somam e resultam em desafios no cotidiano da sociedade 

como um grande problema social que precisa ser enfrentado de forma coletiva. 
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ANEXO 1: 

Responda: 

 

1. O que é violência escolar para você? 

 

2. Você já presenciou algum tipo de violência no interior da escola? Caso 

sim, como foi?  

 

3. Você já sofreu algum tipo de violência na escola? Caso sim, como foi?  

 

4. Em sua opinião, quem é que mais sofre violência escolar (alunos, 

professores ou outros funcionários da escola)?  

 

5. Quais as causas da violência escolar?  

 

6. Quais as consequências da violência escolar? 

 

7. Como a escola lida com a violência escolar?Há projetos?  
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ANEXO 2: 

Responda: 

1. O que é violência escolar para você? 

 

 

2. Você já presenciou algum tipo de violência no interior da escola? Caso 

sim, como foi?  

 

 

3. Você já sofreu algum tipo de violência na escola? Caso sim, como foi?  

 

 

4. Em sua opinião, quem é que mais sofre violência escolar (alunos, 

professores ou outros funcionários da escola)?  

 

 

5. Quais as causas da violência escolar?  

 

 

6. Quais as consequências da violência escolar? 

 

 

7. Como a escola lida com a violência escolar?Há projetos?  

 

 

 



53 
 

 

ANEXO 3: 

Na sua escola: 

Alunos picham o muro? 

(  ) sim   (  ) não 

Outros: 

Estragam portas ou janelas? 

(  ) sim   (  ) não 

Outros: 

Estragam banheiros, salas de aula, pátio ou refeitório? 

(  ) sim   (  ) não 

Outros: 

Roubam objetos de outras pessoas? 

(  ) sim   (  ) não 

Outros: 

Outras pessoas entram na escola para estragar portas, janelas, banheiros, 

salas, pátio ou refeitório? 

(  ) sim   (  ) não 

Outros: 

Outras pessoas entram na escola para roubar objetos? 

(  ) sim   (  ) não 

Outros: 

Alunos dão socos, tapas ou empurrões em outros alunos? 

(  ) sim   (  ) não 

Outros: 

Alunos dão socos, tapas ou empurrões em professores? 

(  ) sim   (  ) não 

Outros: 
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Professores dão socos, tapas ou empurrões em alunos? 

(  ) sim   (  ) não 

Outros: 

Alunos são humilhados, ofendidos ou intimidados por outros alunos? 

(  ) sim   (  ) não 

Outros: 

Alunos são humilhados, ofendidos ou intimidados por professores? 

(  ) sim   (  ) não 

Outros: 

Alunos são humilhados, ofendidos ou intimidados por profissionais da escola 

(coordenadores, diretores, zeladores e outros)? 

(  ) sim   (  ) não 

Outros: 

Alunos humilham, ofendem ou intimidam professores? 

(  ) sim   (  ) não 

Outros: 

Alunos humilham, ofendem ou intimidam outros profissionais da escola? 

(  ) sim   (  ) não 

Outros: 
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ANEXO 4: 

 

EXMA. SRA.................................................. 

DIRETORA DO COLÉGIO ESTADUAL THIAGO TERRA 

 

 

Eu, AMY MAYNARA IRINEU, aluna do curso de Pedagogia na 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, desenvolvo meu TCC sobre o 

tema “violência escolar”. Seria de grande valia para minha formação a sua 

contribuição fornecendo-me os dados necessários para a pesquisa, por meio 

de entrevista e disponibilização de duas turmas de oitavas séries a fim de que 

possa aplicar questionário aos alunos e pedagoga. 

 

Sem mais no momento, agradeço. 

 

 

______________________________ 

AMY MAYNARA IRINEU  

Número de matrícula:  

200903408020 

 

_____________________________ 

Professora Maria José Ferreira Ruiz 

ORIENTADOR 


