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RESUMO 

 

 

 

 

É notório o fato de que a violência em nosso país tem crescido em escala alarmante há 

considerável espaço de tempo, cujos índices têm sido manchetes em noticiários 

nacionais e internacionais e reproduzidos nos mais diversos meios de comunicação. Essa 

realidade revela que, apesar de discursos contundentes que reafirmam e reclamam a 

necessidade do combate a esse grande mal que assola o Brasil, tem sido desanimadora a 

tentativa de solução para o problema que afeta nossa população, sobretudo nos centros 

urbanos, onde vivemos a mercê de uma desenfreada onda de relacionamentos em 

desacordo com as normas de civilidade. O presente trabalho visa a identificar violências 

escolares existentes no ambiente institucional educacional, sob a óptica de alunos e 

professores, tendo como campo de pesquisa uma escola estadual de Campos dos 

Goytacazes, localizada em sua região central. Para tanto, foram realizadas entrevistas 

com alunos e professores do Ensino Médio do turno matutino da referida escola. 

 

 

Palavras-chave: Escola. Violência. Percepções. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

 

It's notorious that violence in our country has grown on an alarming scale for a considerable 

period of time, the indexes of which have been headlines in national and international news 

and reproduced in the most diverse media. This reality reveals that, despite compelling 

discourses that reaffirm and claim the need to combat this great evil that plagues Brazil, it has 

been discouraging to try to solve the problem that affects our population, especially in urban 

centers, where we live at the mercy of an unbridled wave of relationships in disagreement 

with the norms of civility. The present work aims to identify existing school violence in the 

institutional educational environment, from the perspective of students and teachers, having as 

field of research a state school of Campos dos Goytacazes, located in its central region. For 

that, interviews were conducted with students and high school teachers of the morning shift of 

said school. 

 

 

Keywords: School. Violence. Perceptions. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo observar as percepções de violências ocorridas na 

vida escolar por alunos e professores de uma escola estadual localizada no centro da cidade de 

Campos dos Goytacazes. Nesse sentido, foram feitas entrevistas e observações participantes 

ao longo de pouco mais de um ano. 

Ditas entrevistas foram realizadas por meio de um questionário semiestruturado, no 

turno da manhã e de forma individual, com dez alunos e dez professores, de ambos os sexos, 

todos de alguma das três séries do Ensino Médio. Ainda que a escola funcione integralmente, 

ou seja, nos três turnos, todas as entrevistas se deram no turno da manhã, pois meu enfoque 

eram os alunos e professores do turno matutino. Escolhi professores de disciplinas 

diferenciadas para que a pesquisa, ainda que singela, tivesse um caráter mais representativo. 

Uma professora dentre esses dez é também uma das diretoras da escola. 

Ainda que haja dez alunos e dez professores entrevistados, ao longo da análise das 

entrevistas os identifico como Aluno1, Aluno2 ou Professor1, Professor2, dando a impressão 

de que são os mesmos alunos e professores, mas quis identificá-los e individualizá-los em 

cada tópico, cada pergunta.  

A escolha da escola se deu durante o período em que estava cumprindo parte do 

estágio obrigatório. Como já estava imersa no cotidiano dessa escola, pude observar algumas 

ações que se assemelhavam a violências nesse ambiente escolar, mas que aparentemente não 

eram notadas pelos agentes envolvidos, fosse aluno, fosse professor. As indagações e o 

interesse de pesquisar o que eles entendiam por violência e como e/ou se ela estaria presente 

nesse ambiente foram surgindo, o que culminou nesse trabalho. 

Para tanto, esta pesquisa está divida em três capítulos: no primeiro vamos nos 

ambientar à Escola; ver seu funcionamento, relações e suas dependências físicas; no segundo, 

vemos o arcabouço teórico que nos possibilitou e norteou esse trabalho; e no último temos a 

análise das entrevistas feitas.  
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1 ESCOLA CAMPO 

 

1.1 Estrutura física 

O objeto de estudo desse trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa realizada 

dentro de um estabelecimento de ensino. Para tanto, o campo foi realizado em uma escola 

estadual localizada no centro da cidade de Campos/RJ. Sua localização estratégica e de fácil 

acesso, visto que fica muito próxima a um dos dois terminais rodoviários intermunicipais da 

cidade, bem como ao terminal de ônibus que circulam pela cidade, o que faz com que o 

público seja dos mais variados pontos da cidade. A escola conta com um total de duzentos e 

dezessete alunos, distribuídos nos três turnos     matutino, vespertino e noturno    , e oferecem 

as séries: Ensino Fundamental     anos finais (6º ao 9º ano)    , Ensino médio e Educação de 

Jovens e Adultos (EJA).  

A estrutura física da escola conta com um prédio tombado desde 2013 como 

patrimônio histórico da cidade e que ainda guarda muitas características de sua construção 

original, como grandes portas e lustres, escadarias seculares e gradis nas janelas. Dispõe de 

vinte e sete salas de aula, sala da diretoria, sala de professores, laboratório de informática, 

quadra de esportes coberta e descoberta, cozinha, biblioteca, banheiros dentro do prédio com 

acessibilidade aos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, sala de secretaria, 

refeitório, auditório, pátios coberto e descoberto.  

As salas de aula possuem boas condições para a ministração das aulas, com carteiras 

que acomodam todos os alunos da turma, mesa e cadeira para o professor, quadro branco, 

ventilador, boa iluminação, mas não possuem ar condicionado, data-show, TV, DVD e 

canetas-piloto, além de os apagadores muitas vezes serem levadas pelos próprios professores. 

As paredes são bem pichadas e as carteiras bem rabiscadas, ainda que no final do ano de 2017 

tenham pintado o prédio. Os ruídos externos que vêm de outras salas, do pátio e da quadra de 

esporte causam muito desconforto e por vezes dificultam as aulas, tanto para os professores, 

quanto para os alunos. 

As salas da diretoria e dos professores são pequenas diante da quantidade de pessoas 

que circulam por lá. Possuem banheiro privativo em condições boas para os professores, com 

ambiente limpo, descarga e pia funcionando, papel higiênico e papel toalha. O laboratório de 

informática estava inutilizável, mas possui quinze computadores. Segundo os professores, a 

biblioteca é satisfatória, pois vários alunos a utilizam para estudar e fazer trabalhos, porém 
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não ideal para utilização, uma vez que falta espaço e comodidade, além de não possuir os 

recursos pedagógicos esperados.  

A escola oferece refeições tanto para os alunos, quanto para os professores, em um 

refeitório de tamanho regular, com mesas e cadeiras utilizáveis. O refeitório possui 

ventiladores de teto. Os banheiros direcionados aos alunos estão em bom estado de 

conservação. As descargas funcionam, mas às vezes observa-se a falta de papel higiênico e 

algumas lâmpadas queimadas. De maneira geral, as condições físicas de trabalho no colégio 

estão longe de serem as desejadas, mas são satisfatórias, permitindo um bom desempenho das 

funções. 

Sobre a acessibilidade, vemos rampas previstas na Lei 10.098/00, porém em mau 

estado de conservação, o que dificulta a mobilidade daqueles que delam necessitam. 

 

1.2 Relacionamentos 

Durante a pesquisa, observei que as diretoras são muito presentes e participativas nas 

atividades escolares. Estive lá em diferentes horários de funcionamento e sempre encontrei 

pelo menos uma delas, inclusive aos sábados letivos de que participei. Observei que, talvez 

por esse engajamento, as relações com os professores são muito boas aparentemente. Todos 

os professores entrevistados foram unânimes em afirmar a boa relação com a direção. 

Participei, inclusive, de festas surpresas de comemorações de aniversários que os professores 

organizaram para diretoras, o que me pareceu que há mais do que simples cortesia. O que me 

chamou atenção também foi a postura da direção com o corpo estudantil: sempre solícitas e 

abertas a receberem os alunos com suas mais diversas demandas. Não foram poucas as vezes 

em que vi conversas a portas fechadas com alunos e/ou professores, ou interrupções por parte 

dos alunos enquanto estas estavam em outras reuniões. Todos os alunos entrevistados também 

relataram boa convivência com a direção, inclusive uma das diretoras é conhecida dentre eles 

por um apelido, que é o mesmo utilizado por todos os professores e funcionários, 

demonstrando a horizontalidade das relações. No que diz respeito aos demais funcionários, 

tive pouco contato, mas observei que as relações seguiam o padrão já relatado por todos.  

Assim, concluo que a escola pesquisada possui um ambiente aparentemente salutar nas 

questões interpessoais, mesmo com algumas questões próprias das relações humanas, tratadas 

pelos professores entrevistados como "probleminhas". Entre os professores, pude observar     e 

vários confirmaram em seus depoimentos    , que há boa relação também. Todos trabalham ou 

já trabalharam em outras instituições e foram unânimes em dizer que a escola pesquisada era a 
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mais tranquila para trabalhar. Inclusive, alguns relataram que possuem mais que meros 

colegas de profissão e que desenvolveram laços que vão além do ambiente profissional.   

Apesar dessa boa convivência, alguns professores disseram que pensam em exercer 

outras atividades profissionais, e de modo geral nenhum está satisfeito com as condições de 

trabalho que o governo do estado do Rio de Janeiro tem lhes proporcionado. Pude participar 

de uma reunião informal na sala dos professores onde debatiam sobre a Resolução 5531/2017 

da Seeduc/RJ que versa sobre a organização de quadro-horário entre outras coisas. No quadro 

de avisos da sala dos professores havia um cartaz que dispunha os critérios de desempate para 

a escolha de turmas e horários, alguns absurdos como afastamento para casamento e serviço 

eleitoral. Todos os presentes se queixaram muito e ressaltaram a dificuldade que o governo 

estadual tem imposto para o exercício da profissão, e apontaram esse ser o grande obstáculo 

na continuidade nessa profissão. Os que disseram ter interesse em permanecer no ramo da 

docência ressaltaram que têm o desejo de fazê-lo em universidades e não mais em Ensino 

Médio.  

Em relação aos alunos, os professores e diretores concordaram que, de maneira geral, 

são educados e de bom trato, e que não costumam ter problemas com eles, apesar de a 

sociabilidade discente ser agressiva, mas tratarei disso mais adiante. 

 

1.3 Pesquisa 

A minha estada lá se deu durante pouco mais de um ano     durante todo o ano de 2017 

e alguns meses de 2018    , pois dois dos meus três estágios obrigatórios foram feitos lá e, após 

o término, estive pesquisando e colhendo entrevistas para este trabalho. Acompanhei turmas 

do NEJA e do Ensino Médio, tanto no turno da noite quanto no turno da manhã. Desde o 

início encontrei portas abertas por parte da direção, tanto para realização dos estágios, quanto 

para a realização da pesquisa. Os professores também sempre foram muito acessíveis e 

solícitos naquilo de que eu precisava, além da ajuda incondicional dos professores que 

supervisionaram meu estágio de perto. 

As turmas do NEJA    Núcleo de Educação de Jovens Adultos     eram pequenas, com o 

máximo de dez alunos matriculados, e a frequência era em média de 30% somente. Trata-se 

de uma realidade diferenciada das demais turmas de Ensino Médio, uma vez que em sua 

totalidade são pais e mães de família, trabalhadores que não tiveram oportunidade de concluir 

seus estudos na adolescência e que buscam uma melhoria em sua condição financeira. Assim 

sendo, e por se tratar de uma região petrolífera    e, com isso, tecnicista    , as aulas de 
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Sociologia não eram tão atrativas aos alunos desse perfil. Os que frequentavam as aulas 

interagiam e até absorviam satisfatoriamente os conteúdos ministrados, mas tinham alguma 

dificuldade em desenvolver as atividades propostas pelo professor. 

As turmas do Ensino Médio que acompanhei eram de todas as séries. Algumas 

ministradas pela manhã e outras à noite. As turmas matutinas eram sempre cheias e compostas 

de alunos mais novos, e as da noite eram pessoas mais velhas e em menor quantidade. As 

aulas eram bem didáticas e os professores tentavam sempre mesclar os assuntos a atividades 

práticas, que facilitavam o aprendizado e prendiam a atenção dos alunos. As aulas aconteciam 

de forma expositiva e nós, estagiários, participávamos com colocações e explanações, 

previamente acordadas com os professores, o que fazia parecer aos alunos que dávamos aulas 

coletivamente. Os alunos sempre interagiram bem comigo e com os demais; faziam perguntas 

e conversavam sobre os assuntos ministrados. Em uma atividade, a professora propôs que 

seus alunos entrevistassem alunos de outras turmas para fazer um levantamento sobre 

possíveis vítimas de bullying. Para essa atividade, foram passadas as perguntas e os alunos 

tiveram algumas semanas para fazer e apresentar. Eles se engajaram bastante e ficaram 

surpresos ao descobrir que muitos de seus colegas já haviam passado por essa violência. Após 

a apresentação, e ao descobrirem que muitos já haviam sofrido ou ainda sofrem bullying     de 

acordo com as respostas colhidas pelos alunos    , a professora propôs que eles pensassem em 

como a escola poderia ajudá-los. Em outra ocasião, a atividade proposta foi uma pesquisa 

sobre personalidades negras. Era necessário levar essa pesquisa para a aula e apresentar. 

Como estávamos na Semana da Consciência Negra, o debate foi bem proveitoso, já que esse 

era o tema discutindo nas mídias sociais naquele momento. As apresentações evoluíram ao 

tema do racismo e muitos alunos mencionaram que já haviam sido vítimas desse crime. Outra 

atividade que me chamou atenção foi uma em que os alunos deveriam pesquisar sobre 

violência em letras de música, poesia ou charges, mas que fossem sobre violência contra 

negros, mulheres ou membros da comunidade LGBTQ. A maioria dos alunos levou músicas e 

uma aluna compôs uma poesia muito forte sobre violência contra travesti. Depois que eles 

apresentaram seus trabalhos, eu e outros estagiários conversamos com a turma sobre a 

violência na nossa vida. 

A partir dessas três atividades de que participei, percebi o quanto situações de 

violência eram comuns na vida dos alunos da escola e como que a cada exercício eles ficavam 

mais surpresos ao descobrir colegas próximos ou se descobrirem em situações em que eram 

vítimas de violência. Pensei que seria importante estudar a violência sob a óptica das vítimas 

e que, por vezes, também, os próprios alunos eram os agentes.  
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Sobre esse viés, esta breve pesquisa está pautada. Divida em três capítulos: o primeiro, 

este, que versa sobre a escola campo e suas peculiaridades; o segundo com a fundamentação 

teórica e o terceiro com a análise das entrevistas que fiz. 
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2.  A VIOLÊNCIA ESCOLAR 

Ouvir que a violência tem crescido no Brasil é muito comum, e isso já há algum 

tempo, seja nos noticiários nacionais e internacionais, seja nos periódicos locais, em bancos 

escolares, eclesiásticos, livros, a realidade nos mostra que por todos os lados o discurso tem 

sido o mesmo: o aumento da violência. Esta se manifesta de várias formas, em vários espaços 

e não está restrita a determinadas classes sociais, faixas etárias ou épocas específicas. Num 

primeiro momento podemos pensar, também, que a violência está ligada à pobreza e aos 

grandes centros urbanos, mas já foi constatado, por exemplo, aumento da violência entre 

jovens da classe média e nos diferentes contextos onde atuam: em casa, na família; na escola e 

até mesmo nas ruas (CAMACHO, 2001). E mais do que ouvir, temos vivido e sofrido essa 

dura verdade cotidianamente. Muitas são as explicações para as causas e mais ainda medidas 

sugestionadas para a diminuição da violência, e exatamente pela urgência desse assunto, 

diversos autores têm se preocupado em produzir estudos sobre o tema, como Sérgio Adorno 

(in: NONATO, 2015), Alba Zaluar (in: VELHO, G. e ALVITO, M. (orgs.), 1996), Celso 

Castro (2014) entre outros.  

Nesse trabalho o foco será a violência escolar que, assim como nos demais casos, vem 

sendo observada de forma sistemática na nossa sociedade e nos bancos de nossas escolas. 

(CAMACHO, 2001). 

João Sebastião (2009), menciona que há a ideia de que a violência escolar é um 

fenômeno recente e que antes existia a ideia de uma escola mítica, quase perfeita. Porém, 

argumenta dizendo que o fenômeno nas escolas portuguesas     objeto do seu estudo     existe 

desde sempre por motivos diversos, como posições pedagógicas diferentes ou conflitos 

policiais e grupos com ideologias políticas diferentes. Nesse sentido, faz um breve histórico 

da violência escolar no país e menciona o caráter violento que existia em alguns métodos 

pedagógicos repressivos, o que nos leva a uma outra questão: a necessidade de delimitar o 

conceito e noções utilizados para definir violência, com o intuito de colocar em xeque o 

sentido atribuído aos comportamentos dos alunos na escola. 

Antes de entrar no ponto central do trabalho, precisamos entender o que norteia a 

discussão. Alguns autores que tratam do assunto nos sugerem, à luz de suas pesquisas, eixos 

centrais que regerão essa temática. Bomeny, Coelho e Sento-Sé, (2009) em seu artigo 

"Violência nas Escolas Públicas do Rio de Janeiro: notas exploratórias sobre a autoridade 

docente e as percepções da violência", dizem que as entrevistas que embasaram o artigo, 

feitas com professores da rede pública de ensino, revelaram a recorrência de três eixos de 
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análise já que houve a abstração de três questões principais: a alocação da violência a um 

"outro", definido espacialmente ou temporalmente; um deslizamento semântico entre os temas 

da violência e da indisciplina; e uma negociação quanto à responsabilidade pelos alunos, 

muitas vezes estabelecendo uma relação de oposição entre pais e professores, ou entre família 

e escola.  

A alocação da violência a um outro, mencionada acima, evidenciou-se nas respostas 

negativas dos professores quando questionados se na escola em que atuam (onde estão como 

entrevistados, uma vez que muitos lecionam em outras escolas) há violência. Suas falas 

sempre eram de que presenciaram violência em outra escola e/ou outra época, e também que a 

vítima eram seus alunos, mas os agressores não, ou seja, afirmavam ter vivenciado a 

violência, mas sempre os agressores eram alunos de outros professores, outras escolas e 

ocorridas em outras épocas.  

Nesse sentido, citamos o deslizamento semântico, ou seja, a identificação dos 

professores de indisciplina como violência mencionado por Bomeny, Coelho e Sento-Sé 

(2009), de forma a colocar comportamentos indisciplinados e atitudes violentas como 

sinônimos. Vemos, no entanto, que há uma crítica por parte dos especialistas em Educação ao 

se fazer tal aproximação, uma vez que ambos conceitos, violência e indisciplina, não possuem 

a mesma raiz epistemológica, ainda que atos de violência possam indicar alto grau de 

indisciplina. Segundo o dicionário Aurélio online (2017), violência é "abuso de força, tirania, 

opressão, constrangimento exercido sobre alguma pessoa para obrigá-la a fazer um ato 

qualquer; coação"; já a indisciplina é definida como "fazer perder a disciplina; revoltar; 

insubordinar-se, revoltar-se", enquanto a disciplina é definida como "boa ordem e respeito; 

submissão, obediência à autoridade"; logo, a indisciplina estaria ligada ao descumprimento 

de ordens, e violência ao uso da força. Para João Sebastião (2009), esse uso da força na 

violência teria um caráter intencional de ferir o outro, podendo ser de caráter físico ou 

psicológico. Para este autor, ainda, a indisciplina é a realização de atos em desconformidade 

com as regras estabelecidas na escola. Não há um consenso, porém, sobre os limites entre os 

dois fenômenos. Um dos motivos é que tais conceitos dependem do sentido que é dado pelas 

pessoas envolvidas: alunos     vítimas ou agressores    , professores, diretores etc. Nesse 

sentido, Bomeny, Coelho e Sento-Sé (2009) também observaram que há muita naturalização 

de algumas práticas de violência tanto pelos professores como pelos alunos. A maioria dos 

artigos sobre esse tema   em asada por entrevistas     por exemplo, Bomeny, Coelho e Sento-

Sé (2009) e Njaine e Minayo (2003) citados aqui     e não foi incomum relatos de casos 

explícitos de violência serem descaracterizados como tal por que houve pedido de desculpas, 
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por exemplo, ou por que os alunos atenderam quando chamados à atenção. Em seus estudos, 

Njaine e Minayo (2003), trabalharam com grupos focais de alunos e professores. Num 

determinado momento, um aluno da 7ª série respondeu: "... por que ele não deixou a trava na 

arma? Pelo menos enquanto estivesse na escola.", quando questionado sobre uma situação 

hipotética em que um aluno armado na escola haveria disparado acidentalmente, matando 

outro aluno. Apesar de condenado o porte de armas, notou-se que, no imaginário de alguns 

jovens, há a exaltação do uso como símbolo de poder e de desafio às normas de convívio 

social. Falou-se também que tal atitude revelava um comportamento exibicionista.  

Outra questão levantada por Njaine e Minayo (2003) são os tipos de violência 

encontradas no âmbito escolar. Analisando os dados quantitativos, a humilhação foi 

identificada como sendo a agressão mais sofrida pelos alunos de todas as escolas, seguida de 

furtos e ameaças de destruir seus pertences. Nesse caso, os entrevistados de escolas privadas, 

que correspondem à classe média, afirmaram reproduzir o comportamento censurado. Nas 

escolas públicas, identificou-se o uso de agressões físicas e depredações, enquanto nas 

particulares roubos e humilhações. Os professores afirmaram que os alunos apresentam um 

comportamento agressivo, intolerante, apático e de baixa autoestima. João Sebastião (2009) 

destaca também o bullying como uma forma particular de violência entre os adolescentes, que 

se desenvolve em contextos de interação onde não há regulação de adultos, marcado pela 

utilização de formas de dominação e perseguição destrutivas da individualidade da vítima, 

pois ocorreria por longos períodos.   

Para além das indefinições conceituais, Bomeny, Coelho e Sento-Sé (2009) 

identificaram uma relação entre o "afrouxamento das microrregas de organização do cotidiano 

escolar e a eclosão de episódios de agressão física" (p. 95) que acarretaria outro problema: o 

de definir se é a escola ou a família responsável pelo processo socializador do aluno. A fala 

dos professores aponta, por unanimidade, a ausência dos pais, seja ela física (não 

comparecimento às reuniões e/ou convocações escolares), seja ela emocional, com o 

desinteresse pelos estudos de seus filhos. Entende-se que a realidade de muitos pais 

impossibilita essa aproximação ao ambiente escolar, mas para alguns professores 

entrevistados, isso não justificaria a falta de incentivo às atividades escolares. Njaine e 

Minayo (2003), observaram em seus estudos que os alunos também apontam essa ausência, 

principalmente paterna, como causa da violência.  

Nesse sentido, os relatos apontados por Njaine e Minayo (2003) mostram que a 

expectativa era que houvesse uma parceria dos pais com a escola, mas a realidade seria de que 

esse distanciamento acarreta transferência da responsabilidade para os professores,  não só 
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de construir o caráter civil dos alunos, mas também o de substituir os pais emocionalmente. 

Em alguns trechos das entrevistas vemos que essa é uma realidade presente na vida de muitos 

deles. Porém, tal sentimento substitutivo poderia não ser somente positivo, uma vez que a 

falta de autoridade dos pais é também transferida aos professores, assim, ao receber uma 

direção do professor, os alunos podem reagir negativamente como se reagissem aos pais. 

Outro problema também dessa fusão entre as funções parentais e professorais seria a 

evidência e reforço da omissão familiar, que pode ir ainda mais longe atingindo a relação dos 

pais e professores, onde os pais veem os professores como rivais.  

Sobre as causas da violência nas escolas, Njaine e Minayo (2003) relatam que os 

alunos apontaram os motivos: a) agressividade dos alunos na formação de sua identidade. 

Nesse sentido, eles citam a violência entre eles e deles para com os professores por estes não 

os compreenderem; b) descaso da escola e a violência dos professores e funcionários, quase 

sempre verbal, contra eles. Aqui eles reclamaram da forma autoritária e agressiva com que 

são tratados pelos professores e funcionários, o que impede o diálogo; c) a influência da 

mídia. Citaram a TV com sendo a principal vilã das mídias ao noticiar acontecimentos de 

jovens atirando em seus colegas nas escolas norte-americanas; e d) a negligência da família. A 

ausência paterna foi a mais citada, evidenciando a importância da figura do pai para este 

grupo, como já mencionado. 

Como forma preventiva, algumas soluções foram apontadas pelos alunos, como a 

expulsão dos agressores, já os professores falaram em discussão sobre a exposição deles às 

violências, construindo juntos a melhor forma preventiva, apesar de não se julgarem aptos 

para tal atividade. Ao analisar os dados e as falas em todo o trabalho, evidenciou-se que as 

percepções de todos os envolvidos sobre o tema da violência é bem mais ampla que a de fatos 

isolados. Por isso, as ações preventivas igualmente demandariam envolvimento não só dos 

professores e escola, mas também contaria com o auxílio das famílias.  

Para alguns professores, segundo Bomeny, Coelho e Sento-Sé (2009), a aprovação 

automática e indisciplina estão totalmente relacionadas. Em suas palavras: 

O depoimento dos professores trouxe um dado interessante para o qual não 

havíamos feito qualquer hipótese no início da pesquisa: relação entre aumento da 

violência e a política de aprovação automática do município do Rio de Janeiro. Tal 

associação, expressa sob a forma de uma introdução espontânea por vários 

entrevistados do tema da aprovação automática no decorrer de seus depoimentos, 

provocou na equipe um conjunto de pequenas e/ou mais refletidas ligações para as 

quais chamamos a atenção neste trabalho. (Ibid.,  p. 106). 
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 Segundo tais autores, os professores associam a aprovação automática à perda do 

controle e da autoridade sobre os alunos. Assim sendo, a autoridade pode ser o fio condutor 

de todos os tópicos tratados nesse trabalho, seja ele o deslizamento entre os conceitos de 

violência e indisciplina, seja a ausência de socialização primária e a eclosão da 

violência/indisciplina ou ainda a fronteira entre os papéis dos pais e professor  e sobre a quem 

cabe a responsabilidade pelo aluno. 
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3. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

3.1 Metodologia 

 

A espinha dorsal de uma pesquisa é a metodologia aplicada para sua desenvoltura. O 

estudo inicia com as inquietações do pesquisador ao buscar respostas para seus 

questionamentos, mas vai se desenvolver a partir dos métodos e procedimentos empregados 

ao longo dessa jornada. A própria definição etimológica, segundo os autores Cleber Cristiano 

Prodanov e Ernani Cesar de Freitas (2013), já explicita esse trajeto, uma vez que "a palavra 

Metodologia vem do grego “meta” = ao largo; “odos” = caminho; “logos” = discurso, estudo" 

(ibid., p. 14). Para tanto, existem dois tipos de pesquisa científica, que comumente são 

empregados: a pesquisa quantitativa e a qualitativa. A primeira, ocupa-se com dados 

numéricos para compreender fenômenos, sem levar em consideração a subjetividade, 

enquanto a segunda colhe narrações, preocupando-se com as particularidades e experiências 

individuais. 

Muito se discute acerca da fidedignidade à coleta de dados na pesquisa qualitativa, 

porém, já é pacífico o entendimento de que ambos os métodos, qualitativo e quantitativo, têm 

seu peso na pesquisa científica e sua cientificidade comprovada. Sobre o assunto, Hartmut 

Günther (2006) diz: 

 

Em suma, a questão não é colocar a pesquisa qualitativa versus a pesquisa 

quantitativa, não é decidir-se pela pesquisa qualitativa ou pela pesquisa quantitativa. 

A questão tem implicações de natureza prática, empírica e técnica. Considerando os 

recursos materiais, temporais e pessoais disponíveis para lidar com uma determinada 

pergunta científica, coloca-se para o pesquisador e para a sua equipe a tarefa de 

encontrar e usar a abordagem teórico-metodológica que permita, num mínimo de 

tempo, chegar a um resultado que melhor contribua para a compreensão do 

fenômeno e para o avanço do bem-estar social. (Ibid., p. 207). 

  

Para Mirian Goldenberg (2004), a pesquisa é uma forma de reaprender a olhar as 

coisas simples do cotidiano, e com base nessa premissa é que este trabalho foi desenvolvido. 

A partir da metodologia qualitativa, dez alunos, de ambos os sexos, todos do Ensino Médio e 

do turno matutito de uma escola estadual localizada no centro do município de Campos dos 

Goytacazes. O trabalho de campo foi feito no segundo semestre do ano de 2017, 

simultaneamente à realização do estágio obrigatório previsto no currículo dos cursos de 

licenciatura, e as entrevistas foram feitas durante o mês de abril de 2018, na escola campo e 
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no próprio turno de origem, ainda que algumas dúvidas e informações adicionais tenham sido 

coletadas através de mensagens de WhatsApp.   

Ao término de todas as vinte entrevistas, observou-se que algumas falas foram 

constantes, tanto de alunos quanto de professores, o que acabou por delimitar os eixos de 

pesquisa e análise deste trabalho. Foram elas: a) identificação de violência com indisciplina; 

b) violência existente, porém distante; c) predominância de violência feminina; d) 

sociabilidade dos alunos considerada violenta; e e) percepções sobre violência. Passemos aos 

relatos das entrevistas destacando esses eixos de análise. 

 

3. 2 Violência x indisciplina 

É muito comum ao estudarmos violência escolar nos depararmos com a identificação 

de atos violentos como mera indisciplina. Isso se dá, segundo Bomeny, Coelho e Sento-Sé 

(2009), pela naturalização de algumas práticas de violência, tanto pelos professores quanto 

pelos alunos. Ambos os conceitos não possuem o mesmo significado, conforme já os citamos 

no capítulo anterior; logo, repetimos que a indisciplina estaria ligada ao descumprimento de 

ordens e violência ao uso da força.  

Abramovay e Ruas (2003) apontam que a análise da violência escolar é dificultada por 

não haver um consenso sobre o significado da violência. Este pode variar em função do 

estabelecimento escolar, bem como por quem a descreve, seja por professores, alunos, 

funcionários, diretores etc., havendo, também,variações em função da idade e sexo. Por isso, 

 

 

 

 

 

Segundo os autores Bomeny, Coelho e Sento-Sé (2009), o que ocorre é um 

deslizamento entre os conceitos e que isso perpassa o tema do "respeito". Na ausência desse 

respeito por parte dos alunos é que surgem os atos de violência e/ou indisciplina. O respeito, 

por sua vez, é demonstrado pelos alunos quando atendem aos professores ao serem chamados 

à atenção, e isso dependeria da postura do professor mais enfática para consegui-lo. A 

capacidade de atender ou desculpar-se pelos seus atos, além de gerar o respeito, seria um fator 

(...) em diversas partes no mundo e no Brasil, pesquisadores tem 

procurado refinar o conceito de violência considerando a população 

alvo, os jovens e o lugar da escola como instituição. Nesse sentido, 

a literatura nacional contempla não apenas a violência física, mas 

acentua a Ética, a política e a preocupação em dar visibilidade a 

"violências simbólicas". (Ibid., p.22). 
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atenuante na dosagem daquilo que é classificado como indisciplina e violência. Não foi raro 

ouvir por parte dos professores que, por mais que os alunos fossem "levados", sempre se 

desculpavam quando chamados à atenção, e por isso, tinham "bons" alunos.  

Como é sua relação com os alunos? Você já presenciou alguma 

violência escolar? 

      Professora 1: “A relação é muito boa! Já ouvi falar de violência aqui, 

mas nunca presenciei. Mas adolescente é adolescente, né... (...) Às 

vezes eles se exaltam em sala de aula comigo, gritam, mas logo pedem 

desculpa e se arrependem (...) geralmente agem assim por não 

concordarem com alguma atividade ou nota". 

 

      Professora 2: "Ah tranquilo (...) eles respeitam muito! Já houve casos 

de baterem boca comigo, mas não me ofenderam, só discutimos (...) 

depois pediram desculpas e ficou tudo legal! Nunca teve caso de me 

peitarem." 

 

 Na fala desse aluno, a mesma percepção: 

  

Como é a relação com os colegas de sala? Você já teve algum 

problema?  

Aluno 1: "Já tive desavenças, não brigas, mas depois resolveu." 

Mas qual o motivo? Você pode falar?  

Aluno 1: "Posso sim. Foi questão de forma de pensar mesmo. Questão 

de um não concordar com o outro e gerar aquela discussão, mas 

depois ficou tudo bem, a gente pediu desculpa." 

 

Para a Professora 1, o caminho para a boa relação é o diálogo aberto e franco que 

tenta desenvolver com os alunos desde o primeiro dia de aula. Foi enfatizado também a 

relação fraternal com as turmas, uma vez que ela é a única a ocupar a disciplina de O.P.V.    

Orientação para vida (antigo Ensino religioso)     na escola, disciplina presente nas três séries 

do Ensino Médio. Assim sendo, o contato se dá pelo menos, via de regra, durante três anos 

com os alunos, o que reforça os laços. Segundo ela, os alunos do colégio são extremamente 

carentes de atenção e de afeto e que, associada à proposta da disciplina, geram confidências e 

questionamentos que vão muito além dos conteúdos trabalhados.  

Bomeny, Coelho e Sento-Sé (2009) observaram que a ausência dos pais na vida 

estudantil dos filhos acaba por transferir a responsabilidade à escola e, por consequência, aos 

professores. Por isso, os professores acabam por tomar para si a responsabilidade e tentam 
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suprir essa carência afetiva. Tal qual o observado na fala da professora na entrevista 

supracitada. Para os mesmos autores, essa postura é uma via de mão dupla: 

Esta omissão familiar, contudo, somada a um ambiente definido como “dominado 

pela violência”, é percebida como mais forte, gerando seres “insensíveis” e 

“incr dulos” diante da possibilidade de uma doação afetiva autêntica. (Ibid., p. 99). 

 

O que pode gerar, inclusive, atos violentos e/ou indisciplina, uma vez que:  

Esta fusão entre as funções parentais e professorais tem assim um caráter 

ambivalente, podendo ser ora solução – como no caso em que a “re eldia”   descrita 

como sendo tomada pelo afeto substitutivo da professora – ora problema, na medida 

em que o desempenho pelos professores destas funções parentais acabaria por 

reforçar a omissão da família em relação a responsabilidades que, na visão destes 

professores, lhe caberiam. ( Ibid.., p. 102) 

 

De forma geral, o observado nas entrevistas é a identificação da violência com 

agressão física e com atos de vandalismo, todo o resto seria enquadrado como indisciplina ou 

"jeito da pessoa", segundo alguns alunos aos descreverem professores menos simpáticos. O 

contraponto é que, quando questionados sobre o que entendiam sobre violência, os alunos 

responderam que ela se manifesta de diversas formas, inclusive verbal, como podemos ver em 

alguns trechos abaixo: 

O que você entende sobre violência? 

Aluno 1: "Violência não é só agressão física, mas verbal também. Não 

precisa bater para ser violento" 

Aluno 2: "Por exemplo, eu convivi com um monstro, que é o meu pai. 

Ele me batia muito, mas muitas vezes ele me xingava tanto que para 

mim isso doía mais que apanhar (...) Ele dizia que eu era muito burro 

e não daria para nada. Isso é um tipo de violência. Não sei falar 

direito, mas na minha opinião é violência também." 

Entendi. Seria uma violência psicológica...? 

"Isso mesmo. Psicológica!" 

Professor 1: "Violência é um conceito muito amplo e se manifesta de 

diversas formas. A violência física é só uma delas; tem a verbal, a 

psicológica, a institucional, né..." 
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Isso me leva a outro ponto da pesquisa: o de que a violência existe, mas sempre 

distante, da qual tratarei agora. 

3. 3 Violência distante 

Houve um consenso nas entrevistas sobre a existência de violência no colégio estadual 

estudado, porém somente uma pessoa relatou ter vivenciado essa violência dentro da escola. 

Os demais foram evasivos em suas respostas, dizendo que souberam por terceiros de casos 

recentes e ocorridos outrora. Para Bomeny, Coelho e Sento-Sé (2009), um dos fatores seria a 

fuga de constrangimentos institucionais por parte dos professores, ou seja, não querem se 

indispor com a instituição abordando uma temática tão delicada. Assim, atribuir a violência ao 

outro seria um jeito de negar e reconhecer sua existência, conciliando a necessidade/desejo de 

falar sobre, enquanto preserva a si e ao seu local de trabalho. Como o professor é sempre visto 

como um "vocacionado" quase religioso, nas palavras de Rodolfo Ferreira (2003), estariam 

também resguardando suas vocações profissional e institucional. Nesse sentido, temos: 

 

A trama da vocação foi tecida durante séculos por fios de materiais diversos: os 

jesuítas que durante dois séculos foram os principais, senão os únicos, professores 

da então colônia portuguesa. Vem da Igreja Católica parte da urdidura vocacional do 

magist rio, que carrega uma noção de ocupação “sagrada”. Após tanto tempo 

identificando no padre, o professor, a sociedade sente dificuldade de desvincular 

uma personagem da outra, continuando a ver no professor o sacerdote e o 

missionário. Outros fios, de materiais diferentes são agregados a mesma tecitura. Os 

políticos, gestores da educação - já laica, realizado por homens e mulheres (mais 

mulheres do que homens, desde início do século passado) comuns, que têm no 

exercício do magistério um meio de sobrevivência, um trabalho - mantém o sentido 

de vocação, utilizando-o para a preservação de um conteúdo moral na formação de 

atitudes e hábitos desejáveis no contexto social, e na legitimação da ideologia 

patriarcal, atribuindo às mulheres espaços públicos controlados e reservados (...) já 

há alguns anos, a profissão do magist rio sofre um processo de “profanação”, ou, 

conforme Ferreira (1998), encontra-se no limiar entre o sagrado e o profano. Outra 

trama começa, então, a ser urdida no magistério: nessa os fios do assalariamento, da 

desvalorização social, da profissionalização, se fazem presente desvelando o 

“sagrado”, e evidenciando o quanto de ideológico e mistificador de relações de 

subordinação, está implícito na imagem do magistério como missão. (CARDOSO, 

2001, p. 225). 

 

 E ainda sobre o tema, Bomeny, Coelho e Sento-Sé (2009) destacam que 

 

A escola seria o espaço em que seu trabalho é realizado, alimentando-se da 

vocação(expressão recorrentemente usada pelos professores para dar conta de sua 
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escolha profissional) dos profissionais ali envolvidos, da sua devoção, da boa 

organização administrativa, tornada possível invariavelmente pelas qualidades 

pessoais das equipes pedagógica e de direção. Embora aparentemente óbvia, a linha 

interpretativa que aponta para a preservação consciente da instituição em que o 

professor atua não deve ser meramente desconsiderada. Afinal, as escolas em que 

atuam são descritas pelos entrevistados como espaços que funcionam a contento, a 

despeito das dificuldades estruturais enfrentadas, a ocorrência de episódios de 

violência poderia funcionar, em sua percepção, como máculas, contraexemplos da 

excelência de seu bom funcionamento. (Ibid., p. 83). 

 

Outro fator, seria o receio de "contaminar-se" com aquilo que convencionou-se tratar 

como violência. A violência estaria ligada à desordem, ao caos, ao sujo, ao impuro. Nesse 

sentido, encontramos diversos estudos que entendem essa alterização como cordão sanitário 

simbólico de forma a separar aqueles que não querem associar-se ao "mal". Segundo Bomeny, 

Coelho e Sento-Sé (2009): 

Essa linha interpretativa remete nosso campo a outros que já podem ser 

considerados clássicos no estudo da violência, como aqueles dedicados a meninos de 

rua (Silva e Milito, 1995), às classes perigosas (Coimbra, 2001), ou mesmo a 

agentes do Estado cujo trabalho os coloca diretamente em contato com as 

populações marginais, como agentes penitenciários (Coelho, 1987) ou os policiais 

(Bittner, 2006). A alterização da violência, nesses casos, decorre de uma percepção 

difusa, mas fortemente estruturante, do risco de contaminação implicado no contato 

com a violência, assim como com os personagens identificados como seus agentes 

preferenciais. O mero contato com um ou outro (a situação de violência ou seus 

supostos atores) arrastaria a todos, por efeito de contágio, para o mesmo ciclo 

imprevisível, fora de controle, sujo, feio e ameaçador que caracteriza aquilo a que 

damos, de modo por vezes indiscriminado, o nome de violência; tornaria-os pares de 

infortúnio e perdição. (Ibid., p. 84). 

 

Interessante notar que por unanimidade o colégio analisado foi considerado um lugar 

tranquilo, mesmo recebendo alunos de várias partes da cidade, como relata uma professora: 

"Nós temos muitos alunos de comunidade, localidades diferentes. Tem aluno que 

chega atrasado e explica que não podia sair de casa por que estava rolando 

tiroteiro, ou que precisa sair mais cedo pelo mesmo motivo (...) eles convivem com a 

violência diariamente (...) bullying, violência, tem, mas nada grave (...) Em relação 

a outras escolas o (...) é um colégio muito tranquilo. O ambiente de trabalho é 

muito bom!"  

Durante o trabalho de campo, três fatos foram presenciados. Em nenhum dos casos 

houve agressão física. Dois diziam respeito a discussões mais acaloradas entre alunos, e o 

outro caso se deu de forma peculiar: dois alunos foram encontrados no decorrer de uma 

relação sexual em uma sala que não estava em uso. Os alunos se articularam e aproveitaram 
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uma reunião que acontecia na sala dos professores em comemoração ao aniversário de uma 

das diretoras, na qual todo o corpo docente estava presente. O que gerou a algazarra foi o fato 

de o rapaz pego em flagrante ser namorado de outra menina, e a expectativa era da briga da 

menina traída com a "traidora" em questão. Isso nos leva ao próximo eixo de análise: o da 

predominância da violência feminina (item 3.5). Quando questionei os entrevistados docentes 

sobre tais situações, eles mais uma vez foram evasivos e classificaram como indisciplina.  

 

3. 4 Pichações e rabiscos 

Da mesma forma, os alunos atribuem a terceiros os "atos de vandalismos", como eles 

classificaram as pichações e os rabiscos nas paredes, cadeiras e mesas. Quase a totalidade das 

carteiras estão rabiscadas e os dizeres são os mais diversos. Como exemplo da imagem 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andando pelas dependências da escola, observam-se logo pichações e rabiscos 

espalhados por todo canto, principalmente nas paredes dentro da sala de aula e nas carteiras. 

Sobre o assunto, temos: 

 igura      Rabisco em carteira. 

Fonte: Acervo pessoal. Foto tirada em 18/10/2017. 
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É fato que na sociedade contemporânea não exista um consenso entre aqueles que 

defendem a pixação e os que a condenam. Facilmente podemos encontrar outros 

grupos que ignoram o assunto ou que apenas desejam deslegitimar a pixação como 

arte, seja por um senso estético ou defendendo o argumento de que ela está 

enquadrada no código penal como crime ambiental. Mas (...) independente de todas 

as polêmicas, a pixação apresenta originalidade, autonomia e um plano estético que 

a torna marginalizada não somente no mundo das artes como também no mercado. 

Assim como é inútil profetizar acerca das artes, também pode ser uma armadilha 

profetizar a respeito da pixação e seus fins, tanto artísticos quanto criminosos. Antes 

de qualquer coisa, é preciso decifrar os rabiscos. Afinal, o rabisco que parece ser um 

simples desvio de caráter ou um problema moral, pode ser a parte visível de um 

estatuto artístico. (NASCIMENTO E LIMA, 2012, p. 34). 

Diante dessa observação, achei por bem apurar qual a percepção que os entrevistados 

tinham sobre esse tema. Vejamos algumas respostas: 

O que você acha sobre pichações e os rabiscos que existem nas carteiras? Você 

já fez algum deles? Por que você acha que fazem isso? 

Aluno 1: "Eu acho horrível! Isso é vandalismo! Duvido que façam isso nas casas 

deles! Aí chega na escola e quer fazer. Eu não, tia, nunca fiz. Eu tenho 

educação!(...) Fazem pra chamar atenção!" 

Aluno 2: "É falta de educação, né, tia... Nunca fiz isso não. Deus me livre!" 

Nenhum dos alunos admitiu ter feito qualquer ato de pichação, rabisco ou afim. 

Segundo os professores, para o início do ano letivo todas as paredes e carteiras foram limpas, 

o que no decorrer da primeira semana foi desfeito. 

Professora 1: "Poxa cara, tudo limpinho, de um dia pro outro sujou tudo de novo! É 

muito difícil! Isso é falta de educação! A gente avisa na sala, mas quando vira eles 

tão lá escrevendo. Não dá pra saber quem é (...) geralmente eles deixam mensagens 

pra outro aluno, desenham pênis, chamam de gay.. tem de tudo. Pichação eu não vi 

não, até por que o colégio é tombado (referindo-se ao fato de o prédio do colégio 

ser tombado como patrimônio cultural da cidade desde 2013." 

 

Entende-se que tais atitudes de distanciamento do alunado a essa prática pode ser 

explicada pelo fato de classificarem como errado e terem medo das consequências; porém, à 

luz do que já foi estudado, a ideia de não envolver-se com o "sujo" talvez possa ser pensada. 

3.5 Violência feminina 

Quando questionado sobre como eram as violências que eles tinham conhecimento 

que ocorriam ou ocorreram no colégio, uma fala foi destacada pela repetição: "quase não tem 

briga, mas quando tem, acontece entre duas meninas e por causa de namorado." 
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Existe violência no colégio? 

Aluna 1: "Hoje em dia não, mas antigamente tinha muito. Mulher com mulher por 

causa de macho. Tinha direto! Eles colocavam até vídeo na internet. A última que 

eu vi já tem um tempo: a menina esperou a outra no portão, puxou o cabelo dela e 

jogou no chão" 

E o motivo foi namorado, certo? 

Aluna 1: "Sim, por causa de homem. Sempre por causa de homem! E com ele não 

brigam, sendo que ele é que tá errado". 

 

Sobre esse tema, Maira da Cunha Darido, José dos Santos Reis Filho e Jéssica Silva 

(2013) fazem uma análise lembrando como o papel da mulher foi se transformando ao longo 

da História, o que foi reorganizando e desconstruindo os padrões tradicionais de família. Por 

exemplo, para esses autores, nas últimas décadas, a função da maternidade na vida da mulher 

passou e passa por alterações, sendo vista como desvio social, uma vez que a realização 

pessoal feminina pode ser mudada com a presença dos filhos. Mesmo assim, afirmam que a 

maternidade ainda hoje é vista como fator definidor da feminilidade. 

Nesse sentido, também é importante ressaltar o papel da escola enquanto reflexo da 

sociedade e por conseguinte suas mudanças. Logo, a violência escolar tem sido cada vez mais 

frequente, a tal ponto que, como já citado anteriormente, tornou-se algo naturalizado.  

Fazendo recorte de gênero, Darido, Filho e Silva (2013), atribuem à mídia a imposição 

do novo papel social da mulher e a busca pela igualdade de gêneros, porém de forma 

distorcida. Assim, 

Diante do poder de manipulação da mídia e do retrato que esta construiu ao novo 

papel social da mulher na sociedade, observou-se que houve uma reviravolta na 

imagem da valorização da mulher, um feminismo distorcido; em que as mulheres 

não mais são vistas pela ótica familiar, em que ocupavam o papel de donas do 

lar;mas, sim, como provedoras sexuais, evidenciando o corpo em prol da 

escolaridade, e que através dele buscam a ascensão na vida.(Ibid., p.180). 

 

Diante disso, vemos os adolescentes não só influenciados pelas mídias, mas tendo suas 

identidades definidas por ela. Identidade essa que justifica o aumento de atos violentos de 

cunho amoroso, cometido pelas meninas. 

No episódio citado anteriormente, presenciado na observação do trabalho de campo, a 

expectativa era do embate entre as meninas, porém o rapaz em questão nada sofreu, inclusive 

foi tratado como um herói pelos outros alunos pelo fato de não ter sido "X-9" e dito quem era 

a menina que estava com ele. Isso porque, quando espalhou-se o boato que um casal estava 
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mantendo relações sexuais e o nome do menino foi ventilado, rapidamente observaram que a 

namorada dele estava em outro lugar. Por outro lado, o rapaz ciente da sua traição, saiu da 

sala e distraiu os alunos para que a moça saísse e se misturasse aos demais, sem que fosse 

envolvida ao ocorrido. Então, todos questionaram o rapaz em busca da identidade da menina e 

este a "preservou". A briga esperada nunca saiu. As providências tomadas pela direção do 

colégio foram conversar com o rapaz e alertar o alunado de que no colégio não são permitidas 

tais práticas. No entanto, sobre o ocorrido, uma professora disse em tom jocoso: 

 

"Ah, eles fazem isso o tempo todo por aqui! Pensa comigo: são adolescentes, estão 

com os hormônios fervendo, lógico que vão aproveitar cada minuto que tiverem 

para transar! Ainda mais num colégio como esse, que possui um monte de lugar 

ermo e sala que não é usada! Outra coisa: eles não têm dinheiro para ir a motel, e 

em casa os pais não permitem... Então, é aqui que eles vão transar. O que me 

preocupa é que, com essa urgência toda em transar, eles quase não usam 

camisinha, por que não dá tempo, né. Aí vem as gravidezes indesejadas, as 

doenças... Se não fosse isso, por mim não teria problema algum. Melhor transar que 

brigar."  

 

3.6 Sociabilidade violenta dos alunos 

"Existe violência no colégio?" 

Professora 1: "Existe sim (...) até porque os alunos são violentos, os adolescentes de 

forma geral são, né? Eles só falam gritando, estão sempre armados (...) você 

sempre tem que pisar em ovos com eles. Até entre eles mesmo, se cumprimentam 

xingando, com apelidos ofensivos, mas isso é o jeito deles; é o natural deles. Essa 

geração vive assim." 

Aluna 1: "Tenho alguns amigos aqui, mas os alunos daqui são irritantes; ficam 

fazendo piada o tempo todo". 

 

De forma geral, os entrevistados observaram que os alunos vivem de forma violenta, 

fazendo coro ao relato acima. Os próprios alunos observaram tais atitudes, mas sempre 

enfatizando que partiam dos colegas e não deles próprios. 

Segundo Njaine e Minayo (2003), a agressividade presente na adolescência advém 

da busca constante de afirmação e identidade e é apontada como um dos fatores geradores da 

violência escolar. Esta se dá de forma velada ou explícita e permeiam as relações 

interpessoais na escola.  

Para tratar essa temática, Benard Charlot (2002), trabalha o conceito de incivilidade, 

que seriam atitudes que atrapalham a boa convivência e deixam o ambiente insalubre. Para o 
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mesmo autor, a agressividade dos alunos existe desde sempre, porém foi se agravando ao 

longo do tempo.  

Durante a última semana do mês de março de 2018, estava prevista no calendário do 

colégio a Semana de Prevenção de Violência nas Escolas. Como atividade, os alunos tiveram 

que elaborar cartazes que versassem sobre de que maneira essa violência poderia ser 

combatida. Segunda a professora que propôs a atividade, foram formados grupos e solicitado 

que fizessem tudo de forma manuscrita, sem o auxílio do computador, para estimular a 

reflexão. A professora em questão disse: "Enquanto eles estão escrevendo e desenhando, eles 

estão se conscientizando sobre a violência e como ela pode acontecer". A internet poderia ser 

utilizada para pesquisa. Houve uma preocupação por parte da professora em preservar seus 

alunos, por isso não foi pedido que eles falassem de experiências próprias, mas de situações 

hipotéticas. Um cartaz dentre os mais de dez dependurados no mural, destacou-se por um 

detalhe que pode sugerir essa agressividade supracitada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2    Cartaz de aluno para a Semana de Prevenção da Violência nas Escolas. 
 

Fonte: Acervo pessoal. Foto tirada em 10/04/2018. 
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A sigla TCP, destacada com o círculo vermelho, diz respeito a uma facção criminosa, 

"Terceiro Comando Puro". Segundo relatos, esse detalhe foi acrescentado após a confecção e 

exposição dos cartazes. Não souberam dizer se no colégio de fato existam membros dessa 

facção, mas ressaltaram o fato de que essa marca no cartaz diz respeito à afirmação de 

identidade. Ainda que não seja integrante, fingir ser integrante lhe confere poderes; intimida 

os demais, relatou um professor.  

A cientista social Natália Mendonça da Silva, em sua monografia ao término da 

graduação no ano de 2017, estudou a presença de facções criminosas na mesma escola onde 

este trabalho foi realizado. E sobre essa questão, tão cerne em seu trabalho, escreveu: 

 

Sobre todas as questões (...) o corpo docente entrevistado se mostrou ainda mais 

dispersos que os alunos no que diz respeito à existência de facções em seu ambiente 

de trabalho, sejam pela falta deste debate na grade curricular de ensino, sejam pela 

falta de atenção ou mesmo pelo descaso ao considerarem tal investigação como 

“ o agens” ou “coisas de adolescente”.  onclui-se então que esta análise entre 

facções e escola, ainda é uma questão muito mal desenvolvida e pensada pela 

instituição de ensino, digo, seus alunos e professores aqui entrevistados. Ainda há 

uma visão muito romantizada sobre o colégio com o dever de formar alunos para se 

tornarem cidadãos de bem, o que consequentemente acaba naturalizando muitos 

comportamentos de seus alunos. (Op. cit., p. 38). 

 

3.7 Percepções sobre violência 

Bernard Charlot (2002) , em seus estudos sobre violência escolar na França, a 

diferencia em três tipos: a violência na escola, a violência à escola e a violência da escola. 

No primeiro caso, ele se refere aos atos ocorridos dentro da instituição escolar. Seria como se 

os agentes elegessem o espaço escolar para acertos de conta. No segundo, ele versa sobre 

violências praticadas contra a escola, contra as atividades da instituição escolar. No terceiro e 

último caso, ele fala sobre a violência que a escola pratica, ou seja, a institucional. Essas 

diferenciações são importantes, pois cada uma delas demanda ações diferentes de combate. 

Apesar de a maioria dos autores das violências escolares serem os alunos, essa diferenciação 

nos permite entender outros autores e, se os alunos são a maioria dos autores, também seriam 

as maiores vítimas.  

Pensar violência escolar isoladamente, não nos permite entender o fenômeno de forma 

correta, por isso temos que entendê-la como fenômeno social. Em suas palavras:  
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Certamente esta é uma questão que está vinculada ao estado da sociedade, à formas 

de dominação, à desigualdade, uma questão que está vinculada também às práticas 

de dominação, uma questão que está vinculada também às práticas da instituição 

(organização do estabelecimento, regras de vida coletiva, relações interpessoais, 

etc.) Mas é também uma questão que está ligada às práticas de ensino quotidianas 

que, em último caso, constituem o coração do reator escolar: é bem raro encontrar 

alunos violentos entre os que acham sentido e prazer na escola... (Charlot, 2002, p. 

442). 

 

Charlot (2002) também distingue os conceitos de violência, transgressão e 

incivilidade. A violência é o ato que ataca a lei com o uso da força, já a transgressão é um 

comportamento contrário ao regimento interno da instituição e, por fim, a incivilidade não vai 

contra a lei, nem contra o regulamento interno do estabelecimento, mas viola as regras de boa 

convivência. Essa distinção é importante porque "permite não misturar em uma única 

categoria, mas também porque designa diferentemente lugares e formas de tratamento dos 

fenômenos" (ibid., p. 437). 

O que você chama de indisciplina? 

Professor 1: "Nunca presenciei violência, só indisciplina mesmo. Um pouco de falta 

de respeito com o professor e com os próprios colegas. Pedi várias vezes para 

retirar o fone do ouvido no andamento da aula ou parar de tirar "selfie" no meio da 

aula. Coisas que eu até entendo pela idade: não fazer nenhum exercício nem em 

sala ou em casa. Às vezes ate penso que alguns tem TDH. Mas, quando converso, 

fica bem óbvio que é falta de costume fazer atividade ou preguiça. Mas ouvi dizer 

sobre violência em outras escolas" 

Como eram essas violências que você ouviu dizer? 

"São pesadas. Do tipo do aluno que deu cadeirada na cabeça da professora ou 

ameaça o professor. Alguns batem no próprio colega de turma. Sem falar da 

violência psicológica entre eles (...) que são as ameaças. Eu escuto em outra escola 

sempre.  Tipo: "Coe fessor, é TCP ou num é?" 

Professor 2, sobre o que é violência. 

"Bem, entendo que é  a ação ou efeito de empregar força física ou intimidação 

moral.  Ação essa que vemos eles exercerem muito entre eles, acredito que seja uma 

maneira de se autoafirmarem, de defenderem seu espaços ou até mesmo para se 

defenderem. Chega a ser meio engraçado que algumas ações que nós vemos como 

violentas, para eles são banais, é algo que acaba surgindo de forma natural no 

cotidiano deles." 

 

O bullying foi citado na maioria das entrevistas com uma das formas de violência 

escolar mais recorrente. Sobre isso, podemos dizer que dada recorrência ainda recente sobre o 
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tema, ainda não há um conceito único que defina o fenômeno, mas Marilena Ristum (2010), 

ao tratar sobre bullying escolar o conceitua assim: 

De modo geral, conceitua-se bullying como abuso de poder físico ou psicológico 

entre pares, envolvendo dominação, prepotência, por um lado, e submissão, 

humilhação, conformismo e sentimentos de impotência, raiva e medo, por outro. As 

ações abrangem formas diversas, como colocar apelidos, humilhar, discriminar, 

bater, roubar, aterrorizar, excluir, divulgar comentários maldosos, excluir 

socialmente, dentre outras. (Ibid., p. 96). 

Dessa forma, podemos verificar as seguintes falas: 

O que você entende por violência escolar? 

Aluna 1: "A maioria da violência que tem aqui é o bullying. É o pessoal zoando o 

outro por que ele é gordo demais. Aí começam a chamar ele de gordo: às vezes a 

pessoa gosta, entra na brincadeira. Aí tudo bem, não é bullying, mas se a pessoa 

não gosta, o outro insiste... sei lá... não gosto disso não." 

Aluna 2: "Violência eu acho que é não respeitar o próximo. Eu associo também 

violência com a questão de convivência, bullying também eu associo bastante (...) 

tem muita gente aqui que não tem um bom histórico; não tem uma família (ênfase 

ao falar) e por isso fazem essas coisas" 

Aluna 3: "Na outra escola em que eu estudava, os alunos me chamavam de negra. 

Eu sofria racismo: acho que isso é violência também, né? Me xingavam por eu ser 

negra (...) lá tinha muito bullying com as pessoas (...) aqui nunca vivi isso e nem vi 

acontecer, só na outra escola mesmo."   

 O bullying foi tema recorrente também nos cartazes elaborados pelos alunos:´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 igura        arta es so re bullying. 

Fonte: Montagem a partir de acervo pessoal. Fotos tiradas em 10/04/2018. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tema da violência tem sido abordado de forma insistente pela sociedade, 

principalmente porque temos visto seus reflexos dentro das instituições escolares. Não é 

incomum vermos notícias de bullying, violência física e verbais, que por vezes culminam em 

até morte, em escolas e universidades.  

Por essa razão, é necessário desenvolver uma visão crítica e sensível para tentar 

entender o porquê de lugares que antes eram sinônimo de proteção hoje serem palcos para as 

maiores atrocidades.  

Diante disso, procurei observar como o corpo docente e discente de uma escola 

estadual tem entendido essa temática.  

A verdade é que ainda tem sido um tema muito controverso na sociedade e, por 

consequência, dentro das escolas. Observei que há muita confusão naquilo que é a violência e 

no que convencionou-se achar que é dentro da escola estudada. De todos os professores 

entrevistados, somente um relatou ter sofrido ou vivido violência dentro da escola, ainda que 

todos falem que está presente nesse ambiente. Os alunos concordam que a pichação, por 

exemplo, é um ato de vandalismo, mas, ainda que a maioria rabisque suas carteiras e paredes 

das salas, ninguém admitiu fazê-lo.  

Então, entendo que não é que a percepção deles esteja incorreta, mas que a 

naturalização dos atos e atitudes praticada por eles e contra eles não lhes dão a real dimensão 

do que estes significam.  

Conclui-se, então, que há indícios de que a escola estudada seja uma escola com 

alguns níveis de violência, porém a conscientização desse problema tem sido de forma lenta. 

Mesmo com atividades voltadas para que haja esse despertar, ainda há muito a se fazer até 

que todos se percebam agentes e/ou vítimas de violência escolar.  
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APÊNDICE A - Questionário semiestrtuturado 

SOBRE A INSTITUIÇÃO 

1. Como é a rotina da escola? (horário de entrada, intervalo, saída, tempo de aula, etc.) 

2. Como é a relação com os professores? 

3. Como é a relação com os alunos? 

4. Como é a relação com a instituição? 

5. Como é a rotina de estudos? Explique. (Somente para os alunos) 

 

PERCEPÇÕES 

6. O que você entende como violência? 

7. O que você entende como violência escolar? 

8. Você já presenciou alguma violência escolar? Conte sobre o caso. 

9. Você já ouviu falar de outros casos de violência escolar nesta escola? E em outras escolas? 

10. O que você acha sobre as pichações e rabiscos? 

 

 

 

 


