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RESUMO 

 

 

 O objetivo desse trabalho consiste em apresentar e discutir a presença da violência 

dentro do espaço escolar. Para o desenvolvimento do mesmo utilizei referenciais 

bibliográficos dentro do campo da Sociologia que contribuíram fortemente para a 

compreensão da violência escolar na interação aluno-professor. Para tanto, foi utilizado como 

instrumento de pesquisa a realização de entrevistas sobre o tema da violência, as quais foram 

realizadas dentro do espaço escolar de forma individual com alunos e professores em um 

colégio localizado no centro da cidade de Campos dos Goytacazes, RJ. A partir das respostas 

recebidas pôde-se constatar a existência da violência com suas diversas formas, e também 

muitas respostas sobre a não existência da violência escolar. Busquei compreender também se 

existem práticas de combate à violência, se elas funcionam ou não e se há esse interesse por 

parte dos atores que estão dentro da escola para que ocorram essas intervenções. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this work is to present and discuss the presence of violence within the school 

space. To develop the same I used bibliographical references within the field of Sociology 

that contributed strongly to the understanding of school violence in the student-teacher 

interaction. To do so, it was used as a research tool to conduct interviews on the topic of 

violence, wich were conducted within the school space, individually with students and 

teachers at a college located in the center of the city of Campos dos Goytacazes, RJ. From the 

answers received, it was possible to verify the existence of violence with its various forms and 

also many answers about the non-existence of school violence. I also tried to understand if 

there are practices to combat violence, whether they work or not, and whether there is interest 

from the actors inside the school for such interventions. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho teve como objetivo principal analisar as formas de manifestação 

da violência no espaço escolar. O objetivo específico foi identificar se há ou não violência na 

interação aluno-professor segundo a percepção de representantes desses dois grupos. Além 

disso, busquei compreender como esses episódios ocorreriam, como seriam apresentados 

pelos professores e alunos e quais seriam as maiores dificuldades enfrentadas no cotidiano 

escolar. O colégio no qual foi realizada a pesquisa é pertencente à rede estadual pública de 

ensino localizada no centro da cidade de Campos dos Goytacazes, RJ. 

 A escolha desse tema para trabalho de conclusão de curso foi com o propósito de 

buscar compreender como a violência está presente na escola, pois o fenômeno violência tem 

ocorrido fortemente em diversos ambientes. 

  Tive como metodologia de trabalho a realização de entrevistas buscando compreender 

as percepções de alunos e professores, utilizando-se de fontes de entrevistas, com 

embasamento teórico de diferentes autores das Ciências Sociais que foram referenciados ao 

longo do trabalho para compreensão do fenômeno violência. As entrevistas foram realizadas 

em maio de 2017, na própria escola.  

  Tive como critério escolher uma única turma que pertence ao 2º ano do Ensino Médio, 

do turno da manhã. Todos os professores entrevistados ministram aulas para essa turma.  

 As entrevistas foram conduzidas individualmente a turma é composta por um total de 

20 alunos, convidei todos para participar, porém 13 alunos aceitaram ser entrevistados, e 5 

professores de disciplinas distintas. O local das entrevistas com os professores foi na sala dos 

professores, a maioria das vezes não havia outros sujeitos no local das entrevistas, mas em 

outros momentos havia e com os alunos na própria sala de aula, no horário do intervalo. 

 A principal dificuldade enfrentada na pesquisa foi a negação de alguns professores em 

serem entrevistados, por não se sentirem a vontade de falar do tema ou estarem ocupados com 

outros assuntos. Só foi possível realizá-las no horário do intervalo ou no final do expediente 

escolar, porém isso era mais complicado, pois o professor já tinha pressa para sair para 

almoçar e/ou ir para outra escola, entre outras situações. Solicitei a direção da escola o quadro 
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de horário dos professores para estar agendando as entrevistas com os mesmos para facilitar 

nesse processo. 

 A pesquisa com os alunos foi mais fácil pelo fato de já me conhecerem como 

estagiária da turma, o que proporcionou uma melhor aceitação, porém alguns alunos  

preferiram não se pronunciar sobre o assunto. 

  O maior interesse foi compreender a violência na escola na percepção dos alunos e 

professores e se o fenômeno tem sido enfrentado ou não, especificamente na interação entre 

eles. Também como essas iniciativas de enfrentamento são vivenciadas e vistas por ambas as 

partes.  

  No primeiro capítulo é feita uma breve apresentação da escola onde foi realizada a 

pesquisa e uma revisão bibliográfica dentro das Ciências Sociais sobre o tema da violência 

nas escolas. Discuto como o tema da violência se apresenta, pois existem vários tipos, ou seja, 

são diversas caracterizações de violências escolares, potencializando a capacidade de englobar 

vários impactos de curto e longo prazo. 

 O segundo capítulo tem como objetivo apresentar a análises das entrevistas com 

alunos e professores sobre a presença da violência na escola. Se a violência existe ou não na 

interação aluno-professor e se existem práticas de combater e/ou reduzir a violência dentro do 

ambiente escolar. Foi realizada uma comparação das respostas expostas por alunos e 

professores com embasamento teórico sobre o tema e por último a conclusão do trabalho. 
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CAPÍTULO 1 - VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS 

1.1 REVISÃO TEÓRICA SOBRE O TEMA 

A sociedade brasileira, por sua vez, vem-se deparando com um aumento das 

violências nas escolas, sendo diversos os episódios envolvendo agressões 

verbais, físicas e simbólicas aos atores da comunidade escolar, fato que 

despertou as atenções das diversas instâncias governamentais, dos 

organismos internacionais e da sociedade civil. (ABRAMOVAY, 2002, p. 

13-14).  

 

 Para se pensar ou definir o que é violência é preciso ter em vista que se trata de uma 

questão bem ampla, pois podem ser retratadas as várias formas que a violência pode ser 

vivenciada, e a sua presença em diversas sociedades. Dessa forma, podemos constatar que a 

violência não é uma manifestação recente e é por sua vez complexa, o que vem gerando um 

intenso problema social.  

 Os atores que praticam a violência a utilizam muitas vezes como forma de demonstrar 

ou estabelecer a sua força, estando cada vez mais presente em diversos grupos sociais. O 

contexto escolar, que é o objeto desta análise, é um dos principais ambientes onde ocorre 

este fenômeno, já que a violência pode ocorrer entre seus diversos atores. Neste trabalho eu 

procurarei enfatizar a interação aluno-professor.  

 Segundo o autor Tavares dos Santos (2004), que vem refletindo sobre a violência, as 

formas de sociabilidade são determinadas pelas normas sociais, as quais são legitimadas 

pelas questões de poder, que por sua vez controlam a participação social da vida de cada 

indivíduo. A violência pode ser manifesta por diversas formas de poder. Podem estar 

relacionadas ao nível micro, que está presente nas relações entre os grupos sociais, ou ao 

nível macro, relacionada ao Estado, por exemplo, instituição que teria como principal 

objetivo estabelecer regras como forma de manter a ordem social. 

Pode-se questionar se os meios sociais em que o indivíduo está inserido, como por 

exemplo, o ambiente familiar, de vizinhança, entre outros grupos, podem colaborar para que 

atitudes violentas estejam presentes na escola. Sobre as possíveis causalidades da violência 

escolar estudantil, o autor João Sebastião afirma:  

Podemos desta forma falar de um fenômeno de naturalização das situações 

violentas, já que é frequente confrontarmo-nos com o argumento de que o 
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sentimento de insegurança e a exposição à violência (delitos ou 

incivilidades) se verificam sobretudo em escolas inseridas em contextos 

sociais desfavorecidos. As conclusões de algumas investigações já 

realizadas, obrigam-nos a questionar estas concepções. É que, ainda que o 

sentimento de insegurança e/ou os delitos e incivilidades possam ser mais 

frequentes nas escolas integradas em meios sociais mais desfavorecidos, 

nada nos pode levar a concluir que os alunos destas escolas são “por 

natureza” mais violentos. (SEBASTIÃO, 2009, p. 39).  

 
 

Há outros fatores que podemos investigar sobre a presença de violência na escola: As 

relações institucionais, as diversas questões sociais e comportamentais que farão com que no 

convívio escolar possam surgir diversidades, como atitudes e comportamentos não 

compreendidos, podendo ocorrer atos de violência, seja ela física, simbólica, verbal, etc. 

 A violência escolar é muito pensada em relação às ações dos alunos, digo, que os 

alunos seriam violentos. Os jovens por sua vez são vistos na nossa sociedade como 

problemáticos, rebeldes, entre outras características, o que acaba gerando uma associação com 

a violência, ou seja, a violência escolar está sendo cada vez mais pensada em relação às ações 

dos alunos. 

 Segundo as autoras Maria Isabel Mendes de Almeida e Fernanda Eugênio (2006) a 

juventude é uma fase de passagem que todos os indivíduos percorrem e é considerada uma 

fase de transição, por esse motivo os jovens agiriam de forma rebelde, considerando muitas 

vezes a vida social como chata, ou como causadora de aborrecimentos. 

 

Num estudo recente realizado em Portugal, com base numa amostra 

representativa da população jovem, constatamos que entre os jovens 

“rebeldes” (9% do total dos inquiridos), havia uma sobre-representação dos 

que reconheciam que “a vida é um aborrecimento”. Mas eles próprios eram 

dos que mais aderiam a atitudes de vida orientadas para a valorização 

do risco e da diversão, tais como: “gosto de me pôr à prova fazendo 

coisas um pouco arriscadas”; “sou capaz de assumir riscos só para 

me divertir”; “devem-se aproveitar as coisas boas da vida sem grandes 

preocupações quanto ao futuro”. Para estes jovens o risco parece 

corresponder a uma forma de libertação mediante evasão. (ALMEIDA, 

Maria; EUGÊNIO, Fernanda, 2006, p. 11). 

 
 

 Essa repercussão ocorreria porque os jovens vivenciariam muitas transformações. As 

exigências são diferentes e eles acabam muitas vezes não sabendo lidar bem com isso, 

deixando transparecer essa “rebeldia” tão fortemente. De acordo com Hermano Vianna, os 

primeiros estudos dedicados ao estudo dos grupos jovens convergiram na definição da 
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juventude como “(...) um estado de rebeldia, revolta, transitoriedade, turbulência, agitação, 

tensão, mal-estar, possibilidade de ruptura, crise psicológica, conflito (em outros textos 

encontramos as palavras instabilidade, ambigüidade, liminaridade, flexibilidade, inquietude).” 

(1997, p. 12). De acordo com o autor, os jovens eram analisados como opostos à ordem social 

vigente, assumindo uma postura de transformação, revolucionária. Segundo a pesquisadora 

Raquel Fernandes: “Todas essas posturas de “revolta”, “crise”, “conflito” seriam peculiares 

deste momento de transição para a maturidade. Dessa forma, os jovens seriam ainda 

incompletos, estariam transformando-se naquilo que efetivamente viriam a ser enquanto 

indivíduos formados (adultos).” (2014, p.01) 

 É importante destacar que a violência escolar possui características específicas 

provenientes dos diversos atores e contextos que compõem o universo estudantil, não está 

restrita aos alunos e as características dos jovens. Segundo Mirian Abramovay:  

 

Há de se enfatizar, no entanto, que a violência na escola não deve ser vista 

simplesmente como uma modalidade de violência juvenil, pois sua 

ocorrência expressa a intersecção de três conjuntos de variáveis 

independentes: o institucional (escola e família), o social (sexo, cor, 

emprego, origem socioespacial, religião, escolaridade dos pais, status 

socioeconômico) e o comportamental (informação, sociabilidade, atitudes e 

opiniões). (ABRAMOVAY, 2003, p.14) 

 
 

 Desse modo, podemos analisar que as demonstrações de violência que os jovens 

carregam tem um peso dissociável, pois há vários fatores em conjunto que colaboram para tais 

acontecimentos, como as questões institucionais, sociais e comportamentais.  Segundo o 

autor Bernard Charlot (2002), na vivência escolar podem surgir muitas questões conflituosas e 

até violentas, sendo assim, ele usa recursos para facilitar a análise a respeito da violência 

escolar, dividindo-a em violência à escola, violência na escola e violência da escola. A 

violência à escola está relacionada às atividades da instituição escolar, ou seja, a violência se 

manifesta diretamente aos atores da instituição escolar, por exemplo, agressões físicas em 

professores, ou algum dano à própria instituição como provocar incêndios, etc.  

 A violência na escola é aquela que é reproduzida dentro do espaço escolar, não 

estando relacionada à natureza e às atividades da instituição escolar, ou seja, a violência 

propriamente dita, a escola sendo espaço da manifestação da violência e os membros da 

escola sendo envolvidos, como por exemplo: o tráfico de drogas dentro da escola. 
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A violência da escola é manifesta por uma violência institucional ou simbólica, ou 

seja, os grupos juvenis sofrem determinadas situações que estão relacionadas pela forma que 

são tratados pelos agentes da própria instituição, podendo ser por palavras agressivas, olhares 

de reprovação, regras castigadoras, processos de exclusão, etc. 

A partir dessa análise podemos constatar que violência na escola cresce 

constantemente e há vários fatores que serão investigados para compreender esses 

acontecimentos, além das possíveis consequências que ocorrem no momento em que se 

revelam tais práticas. “São muitos os tipos de violências analisados e considerados comuns. 

Em especial na literatura norte-americana, o olhar recai sobre gangues, xenofobia e bullying”. 

(ABRAMOVAY, 2003, p. 23) 

Muitas interações que ocorrem entre os jovens na escola, acabam configurando o que é 

caracterizado como bullying. Algo que vem crescendo e causando diversas situações, sendo 

classificado como violência, normalmente relacionadas à aparência física do aluno, com 

piadas, apelidos. Gerando xingamentos preconceituosos relacionados ao outro, mexendo 

diretamente com o seu psicológico, denegrindo de certa forma a imagem do outro, ofensas 

que podem gerar grandes complicações no convívio escolar. 

Enfatiza a autora Sônia Koehler: 

Na interação entre as pessoas, dizemos que há influência quando, uma delas, 

por aquilo que diz  ou faz, afeta a outra, modificando seu modo de 

proceder, suscitando sentimentos, sendo que  essas modificações e 

sentimentos são fatores determinantes do que a pessoa disse e/ou fez. É 

como se uma força emanasse de uma pessoa para outra condicionando seu 

modo de se  comportar. (Rúdio, 1990) (KOEHLER, 2003, p. 1) 

 

Mas o que seria o bullying? Segundo João Sebastião: 

A tradução do conceito de bullying proposta por Almeida aproxima-o das 

expressões: abusar dos colegas, “vitimizar”, intimidar” e “violência na 

escola” (Almeida, 199: 178). Em sentido semelhante Pereira e outros, 

discutiram a disseminação do fenômeno de bullying nas escolas portuguesas, 

referindo pela primeira vez os recreios como os espaços escolares com maior 

incidência de ocorrência de bullying, particularmente quando se situam em 

espaços no exterior dos edifícios. (Pereira e outros, 1997) (SEBASTIÃO, 

2009, p. 42) 
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 O bullying é considerado um tipo de violência escolar, seu termo tem origem inglesa, 

na década de 1970 e hoje já é bem conhecido socialmente. Esse tipo de violência ocorre 

muitas vezes de forma “naturalizada”, ou seja, considerada comum, porque na maioria das 

vezes a pessoa que sofre não é levada a sério pelo transtorno que foi causado. Como o 

“colega” utiliza apelidos, aparentemente pode parecer sutil, mas na verdade são apelidos 

negativos, como por exemplo, quando um colega da escola é discriminado por ser fisicamente 

mais gordo ou magro, ou por usar óculos de grau, entre outras características. 

 Pode-se constatar que o que caracterizamos bullying é mais delicado do que se pode 

imaginar, porque vai além de “mexer” com o colega, podendo causar problemas que afetam 

diretamente o seu psicológico. Sabendo que os indivíduos são diferentes, e que cada um reage 

de uma forma aos acontecimentos, em muitos casos podem se desencadear na vítima reações 

profundamente depressivas ou de baixa autoestima. Há muitos casos onde são necessários 

tratamentos com psicólogos ou outros profissionais, por a vítima não saber lidar com a 

intensidade dessa violência. 

 Com os recursos tecnológicos de fácil acesso os jovens utilizam a internet e se sentem 

mais livres para dar continuidade à violência que deram início na escola. Fazem grupos nas 

redes sociais, compartilham fotos íntimas, conversam e publicam várias coisas que podem 

intimidar e/ou envergonhar outras pessoas publicamente. Esses são problemas que podem ser 

vivenciados no dia a dia e muitas vezes os indivíduos não se atentam que estão agindo de uma 

forma violenta com a outra. Preconiza os autores Debora Antunes e Antônio Zuin ao qual se 

inspiraram nos autores Maria José Martins e Aramis Lopes Neto que abordam a respeito: 

“Martins (2005) identifica o bullying em três grandes tipos. Segundo a 

autora, baseando-se no estudo teórico de produções na área, o que se chama 

por bullying é dividido da seguinte maneira: diretos e físicos, que inclui 

agressões físicas, roubar ou estragar objetos dos colegas, extorsão de 

dinheiro, forçar comportamentos sexuais, obrigar a realização de atividades 

servis, ou a ameaça desses itens; diretos e verbais, que incluem insultar, 

apelidar, “tirar sarro”, fazer comentários racistas ou que digam respeito a 

qualquer diferença ao outro; e indiretos que incluem a exclusão sistemática 

de uma pessoa, realização de fofocas e boatos, ameaçar de exclusão do 

grupo com objetivo de obter algum favorecimento, ou, de forma geral, 

manipular a vida social do colega. Lopes Neto (2005) alerta para um novo 

modo de intimidação, chamada cyberbullying, que na verdade é a utilização 

da tecnologia da comunicação (celulares e internet, por exemplo) para a 

realização desta violência”. (ANTUNES; ZUIN, 2008, p. 2) 
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 Diante do que foi apresentado, podemos perceber as formas como o bullying pode ser 

reproduzido sobre outra pessoa: diretos e físicos; diretos e verbais; e indiretos. São formas 

diferentes de praticar a violência, causando os variados transtornos na vida da vítima.   

 O bullying pode ser praticado por qualquer pessoa e no ambiente escolar não é 

diferente, muitas vezes pode ocorrer de forma sutil e outras vezes mais explícitas. Os atores 

envolvidos identificados como vítima e agressor, podem ser tanto o aluno como professor, 

pois a violência pode ser cometida por ambos, fazendo com que aumentem os casos escolares. 

Além disso, a violência escolar pode se apresentar de várias faces, inclusive por fatores 

externos, ou seja, fatores que estão fora da escola e que podem colaborar para que os diversos 

grupos escolares possam vivenciar ou gerar situações de violência. Segundo Abramovay e 

Rua : 

Entre os aspectos externos (chamados pelos especialistas de variáveis 

exógenas), é preciso levar em conta, por exemplo: 

· questões de gênero (masculinidade/feminilidade); 

· relações raciais (racismo, xenofobia); 

· situações familiares (características sociais das famílias); 

· influência dos meios de comunicação (rádio, TV, revistas, jornais etc.); 

· espaço social das escolas (o bairro, a sociedade). 

 Entre os aspectos internos (chamados de variáveis endógenas), deve-se levar 

em consideração: 

· a idade e a série ou nível de escolaridade dos estudantes; 

· as regras e a disciplina dos projetos pedagógicos das escolas, assim como o 

impacto do sistema de punições; 

· o comportamento dos professores em relação aos alunos e à prática 

educacional em geral. (2002, p. 24-25). 
 
 

 A partir dessa reflexão pode ser enfatizado que a violência pode ser manifesta por 

vários atores e perspectivas sociais que colaboram para que se encontre dentro do convívio 

escolar o que chamamos a violência escolar, seja entre professor e aluno, aluno e aluno, 

escola e aluno, e etc. 

 Sendo vários os tipos de violências, podem ser destacados os modelos clássicos que são 

a violência verbal, física, simbólica, psicológica, entre outros. Sendo categorizados dessa 

forma para melhor compreensão sobre o assunto, vale ressaltar que as percepções de violência 

irão variar de pessoa para pessoa, de grupo para grupo, pois cada indivíduo tem sua forma de 

perceber violência, gerando assim situações diversas quando estão vivenciando a situação. 

 

Entende-se violência como um fenômeno de conceituação complexa, 

polissêmica e controversa. Entretanto, assume-se aqui que ela é representada 
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por ações humanas realizadas por indivíduos, grupos, classes, nações, numa 

dinâmica de relações ocasionando danos físicos, emocionais, morais e 

espirituais a outrem. Na verdade, entende-se aqui, que não há um fato 

denominado violência, e sim violências, como expressões de manifestação 

da exacerbação de conflitos sociais cujas especificidades necessitam ser 

conhecidas. Têm profundos enraizamentos nas estruturas sociais, 

econômicas e políticas, e também nas consciências individuais, numa relação 

dinâmica entre condições dadas e subjetividade. (Minayo e Souza, 1998, 

p.514). 
 
 

A violência escolar pode aparecer muitas das vezes de forma disfarçada, natural e 

silenciosa considerada como violência simbólica, colocando em evidência que as questões de 

classe social. Tomando como base a autora Maria Vasconcelos que se inspira na obra do autor 

Pierre Bourdieu para tal abordagem: 

 
Através do uso da noção de violência simbólica ele tenta desvendar o 

mecanismo que faz com que os indivíduos vejam como “natural” as 

representações ou as idéias sociais dominantes. A violência simbólica é 

desenvolvida pelas instituições e pelos agentes que as animam e sobre a qual 

se apóia o exercício da autoridade. Bourdieu considera que a transmissão 

pela escola da cultura escolar (conteúdos, programas, métodos de trabalho e 

de avaliação, relações pedagógicas, práticas lingüísticas), própria à classe 

dominante, revela uma violência simbólica exercida sobre os alunos de 

classes populares. (VASCONCELOS, 2002, p. 80-81) 
 

 

 Constata-se que a violência simbólica pode ser transmitida pelas instituições que 

legitimam o poder sobre os alunos, o que vai ser desencadeado no dia a dia nas relações entre 

todos da instituição escolar, impactando a relação entre alunos e professores. A escola utiliza-

se de recursos de conteúdos e regras estabelecidas para as práticas de ensino que serão 

ensinadas pelos professores e que não são, necessariamente, reconhecidas por eles. Foram 

estabelecidas por representantes sociais (instituições) e não pelos professores ou alunos, 

podendo gerar assim problemas no convívio escolar e casos de violência. 

 Dentre as diversas formas das relações entre o aluno e o professor pode-se analisar 

como será transmitido pelo professor o papel de autoridade sob o aluno. O professor por sua 

vez é a pessoa que já possui seu posicionamento relacionado ao símbolo de poder ou 

dominação dentro da sala de aula. 

 

 É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de 

conhecimento que os “sistemas simbólicos” cumprem a sua função política 

de instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que 
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contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre a outra 

(violência simbólica) dando o reforço da sua própria força às relações de 

força que as fundamentam e contribuindo assim, segundo a expressão de 

Weber, para a “domesticação dos dominados”. (BOURDIEU, 1989, p. 11). 

Por sua vez o professor nos dias de hoje tem sido cada vez mais desvalorizado em sua 

profissão e através dos estudos sociológicos podemos compreender o crescimento da 

violência e suas transformações das relações entre aluno e professor ao longo do tempo. Não é 

de hoje que ouvimos falar de violência escolar dentro da prática docente, porém o professor 

impunha sua autoridade sob formas de punição física, como por exemplo, usava a palmatória, 

colocava o aluno ajoelhado no milho ou em pé virado para parede, colocava no aluno 

alegorias como orelhas de burro. Isso era feito para que o aluno tivesse a plena convicção que 

o professor era o portador de autoridade dentro de sala de aula e que tinha que aceitar esse 

tipo de punição em prol do bem de todos os alunos. O uso da palmatória foi muito utilizado e 

antigamente os alunos até presenteavam seus professores com a palmatória, para demonstrar 

que eram submissos à sua autoridade. Por sua vez, nos dias atuais o uso desses recursos não é 

mais permitido e a relação social entre o aluno e professor se transformou muito, colocando 

em análise como será transmitido pelo professor o seu papel de dominante sobre o aluno. 

Pode-se afirmar que mesmo quando não exercida com autoritarismo, a prática de 

autoridade do professor configura uma violência simbólica, pois os moldes da instituição 

escolar com suas normas e regras que são impostas colaboram para que ocorram situações 

bem conflituosas sendo categorizada como violência institucional. O aluno por sua vez é 

“obrigado” a se manter dentro do ambiente escolar, não necessariamente estando ali por seu 

próprio desejo. Levando-se em conta que o professor muitas vezes pode fazer “provocações” 

aos alunos em forma de brincadeiras, utilizando a ironia e gerando grande desconforto, podem 

proporcionar atitudes violentas, as quais cada vez mais estão presentes no convívio escolar. 

Segundo Abramovay, o uso de armas pelos alunos já chegou à escola, a fim de se 

sentirem protegidos, sabendo que o uso da arma de fogo é ilegal, mas de alguma forma esses 

alunos (que muitas vezes são menores) fazem uso em algum momento que se sentirem 

ameaçados, gerando violências físicas e/ou até mortes. 

O recurso às armas em brigas e conflitos, nesses tempos do agravamento da 

violência na sociedade, chega em grande medida à escola. Alguns estudantes 

justificam o porte de armas como necessidade de impor respeito, proteger e 

defender-se. (ABRAMOVAY, p. 54) 
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Assim sendo, os professores por sua vez muitas vezes se sentem ameaçados, que por 

sua vez pode ou não recorrer a outros recursos para que suas aulas fiquem mais dinâmicas, 

pois o modelo tradicional imposto pelo Estado e instituições pedagógicas, não parece atrativo 

aos alunos.  Então procuram novas metodologias nas quais possam ensinar ao aluno que a 

escola é um lugar de aprendizado, de relações sadias, já que muitas vezes pode ter o sentido 

contrário. 

 

1.2 A ESCOLA E AS SUAS CARACTERÍSTICAS 

 De forma a introduzir os dados obtidos através da minha pesquisa de campo, 

apresentarei agora um pouco sobre as principais características da escola onde realizei minha 

pesquisa. Eu já conhecia a escola por realizar lá disciplinas de estágio obrigatório, o que 

facilitou meu acesso e interação com professores e alunos. A entrada da escola é composta 

por grades da cor verde, como se fosse o muro e dois portões na mesma estrutura e cor. O 

portão principal é para a entrada de alunos, entre outras pessoas, e o outro portão é de 

garagem que serve como estacionamento para os funcionários da escola que possuam carros, 

motos ou bicicletas.   

 No portão principal existe um interfone que serve para identificar a chegada de alguma 

pessoa à escola. Ao liberarem o acesso pelo portão principal, existem alguns pequenos 

degraus até chegar à porta que dá entrada ao prédio, e nesse portão fica um funcionário que 

vai perguntar o que a pessoa que pretende entrar na escola deseja. 

 O edifício principal possui três andares que possuem formato retangular e, cor cinza 

por todo o prédio. Foi inaugurado em 1923, e hoje são utilizados todos os andares que são 

compostos por várias salas para realização das aulas.  

 O segundo piso é uma área nobre, possuindo uma abertura entre os concretos que faz 

uma circulação entre as salas de aula, fazendo com que entre mais claridade nesse andar, mas 

é composto por grades de segurança e possui uma proteção nessa abertura para garantir a 

segurança de todos. Ao entrar pela porta principal existe uma escadaria de madeira que dá 

acesso aos três andares da escola, na parte de baixo se localizam os departamentos da escola, 
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como: secretaria, direção, sala dos professores, banheiro dos funcionários, sala da Xerox, 

coordenação. 

 Ao lado do refeitório existe uma escada de acesso a deficientes que liga ao outro 

prédio para entrada de outras salas e ao lado dessa escada existe uma grande quadra 

poliesportiva para a realização das aulas de educação física. Ao lado da quadra se encontra o 

edifício mais novo que possui também três andares, onde são ministradas aulas para as demais 

turmas. 

 A escola possui uma grande circulação de alunos que são pertencentes a diversos 

bairros da cidade, sendo uma escola muito conhecida por todo o munícipio, ao qual realizei o 

estágio obrigatório; e durante esse tempo pude fazer muitas observações da interação entre 

alunos e professores, a partir disso, despertaram o meu interesse em saber se alunos e 

professores percebiam a existência de violência na relação entre eles. No próximo capítulo irá 

conter a análise dos relatos das entrevistas realizadas e a comparação das percepções de 

violência dos alunos e professores. 
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CAPÍTULO 2 – ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

2.1. A VIOLÊNCIA ESCOLAR NA PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES 

 As entrevistas foram realizadas com 5 professores que ministram aulas no colégio 

estadual pesquisado, o qual está localizado no centro da cidade de Campos dos Goytacazes, 

no ano de 2017. 

 Ao chegar à escola para realização das entrevistas me deparei com algumas 

dificuldades, pois a maioria deles com a correria para ir dar suas aulas, não me possibilitavam 

de entrevistá-los. Sempre aguardava o horário do intervalo ou até mesmo o horário da saída 

para a realização das entrevistas. E sempre deixei claro a todos os professores que suas 

identidades seriam preservadas, que o meu interesse era apenas na pesquisa acerca do tema 

violência, e que adquirir essas informações era de suma importância para compreender como 

o fenômeno violência acontece na interação aluno-professor. 

 Mesmo assim, alguns professores se negaram a ser entrevistados, pois me retratavam 

estar ocupados com outras coisas e, ao me perguntarem a respeito do tema da entrevista, 

preferiram não falar sobre por não se sentirem a vontade.  

Diante das negativas que obtive, pude analisar o quanto ainda há um medo, ou até 

mesmo um tabu em relação a falar do tema da violência, principalmente violência escolar, o 

que revela que se o falar do tema já é complicado, ainda mais procurar recursos para tentar 

resolver tais problemas que parecem acontecer frequentemente entre alunos e professores. 

 A partir disso, o ponto positivo foi em relação aos professores que disponibilizaram do 

seu tempo para dar atenção à entrevista. Fui muito bem recepcionada por todos eles e foram 

de suma importância todas as informações que obtive para compreender tais acontecimentos. 

Se ocorrem, como ocorrem, como são enfrentadas e quais seriam as formas que esse professor 

utiliza para amenizar esses episódios de violência, além de como o professor vê a participação 

da instituição escolar como um todo na utilização de recursos ou práticas de combate à 

violência escolar, foram alguns dos temas que formaram meu roteiro de entrevistas.  

 Os entrevistados estão atuando na profissão docente há no mínimo 5 anos e no 

máximo 22 anos, o que faz com que possa ter uma análise interessante dos que estão atuando 

há mais tempo e dos que estão há menos tempo. Foram cinco professores entrevistados, sendo 
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duas professoras que lecionam as disciplinas Sociologia e Língua Estrangeira (Inglês) e os 

três professores lecionam as disciplinas: Geografia, Educação Física e Ciências da Natureza.   

 Entre os fatores que puderam ser analisados nas entrevistas com os 5 professores, 

todos eles falaram que existe sim a violência escolar e que os tipos de violência que estão 

muito presentes são: violência verbal entre alunos e alunos e professores, violência física 

entre os alunos e violência física do aluno contra o professor. É importante ressaltar que dos 5 

professores entrevistados, 3 relatam que não cometeram nenhuma violência relacionado ao 

aluno e 2 professores relataram que já cometeram violência em relação ao aluno. 

 As abordagens abaixo são referentes aos professores que falaram que não cometeram 

violência contra aluno: 

Graças a Deus que não, que às vezes você sai do sério, que tem coisas que 

acontece que você pensa que eu vou ter que reagir, mas aí a gente respira 

fundo e contorna. (Professora A) 

Não, raramente eu deixo registrado, eu tento resolver conversando. 

(Professor E) 

 

 As abordagens abaixo são referentes aos professores que falaram que já cometeram 

violência contra aluno: 

Agressão verbal, me defendendo acabei me exaltando. (Professor D) 

A violência que eu pratico contra eles é eu não deixar eles fazerem o que 

eles querem, para eu poder dar a minha aula eu preciso de um pouco de 

disciplina, minimamente, então eu agarro nisso com força, mas chegar vias 

de fato de xingar isso não, mas eu dou uma arrochada no sentido da 

disciplina, no caso dou uns esporros, umas brigas.(Professor C) 

 

 Ao perguntar à professora (A) se existe violência nesse ambiente escolar e suas 

possíveis causas, obtive as respostas dos dois blocos abaixo: 

A violência que acontece nessa escola, às vezes verbal, resposta mal 

colocada, certa agressividade no responder por parte de alguns alunos que já 

vêm com problema de casa e chega à escola e fala de qualquer maneira. Mas 

nada que não possa contornar e estar trabalhando com o aluno uma forma 

melhor de se dirigir ao outro, mas não é nada muito sério. 

A causa dos episódios de violência é devido ao aluno já chegar à escola tão 

estressado da sua própria casa. O transporte que ele pega para vir para a 
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escola, ele já vem sofrendo, pois esse transporte, o ônibus, muitas vezes não 

para eles, e quando as pessoas não acham justo que eles sentem no banco do 

ônibus para vir para escola. Então são muitas coisas que acontecem até esse 

aluno chegar à escola, então quando chegam aqui eles extravasam muitas 

vezes. 

 

 Podemos concluir através desse relato da professora que para ela, os fatores externos 

como problemas familiares, problemas com o transporte público, estariam tendo grande 

influência para que de alguma forma esse aluno se dirija ao professor de forma agressiva, 

configurando uma violência verbal. A professora diz que como forma de melhorar tais 

acontecimentos, ela tenta sempre manter o diálogo com o aluno para tentar mudar a situação, 

fazendo com que amenize o problema e a situação se acalme, para continuar a sua aula da 

melhor maneira possível. 

 A violência entre professores e alunos pode ser analisada de diversas formas, e muitas 

das vezes um professor diz que não passou por tal situação, mas se refere a outro professor 

que teria passado por situações de violência, como foi relatado nessa entrevista: 

Em particular eu não passo por isso, eu procuro manter o meu aluno no 

ambiente agradável, respeito mútuo, então eu não passo por isso, porque eu 

procuro compreender situações, de entender que meu aluno é importante 

para mim nesse processo, então eu não passo por isso. Mas tem relatos de 

colegas que passam por situações e situações, de aluno perguntar assim: 

você sabe quem eu sou? E esse você sabe quem eu sou é um recado né, eu 

sou da pesada, eu faço parte de tal grupo, mas comigo graças a Deus não. 

(Professora A) 

 

 Nesse contexto relatado acima pela Professora (A), ela aborda que o aluno se dirige ao 

professor dizendo “você sabe quem eu sou?”. Segundo ela (professora A), essa fala do aluno 

poderia estar relacionada a uma determinada facção ao qual ele pertence, ou que por sua vez o 

aluno poderia morar dentro de alguma comunidade e naquele momento de raiva por algo que 

aconteceu, fez uma “ameaça” ao professor, o que seria uma violência verbal. E esse recado 

poderia levar a entender que se o caso não fosse resolvido, ele poderia cometer uma violência 

física ou outros atos de violência contra o professor. 

 Outro relato importante na entrevista com a professora (B), quando ela aborda quais 

são os tipos de violência que acontecem na escola, também não estaria relacionado a ela e sim 

a outros professores, porque segundo a professora entrevistada isso não acontece com ela: 
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Olha, violência entre professores e alunos física não, mas violência verbal às 

vezes, porque às vezes eles ficam muito exaltados, falam algum palavrão, e 

isso você ver com mais frequência. Às vezes em alguns meninos do ensino 

médio sim, às vezes meninas também, mas não estou dizendo que acontece 

muito comigo não, mas é o que a gente mais vê. 

 

 Por sua vez, a professora (B) relata que já aconteceram dois casos de alunos distintos 

que demonstraram certa agressividade como forma de quererem “agredi-la”. Nesse caso 

especificamente, segundo ela, seria uma atitude de indisciplina por parte do aluno. Segundo a 

informação que a professora me passou, o caso teria acontecido diretamente com ela em sala 

de aula. Ela diz assim: 

Olha uma vez eu tive um aluno que ficava deitado na sala e ai eu pedia a ele 

que se sentasse para a gente começar a ler, ele fingia que não me ouvia. E ele 

falava ao celular deitado, até que eu pedi para que ele saísse de sala, ele saiu 

de sala e eu falei para ele levar a mochila, e ele não pegou a mochila. Então 

eu mesma peguei a mochila e levei até ele do lado de fora da sala, só que na 

hora que eu fui entregar a ele, ele não pegou a mochila e a mochila caiu no 

chão, ele quis dizer, ele estava muito exaltado. Depois ele pediu desculpas, 

mas ele quis dizer na hora que eu joguei a mochila dele no chão e ele veio 

pra cima de mim me encarando com muita raiva como se fosse fazer alguma 

coisa, mas se conteve graças a Deus e não fez nada. Depois viu que tinha 

feito alguma coisa errada, mas ali naquele momento eu fiquei preocupada. 

 

 E nesse caso, ainda com a professora (B) quando a pergunto sobre a violência entre 

aluno-professor, ela relata de forma geral a violência verbal. Porém há um relato a respeito da 

atitude agressiva de uma aluna na interação com os demais professores da instituição: 

Olha graças a Deus eu não tive nenhum caso assim de violência mesmo, 

quando é questão de palavrão, eu procuro conversar com eles, então nada vai 

muito além. Eu tive uma aluna que era muito rebelde, que até já brigou na 

escola com outra menina e ela era muito rebelde, ela falava que ia fazer e 

acontecer, e ela encaravam os professores também com o nariz bem em pé, 

era bem atrevida e falava palavrão direto. Então por mais que você 

conversasse com ela, ela tinha uma bipolaridade, às vezes ela estava ótima e 

às vezes ela estava muito agressiva, gerava um problema, porque você 

trabalhar com uma pessoa que a qualquer momento pode fazer alguma coisa 

contra você, você não sabe. (Professora B) 

 

 O relato do professor (C) é colocado nos blocos de frases abaixo. Sua fala foi bem 

impactante e importante nessa análise, pois apresentou um conjunto de situações de violência, 

suas várias faces e destacou as possíveis causas dos episódios de violência entre os alunos.  
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Tem vários tipos de violência, tem a violência deles mesmos, a física, que 

não só agridem a eles mesmos, mas nós também funcionários. Tem a verbal, 

é a que a gente mais ouve nos corredores e tem muitos casos de bullying 

também. 

As causas algumas delas são disputas deles mesmos, por às vezes um querer 

se mostrar para o outro, no caso os meninos e meninas, e aqui também tem 

um problema que tem meio que uma rixinha entre 2 facções das 

comunidades, então às vezes acontece uns bate bocas, acontece as vias de 

fato, como aconteceu uns tempos atrás aqui na frente da escola por conta 

disso ai. 

 

 Segundo o professor (C), a violência em relação professor e aluno estaria cada vez 

mais presentes no ambiente escolar, causando grandes problemas no convívio uns com os 

outros:  

Infelizmente de vez em quando acontece. Olha, há uns tempos atrás ai teve 

uma professora que se dirigiu vamos dizer assim xingando, verbalmente, o 

professor xingando o aluno, e também tem aqueles termos pejorativos que 

vira e mexe a gente ouve como: o “burro”, ou “não sabe nada”. Já aconteceu 

aqui também esse caso já, infelizmente já aconteceu já. 

 

 O professor (C) relata que um aluno pertencente à outra turma chegou a praticar 

violência verbal e quase praticou violência física contra ele. O professor também aborda que 

ele já sofreu bullying por conta do cabelo, que era maior. A partir disso, podemos observar 

que esses fenômenos de violência estão presentes na escola, e que não ocorrem somente entre 

os alunos, mas também com os professores. Ele diz assim:  

Ah já, no meu primeiro ano aqui teve um menino que quase me deu na 

minha cara ali porque eu briguei com ele, eu não perguntei bravo, perguntei 

sereno, por que estava na porta atrapalhando a minha aula. Um aluno que 

não era da sala, era de outra turma, e ele se sentiu ofendido mesmo e veio 

querer, vamos dizer assim, para as vias de fato, bater em mim mesmo, 

falando palavrão já. E antigamente eu tinha o cabelo maior então vira e mexe 

tinha o bullying por conta do cabelo, mas já aconteceu pelo menos de duas a 

três vezes, pelo menos de ficar feia a coisa mesmo. 

 

 Outro ponto marcante na entrevista como o professor (C) é quando o pergunto se a 

presença dessas violências, pois foram vários tipos relatados pelo professor, gerou algum 

problema no cotidiano escolar. 
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Ah gera, a gente já trabalha em um ambiente que ele por si só já é muito 

complicado, ele é bem barulhento, não sei se outras escolas são assim, mas 

aqui pelo menos é, então já tira um pouco a disposição de você vir pra 

cumprir o dever. Tenho certeza que você num ambiente mais controlado 

vamos dizer assim, as pessoas iam sair de casa com mais motivação, não que 

justifique a falta, mas ajuda a você chegar num lugar sabendo que certos 

problemas você não vai enfrentar. 

 

 Ao perguntar ao professor (D) se existe violência no ambiente escolar e quais seriam 

suas causas, o professor relata que existiria sim e que muitas vezes é verbal e de forma 

involuntária, estando relacionada à questão da desigualdade social. Diz também que a 

violência começa externa à escola e que a escola seria um lugar onde se finaliza. A questão da 

ausência familiar estaria relacionada a isso. Ele relata assim: 

Sim, principalmente acho que na forma de se expressar, os alunos têm 

dificuldades com isso, hoje mesmo eu tive um caso, eles não têm noção de 

como eles chegam para falar com você. É de uma forma agressiva, então na 

verdade a agressividade parte daí, mas não é nem uma agressividade 

voluntária, eles são agressivos sem saber, é uma coisa que eles acabam tendo 

intrínseco isso, acabam aprendendo, vem de casa com aquela coisa. Então 

isso eu tive até um caso hoje em relação a isso, aconteceu exatamente isso, 

ela não quis me agredir verbalmente, mas eu me senti agredido e a gente teve 

um embate em relação a isso. Fora isso, tem outros tipos de violência né que 

às vezes tem alguns casos de agressão, mas na maioria das vezes eu vejo que 

a violência começa bem antes, que aqui é só o final do processo, esse início 

seria fora da escola. 

As causas seriam exatamente essas, principalmente essa questão de 

desigualdade social isso afeta muito, porque afeta desde a questão de você 

ter uma instrução melhor, ter uma educação melhor, em relação aos pais que 

ensinam aos filhos, eles mesmos não tem muita condição. Questão de 

instrução para poder mudar o quadro e acaba ficando nas costas da gente e a 

gente acaba tendo que lidar com certas situações que não deveriam chegar 

aqui, mas que são a realidade da escola e a gente tem que saber lidar com 

isso também. (Professor D) 

 O relato do professor (E) sobre a existência da violência na escola e quais seriam as 

causas diz que muitas vezes seria de forma verbal entre os alunos, sobre questões de envio de 

fotos íntimas por celular, deixando o aluno exposto e também envolvimento com drogas, 

estando muito relacionado à classe social que esses alunos estão inseridos. Ele diz assim: 

Existe, às vezes por palavrões, baixaria, envolvendo palavrões por parte 

meninos e meninas, eles costumam tirar fotos de partes íntimas e ficar um 

mandando para o outro via whatsaap. Acontece. Drogas também, há sim 

violência. As causas acho que a própria condição social desses jovens e 

adolescentes, pois eu trabalho com ensino médio. 
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 O Professor (E) relata que a respeito da violência entre professores e alunos, isso não 

acontece com ele, que vai depender do profissional e de como esse aluno chega à escola. 

Logo depois ele relata acontecer violência esporadicamente o que leva a concluir que ocorre, 

porém de uma forma que é possível contornar a situação, tentando resolver através diálogo, 

sem levar o caso à frente. 

Comigo não, acho que isso varia de acordo com o comportamento do 

profissional e a turma sente, comigo não. Às vezes acontece 

esporadicamente, mas aí eu tiro o aluno de sala e depois converso com ele. 

Às vezes com provocação mesmo, o aluno chega com problema de fora que 

ele já traz de fora, como a gente também, às vezes a gente chega aqui de mal 

humor às vezes, nem sempre a gente chega feliz e sorridente, as vezes já traz 

algum problema externo e tenta descarregar em cima de alguém. De repente 

seria o professor o caminho mais fácil, de desestabilizar aquele ambiente 

através do professor, e raramente eu deixo registrado, eu tento resolver 

conversando. 

 

 O relato dos professores acerca das práticas para combater a violência e se elas 

existiriam ou não, e como funcionariam, contém informações de que eles utilizariam recursos 

próprios como forma de amenizar os episódios de violência. 

A nossa diretora sempre pede para estarmos conversando com nossos alunos, 

se inteirando de situações, observando as atitudes, para estarmos trabalhando 

com eles as coisas que percebemos que não está legal. Sempre tem essa 

conversa sobre isso e a gente procura sempre fazer isso, porque a gente cria 

vínculos o ano todo, tem aluno aqui que conheço desde criança, então os 

vínculos são forte demais, o que eu desejo para meus filhos, eu desejo para 

meus alunos. Eu fico bem atenta quando eu vejo algum aluno agir de forma 

que não é o habitual dele, procuro conversar sim. (Professora A) 

Não, a gente não tem psicólogo, o máximo que a gente tenta é mesmo é a 

gente enquanto professor, já que professor tem que fazer de tudo mesmo, 

tem que resolver tudo. Eu mesma posso falar por mim, tento muito me 

aproximar dos meus alunos, às vezes quando eles estão exaltados eu os 

chamo para conversar, sem exaltar meu tom de voz, eu chamo para 

conversar no corredor, numa boa, procuro saber o que está acontecendo, se 

eles estão com algum problema. Para a gente continuar o restante do ano 

numa boa, porque se eu também fico muito exaltada como eles ficam, ai a 

gente não tem mais nenhum tipo de relação. (Professora B) 

Sim, sim, até que faz direitinho, a direção até que é bem presente nisso, mas 

a gente percebe que os mecanismos legais para proteger o profissional não 

são tão funcionais, eles não funcionam tão bem, quero dizer isso. E isso é um 

dos fatores que ajudam a aumentar a violência, porque você não tem as 

regras tão bem ditas, são várias brechas que se carrega, estimula quem tá 
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fazendo errado a continuar fazendo errado, fiz uma vez não deu nada, faço 

outra, faço outra e outra, até que fique inconcebível. (Professor C) 

Existe de uma forma mais verbal assim, não existem ações, não vejo pelo 

menos ações implícitas direcionadas à violência, eu vejo muito assim que a 

gente tenta da forma antiga, conversa, chama pai e mãe, mas para mim isso 

já é uma forma bem ultrapassada. Isso ai já tá na cara que não funciona mais 

e a gente precisa daquele ditado “situações drásticas exigem medidas 

drásticas”, então a gente precisa reformular isso em minha opinião de uma 

forma mais ampla, de uma forma mais sólida, porque fica muito solto. Faz 

isso, faz aquilo, anotou, passou, acabou, ano que vem já não lembra. A gente 

precisa de uma coisa bem mais estruturada, que a gente tenha um projeto de 

repente alguma outra coisa que possa ajudar. A minha área, por exemplo, de 

educação física, poderia também contribuir muito mais também, mas é 

preciso de um apoio, de um apoio maior. Mas eu sei que a escola muitas 

vezes não pode dar, é porque não tem financeiramente, tudo isso depende de 

investimento, precisa de dinheiro, então a questão é basicamente essa. 

(Professor D) 

Existe, acredito que têm sim, os professores são bastante sensíveis para essa 

questão, acho que na época da ditadura, eu peguei ditadura quando 

estudante, a gente tinha medo dos professores, a gente não fazia bagunça por 

medo, hoje tem mais diálogo, nós somos mais flexíveis, hoje as relações 

mudaram muito. Então eu acho que de uma maneira geral sempre há uma 

tentativa de conciliar os problemas, os professores, coordenação e direção de 

uma forma geral, é claro que distorções ocorrem, sempre acontece 

problemas às vezes sérios e tal, mas esses são problemas específicos. 

(Professor E) 

 

2.2. A VIOLÊNCIA ESCOLAR NA PERCEPÇÃO DOS ALUNOS 

 As entrevistas foram realizadas com 13 alunos que estudam no colégio estadual 

analisado nesta pesquisa, no ano de 2017. 

 Para a realização das entrevistas foi escolhida uma única turma  pertencente ao 2 º ano 

do Ensino Médio, no turno da manhã. Ao chegar à sala de aula para a realização da entrevista 

como os alunos, foi mais fácil entrevistá-los, pois os alunos já me conheciam como estagiária, 

já que realizei o estágio obrigatório da Licenciatura em Ciências Sociais nessa escola. Apesar 

disso, houve mesmo alguns alunos que preferiram não se pronunciar sobre o assunto. A 

realização das entrevistas com os alunos também foram feitas no horário do intervalo para não 

atrapalhar as aulas. Dos 13 alunos entrevistados, 12 eram mulheres e 1 homem, com idade 

entre 16 a 20 anos. 
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 Dentre os 13 alunos entrevistados, 6 relatam que não identificam a existência da 

violência na escola. Seguem os relatos desses alunos; 

Olha até hoje não vi violência não, sim já foi abordado bastante em sala, 

pelos professores e os alunos às vezes se interessam pelo assunto. (Aluno A) 

Olha que eu saiba não, às vezes acontece briga lá na rua, esses dias 

aconteceu alguma coisa com a professora, mas eu não sei realmente o que 

foi. (Aluna E) 

Não existe violência, o tema é abordado algumas vezes pelos professores e 

alunos também, na maioria são os alunos que abordam. (Aluna F) 

Não existe violência nessa escola. (Aluna J) 

Não, por enquanto não vi ainda. (Aluna K) 

Não. (Aluna M) 

 

 Pude observar que duas alunas que negaram a existência da violência, durante as suas 

falas mencionaram alguns casos no cotidiano escolar, como segue abaixo: 

Sempre é briga de alunos, e quem sofre e pratica são os próprios alunos. 

(Aluna E) 

Bastante, mas eu acho por parte do aluno que tá ficando muito agressivo, é 

mais a agressão verbal. (Aluna F) 

 

 Dentre os 13 alunos entrevistados, 7 relatam que identificam a violência na escola. 

Seguem os trechos dos alunos que abordaram a existência da violência na escola e quais 

seriam as causalidades desses episódios: 

Existe entre alunos mesmo, questão de briga, discussão, mas é bem raro, é 

difícil acontecer isso. Sempre por coisas fúteis, discussão fútil, esbarrar 

desnecessário na escada, tudo para eles já é motivo, mas aqui não tem 

acontecido tanto como acontecia na minha outra escola, é bem diferente. 

(Aluna B) 

Existe violência entre alunos e professores, alunos entre alunos e sempre rola 

uma discussão que o professor fala alguma coisa e o aluno não aceita, aluno 

fala alguma coisa que o outro aluno não aceita, verbalmente. As causas 

como eu disse o professor fala alguma coisa e o aluno não aceita, rebate, o 

professor vai rebate em cima e gera um conflito. (Aluna C) 

Existe, é mais verbalmente, as crianças discutem, são raras as vezes que tem 

violência física, já ocorreu em outro ano. As causas são discussão boba, às 

vezes de menino e de menina, essas coisas. (Aluna D) 
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Discussões mesmo, algumas vezes é que tem brigas por parte dos alunos. 

Brigas bobas, quando fala uma coisa que não gosta e outro fala outra, essas 

coisas. (Aluno G) 

Olha ano passado é que teve. Eu não sei te informar não, mas só sei que 

ocorreu, mas foi mais a agressão física mesmo entre os alunos. Acho que foi 

mais por causa de rixa mesmo sabe, e às vezes se envolve briga por causa de 

namorado, essas coisas. (Aluna H) 

Depende, brigas quando rola algum desentendimento entre as meninas. Tem 

questões de facções e também assim briga por causa de namorado. (Aluna I) 

Sim, muitas brigas. Discussão do nada, um fica zoando o outro ai acontece 

de brigar, discussões entre os alunos mesmo. (Aluna L) 

 

   Nos relatos abaixo, 5 alunos afirmam que existe violência entre aluno e professor, e 7 

alunos que afirmam que não existe. A aluna (K) relata que não existe violência, mas logo a 

seguir ela aborda que os alunos costumam debater com o professor e raras vezes o professor 

debate com o aluno, o que poderia configurar uma violência verbal. 

 

Sim, os alunos ficam respondendo os professores de maneira alta, sem 

respeito, os professores têm vezes que se alteram demais também, tipo isso, 

de forma verbal. (Aluna A) 

Sim, alunos que não respeitam professores, assim também como professores 

às vezes não respeitam, muito raro, mas alguns também não respeitam os 

alunos e acaba sendo grossos com os alunos e isso acaba gerando um 

conflito. (Aluna B) 

Eu acho que alguns alunos são muito ignorantes, tem alguns professores que 

são muito ignorantes também, não aceitam o que os alunos falam às vezes os 

professores falam alguma coisa que os alunos também não aceitam e ai gera 

um conflito enorme e quem não tem nada a ver com a história paga o pato. 

(Aluna C) 

Da minha parte não. (Aluna D) 

Sim, as crianças ficam falando muito alto, ai o professor acaba se 

estressando, as crianças ficam conversando muito também, isso é muito ruim 

isso. (Aluno G) 

Às vezes sim, alguns professores acham que por serem professores podem 

agir de forma diferente com a gente, violência verbal. (Aluna J) 

Não, mas eu vejo os alunos querer debater com os professores, assim é o que 

eu vejo, é difícil ver o professor debater com o aluno. (Aluna K) 

Não percebo. (Aluna M) 
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 Diante disso, pode-se analisar que a violência entre alunos e professores parece estar 

muito relacionado à forma de falar tanto do aluno quanto do professor, o que pode configurar 

uma violência verbal. Questões de indisciplina por parte dos alunos ao falar muito alto, muitas 

conversas, fazendo com que o professor se altere com a situação, causando problemas para 

dar continuidade da aula.  

 Ao perguntar aos alunos se a escola possui recursos ou incentivos para combater a 

violência escolar, as respostas foram variadas: 

Não, tipo assim campanha para combater não, mas a professora de artes já 

falou sobre essas coisas. (Aluna A) 

Não, não porque eu acho que eles não têm muito interesse e os alunos não 

tem muito interesse em saber. (Aluna B) 

Não. (Aluna C) 

Com alguns professores sim e outros não. (Aluna D) 

Sim, dos professores, diretora, tenta botar ordem. (Aluna E) 

Ainda não vi não. (Aluna F) 

Acho que sim, mas não sei exatamente como. (Aluno G) 

Sim, em trabalhos da escola falando, dialogando com os professores. (Aluna 

H) 

Olha a diretora vem e ela é bem tranquila sim, ela conversa, ela é bem 

presente quando isso. (Aluna I) 

Não. (Aluna J) 

Sim, tipo todo mundo conversar com educação, colocar tudo numa boa, mas 

tipo assim com limites, porque sem limites não funciona nada. (Aluna K) 

Sim, só os professores mesmo que falam sobre isso. (Aluna L) 

Eu acho que sim, porque eu acho que praticamente todo mundo conversam 

para todos se darem bem. (Aluna M) 

 

            Analisando as respostas dos alunos pode-se constatar que 8 alunos identificam a 

participação de professores e direção na escola através do diálogo, trabalhos realizados em 

sala de aula, conversa entre professores e alunos como forma de manter um ambiente mais 

tranquilo, como forma de amenizar os episódios de violência. 
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2.3. ANÁLISE COMPARATIVA SOBRE VIOLÊNCIA NA PERCEPÇÃO DO ALUNO E 

PROFESSOR 

 Diante das respostas expostas, todos os professores relataram a existência violência na 

escola, já alguns alunos relatam existir violência e outros não. O que existe em comum em 

relação às entrevistas dos alunos e professores é como se expressam essas violências, em sua 

maior parte por violência verbal e violência física. Pôde-se constatar que ambas relatam que o 

público que comete e sofre a violência são os professores e os alunos. 

 Houve relatos de alunos que negaram a existência da violência, porém que em algum 

momento na entrevista expõem uma caracterização de violência verbal, ou seja, consideram a 

forma dos alunos falarem com os professores violenta, sendo essa forma de falar de maneira 

alta e agressiva, briga, discussão, e destacam que por sua vez os professores também alteram a 

sua forma de falar com os alunos. Muitas vezes ocorrem brigas entre alunos na parte externa à 

escola, ou seja, na rua em frente à escola seria o local das manifestações de violência, 

normalmente verbais e físicas, gerando assim vários transtornos na relação entre os mesmos e 

dificultando o prosseguimento das aulas. 

 É possível perceber que tanto alunos como professores demonstraram ter certa 

dificuldade em identificar os episódios de violência que eles percebem, por isso, utilizam-se 

de outros termos como discussões, brigas, indisciplina, falar agressivamente, etc. Porém 

existe um ponto positivo quando ambos utilizam esses termos, pois fazem uma associação 

com a violência, porém preferem chamar de forma diferente. Segundo Minayo e Souza: 

Entende-se violência como um fenômeno de conceituação complexa, 

polissêmica e controversa. Entretanto, assume-se aqui que ela é representada 

por ações humanas realizadas por indivíduos, grupos, classes, nações, numa 

dinâmica de relações ocasionando danos físicos, emocionais, morais e 

espirituais a outrem. Na verdade, entende-se aqui, que não há um fato 

denominado violência, e sim violências, como expressões de manifestação 

da exacerbação de conflitos sociais cujas especificidades necessitam ser 

conhecidas. Têm profundos enraizamentos nas estruturas sociais, 

econômicas e políticas, e também nas consciências individuais, numa relação 

dinâmica entre condições dadas e subjetividade. (Minayo e Souza, 1998, p. 

514). 

 

  Enfatizam as autoras: 

Pesquisa realizada com professores do ensino público no Estado do Rio de 

Janeiro (Lucinda et al., 1999) também vem ao encontro do que constatamos 

na nossa investigação, de que a violência na escola se apresenta através de 
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brigas, agressões verbais ou mesmo ameaças, assim como quando um 

professor não dá atenção ao aluno ou o agride verbalmente.( NJAINE,  

MINAYO, 2003, p. 122) 
 
 

 Os relatos que foram dados destaque pelos alunos e professores a respeito da violência 

física que mais ocorrem são: entre os alunos e funcionários da instituição escolar, com brigas, 

empurrões, agressões físicas em frente à escola. Há também o envolvimento com drogas e 

facções que influenciariam muito na interação entre aluno e professor, alunos e alunos, que 

por sua vez iniciam-se com agressões verbais e muitas vezes chegam a agressões físicas. 

 Os professores dão ênfase aos episódios de violência que ocorreram com “outros 

professores”, como uma forma de demonstrar que eles não estão incluídos nesses casos, ou 

seja, fazendo um distanciamento. Porém em vários momentos na fala desses professores eles 

abordam ter passado por situações variadas com alunos no que diz respeito à violência. 

Podendo assim concluir que apesar de negarem que isso aconteça com eles, ao longo da 

conversa acabam expondo situações de violência enfrentadas. 

 Segundo Helena Bomeny, Maria Claudia Coelho e João Trajano Sento-Sé (2009) os 

professores relatam que os episódios de violência foram presenciados, vivenciados ou apenas 

ouviram falar, deixando subentendido que não aconteceu com a pessoa que está abordando e 

sim se referindo ao outro. 

 Alguns professores levantaram as questões da classe social que os alunos estão 

inseridos, no que diz respeito do aluno chegar com as instruções mínimas para saber lidar com 

os outros, ou seja, a questão que é concebida no convívio familiar, quando essas questões 

estão ausentes dificultaria muito o convívio escolar, tornando-se maior a responsabilidade do 

professor e a instituição escolar de fazer com que esse aluno se adéque às regras sociais. 

           No que diz respeito a práticas de combate a violência no ambiente escolar, na 

percepção dos alunos seria da seguinte forma: não existem e não há campanhas que abordem 

a respeito de combater a violência escolar. Dizem que a escola não tem interesse de abordar 

esse assunto e nem os alunos se interessam e não conseguem ver a participação da escola 

nesse sentido.  

           Há alunos que conseguem ver a participação da escola da seguinte forma: abordam que 

só alguns professores falam sobre o tema e têm um bom diálogo com os alunos, e por isso 
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realizam trabalhos da escola falando sobre a violência. Segundo eles, a participação da 

diretora da escola é bem presente e a mesma é bem tranquila como forma de tentar colocar 

ordem, confirmando assim a participação da instituição através de conversas para todos se 

darem bem. 

           Sobre as práticas de combate a violência na percepção dos professores, estas estariam 

relacionadas ao diálogo deles mesmos com a direção da escola quando percebem que algo não 

está caminhando bem. O professor realiza trabalhos em sala de aula sobre temas que ajudem 

amenizar tais problemas, tendo sempre um bom diálogo com os alunos. Acreditam que com a 

presença de palestrante e psicólogos ajudaria bastante, mas até o momento isso não é a 

realidade dessa instituição pública de ensino, então procuram se aproximar e conversar com 

os alunos para tentar ajudar, saber o que está acontecendo para que tenham atitudes violentas. 

A direção da escola é presente de forma verbal, chamando os pais ou responsável para 

conversar, mas são recursos que não estão surtindo efeito atualmente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao longo desse trabalho abordei o tema da violência nas escolas, um fenômeno 

considerado antigo e vivenciado em diversas sociedades. Tem sido comprovado através de 

pesquisas a sua existência e o seu crescimento nas escolas, gerando um grave problema social 

vivenciado no Brasil. 

 Dentre os diversos tipos de violência que foram identificadas no decorrer desse 

trabalho pude constatar através das entrevistas realizadas com alunos e professores que ambas 

as partes abordam em sua maioria a presença da violência verbal e violência física, como se 

fossem as únicas existentes.  

 Pôde-se concluir através da realização das entrevistas que o termo violência pressupõe 

algo negativo, por esse motivo houve certo “receio” ou “medo” por parte de alguns alunos e 

professores de abordarem o tema. 

 De forma geral os professores afirmam a existência da violência escolar, porém muitos 

deles preferem utilizar outros termos como discussões, brigas, relacionando esses episódios 

sempre por parte dos alunos, sempre fazendo um distanciamento desses casos.   

 Por parte dos alunos houve algumas negativas da existência da violência, mas durante 

a conversa há abordagens que relatam brigas, discussões, empurrões, falar agressivamente, 

entre os alunos, e aluno-professor. Dessa forma, pode-se afirmar que existe sim violência 

entre alunos e professores. 

 Os outros tipos de violência como simbólica, institucional, psicológica, bullying, não 

são mencionadas pelos alunos e pouco abordados pelos professores, podendo estar 

relacionada a não reconhecerem a existência dessas violências ou acharem que algumas delas 

não acontecem ou estão acontecendo de forma tão “naturalizada” que não conseguem 

enxergar que seriam uma violência. 

 A violência na interação aluno-professor vem ocorrendo de diversas formas, os 

professores recebem ameaças de alunos como se fossem cometer algo mais grave, falam de 

forma agressiva mesmo que involuntariamente, relatam a questão da indisciplina por parte dos 

alunos, os quais muitas vezes encaram o professor querendo criar situações de discussões e 

diversos tipos de brigas. Tem a questão do bullying que foi abordada por um professor, que 
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ele sofreu por ter o cabelo grande, agressões físicas entre aluno e professor, professor 

xingando o aluno, o chamando de “burro”, etc. 

 Qual seria a melhor forma para amenizar os casos de violência na escola, fazer com 

que a escola e a família estejam unidas, presentes no que diz respeito a educar mesmo, para 

que tornem cidadãos mais conscientes e que possam desejar um ambiente escolar harmonioso, 

amenizando tantos conflitos? 

 Com tudo isso, podemos concluir que a escola de forma geral necessita de 

reformulação no sistema educacional no que diz respeito a utilizar novos recursos para 

amenizar a violência, pois o modelo tradicional para resolver tais problemas como reunião de 

pais, ou o professor conversar com o aluno, chamar o aluno para conversar com a diretora, o 

aluno e/ou o professor levarem suspensão por algo que cometeu na escola, entre outros, já não 

parece mais eficaz. 

 Por fim, a violência escolar deve ser debatida para que possa ser combatida por todos 

na comunidade escolar, através de atividades que incentivem a respeitar o próximo e saber 

lidar com as diferenças, através de diálogo, e não fazer da escola apenas um lugar que aprenda 

os conteúdos, mas que se adquira conjuntamente a cultura da paz. 
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