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Gaiolas e asas 

 

                                                              

“Escolas que são gaiolas existem para 

que os pássaros desaprendam a arte do 

voo. Pássaros engaiolados são pássaros 

sob controle. Engaiolados, o seu dono 

pode levá-los para onde quiser. Pássaros 

engaiolados têm sempre um dono. 

Deixaram de ser pássaros. Porque a 

essência dos pássaros é o voo. Escolas 

que são asas não amam pássaros 

engaiolados. O que elas amam são os 

pássaros em voo. Existem para dar aos 

pássaros coragem para voar. Ensinar o 

voo, isso elas não podem fazer, porque o 

voo já nasce dentro dos pássaros. O voo 

não pode ser ensinado.                                                           

Só pode ser encorajado. ” 

 

Rubem Alves 
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RESUMO 

 

Este estudo monográfico procura investigar as faces da violência no ambiente escolar e suas 

repercussões na saúde dos professores, tendo como foco algumas questões sobre violência. Que 

tipo de violência é essa?  Como identificar a violência? Como repercute na vida do professor? 

Como a violência é vivenciada? Tem como objetivo alcançar alguma compreensão sobre o 

tema da violência no ambiente escolar, bem como tornar visível a vivência dos professores 

quanto a esse fenômeno e suas repercussões na sua saúde.  Além da pesquisa bibliográfica 

sobre o tema, foi realizada uma pesquisa documental junto a registros clínicos de intervenção 

em clínica do trabalho de duas escolas públicas municipais de ensino fundamental, para 

investigação das vivências relacionadas ao tema, a partir de fragmentos de fala do coletivo de 

professores.  É uma pesquisa qualitativa com uso do método clinico de investigação, 

possuindo como referência teórica metodológica a Psicodinâmica do Trabalho (DEJOURS, 

2011A; MARTINS, 2015; MENDES, A.M., & ARAÚJO, L ,2011; TRAESEL; MERLO, 2013, 

FREITAS,2013), além de outros estudos na área da educação sobre o tema violência e 

indisciplina no contexto escolar (SPOSITO, 1998;2002; CAMACHO, 2001; FARIAS, 2000; 

ABRAMOVAY, 2005, ZECCHI, 2008). As vinhetas clínicas aqui analisadas fazem parte dos 

documentos clínicos de pesquisa e intervenção realizada junto a duas escolas do município de 

Rio das Ostras, como prática de estágio supervisionado, onde foram realizadas oficinas de 

escuta clínica e gestão de estresse (escola K) e rodas de conversa (D), fundamentadas na 

abordagem da psicodinâmica do trabalho.  Na fala de dois coletivos de professores (K e D)  

analisados identificamos as faces da violência  a partir de três eixos temáticos: VIOLÊNCIA 

NA ESCOLA  (extramuros); VIOLÊNCIA DA ESCOLA (agressões verbais,  físicas, 

simbólicas e institucionais) VIOLÊNCIA À ESCOLA (atos de incivilidades ou micro 

violências), destacando  a complexidade e a invisibilidade do fenômeno estudado, bem como a 

distância entre o trabalho prescrito e o trabalho efetivamente realizado, trazendo repercussões 

no processo de ensino e aprendizagem e na saúde dos profissionais de educação. Dentre as 

vivências de sofrimento relatadas destacam-se: sentimento de impotência, revolta, medo  e 

desorientação frente às situações  vividas no cotidiano escolar;  a invisibilidade do trabalho 

efetivamente realizado repercutindo no reconhecimento de seu fazer; a atribuição de  uma 

grande carga de responsabilidades e expectativas, por vezes incompatíveis com as ferramentas 

técnicas ou emocionais do professor; e o acúmulo de funções desempenhadas pela categoria, 



 

 

principalmente no que tange à confusão de papéis profissionais com papéis familiares.    No 

decorrer da pesquisa foi possível conhecer as diversas faces da violência no contexto escolar, 

observando que:  os diferentes fenômenos das violências se confundem ou se misturam; as 

consequências da violência no ambiente escolar interferem diretamente no trabalho do 

professor; a falta de reconhecimento, aliada à precarização das condições de trabalho e a 

imposição do real do mundo social tem resultado em perda de estímulo para o trabalho, com 

danos à saúde desses profissionais.  Enfim, destacamos a importância do espaço de escuta e 

fala no contexto escolar para delimitação, nominação e enfrentamento de um fenômeno tão 

complexo do mundo atual.  

Palavras-chave: violência escolar, saúde do professor, psicodinâmica do trabalho. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

This monographic study seeks to investigate the faces of violence in the school environment 

and its repercussions on teachers' health, focusing on some issues about violence. What kind of 

violence is this? How to identify violence? How does it affect the life of the teacher? How is 

violence experienced? Its objective is to achieve some understanding about the theme of 

violence in the school environment, as well as to make visible the experience of teachers 

regarding this phenomenon and its repercussions on their health. In addition to the 

bibliographic research on the subject, a documentary research was carried out together with 

clinical records of intervention in the work of two municipal public elementary schools, to 

investigate the experiences related to the topic, from speech fragments of the teachers' 

collective . It is a qualitative research using the clinical method of investigation, having as 

theoretical methodological reference the Psychodynamics of Work (DEJOURS, 2011A; 

MARTINS, 2015; MENDES, AM, & ARAÚJO, L, 2011; TRAESEL; MERLO, 2013, 

FREITAS, 2013 ), In addition to other studies in the area of education on the subject of violence 

and indiscipline in the school context (SPOSITO, 1998, 2002, CAMACHO, 2001, FARIAS, 

2000, ABRAMOVAY, 2005, ZECCHI, 2008). The clinical vignettes analyzed here are part of 

the clinical research and intervention documents carried out at two schools in the city of Rio das 

Ostras, as a supervised practice, where clinical listening and stress management (K school) and 

(D), based on the work psychodynamics approach. In the speech of two teachers' groups (K and 

D) analyzed, we identified the faces of violence from three thematic axes: VIOLENCE AT 

SCHOOL (extramural); VIOLENCE OF SCHOOL (acts of incivilities or micro-violence), 

highlighting the complexity and invisibility of the studied phenomenon, as well as the distance 

between the prescribed work and the work actually carried out, bringing Repercussions on the 

teaching and learning process and health of education professionals. Among the reported 

experiences of suffering are: feelings of impotence, revolt, fear and disorientation in the face of 

everyday situations in school; The invisibility of the work effectively carried out, affecting the 

recognition of its work; The assignment of a great load of responsibilities and expectations, 

sometimes incompatible with the teacher's technical or emotional tools; And the accumulation 

of functions performed by the category, especially with regard to the confusion of professional 

roles with family roles. In the course of the research it was possible to know the different faces 

of violence in the school context, noting that: the different phenomena of violence are confused 

or mixed; The consequences of violence in the school environment interfere directly with the 

teacher's work; The lack of recognition, coupled with the precariousness of working conditions 



 

 

and the imposition of the real of the social world, has resulted in loss of stimulus for work, with 

damage to the health of these professionals. Finally, we emphasize the importance of the space 

of listening and speaking in the school context for delimitation, nomination and confrontation 

of a phenomenon so complex in the world today. 

 

Key words: school violence, teacher health, work psychodynamics. 
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INTRODUÇÃO 

 

O meu interesse pelo tema da violência no ambiente escolar foi despertado inicialmente 

durante a experiência de estágio supervisionado em clínica do Trabalho com atividades junto às 

unidades escolares da Secretaria de Educação de Rio das Ostras relacionadas a uma Pesquisa de 

Satisfação dos Servidores (PSS) dessa secretaria, cujo público alvo era em sua maioria 

professores da rede municipal de educação. Nesse período passei a ter um contato mais 

próximo com a realidade cotidiana dos profissionais de educação da rede municipal de ensino.    

No ano seguinte, nas atividades de estágio, participei do projeto de pesquisa e 

intervenção em clínica da Psicodinâmica do Trabalho “Polos de atenção à saúde dos servidores 

municipais de Rio das Ostras”, que tinha como objetivo: ações de prevenção e promoção de 

saúde. Este projeto foi fruto de uma cooperação entre a Subsecretaria de Gestão de Pessoas, 

Saúde e Segurança no Ambiente de Trabalho (SEMAD) e Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED), em parceria com o curso de Psicologia da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

De início foram feitas entrevistas individuais com os servidores das unidades escolares foco das 

ações, para que pudéssemos conhecer suas queixas, sobre o que queriam falar, para que então 

pudesse ser feito o planejamento da ação. Na segunda etapa foram feitas intervenções em grupo 

na modalidade de “Oficinas de escuta clínica e gestão de estresse”. As atividades desse projeto 

tiveram como objetivo oferecer um espaço de escuta clínica para que se pudesse debater e 

compartilhar com os trabalhadores sobre as diversas situações relacionadas ao trabalho, de 

modo a criar estratégias de enfrentamento quanto às diversas situações que podem repercutir na 

vida pessoal e na própria saúde.  No período de dois anos pude participar de várias oficinas 

realizadas em algumas escolas, aumentando a minha proximidade com a realidade dos 

profissionais que atuam na área escolar e sensibilizando minha escuta clínica para o tema da 

violência no contexto escolar. 

Diante da realidade vivenciada no estágio, senti a necessidade de pesquisar sobre 

relação professor-aluno, violência na escola, indisciplina, pois estes temas sempre eram 

mencionados durante as ações que foram realizadas com os profissionais da educação em 

algumas escolas durante o período do meu estágio. 
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A questão do sofrimento do professor, juntamente com a violência, agressividade por 

parte dos alunos é algo que se destaca ao escutarmos os professores. Os diversos casos relatados 

pelos professores evidenciam a inabilidade ou fracasso dos pais em colocar limites aos seus 

filhos, tornando o papel da escola, acerca dos limites de convivência, muito mais difícil.  

  No decorrer da história, encontramos o trabalho desempenhando o papel centralizador 

na vida das pessoas, desta forma então contribuindo significativamente para a construção da 

identidade e subjetividade dos indivíduos, sendo um operador nos processos de saúde (Dejours, 

2004). Sua influência transcende o tempo da jornada de trabalho propriamente dita, 

estendendo-se para os demais setores da vida familiar e social. 

   Desse modo, a docência pode ser compreendida na perspectiva da interação humana: 

“[...] Uma forma particular de trabalho sobre o humano, ou seja, uma atividade em que o 

trabalhador se dedica ao seu “objeto” de trabalho, que é justamente um outro ser humano, no 

mundo fundamental da interação humana (TARDIF; LESSARD, 2005). 

 Segundo Krake, Tarouco e Konrath (2006), por conta da configuração da sociedade 

atual, as exigências para o desenvolvimento do trabalho dos professores têm sido bastante 

pesadas.  A cada dia a sociedade tem exigido mais da escola e dos professores para que se 

transformem e adquiram mais habilidades.  

   Nesse contexto, as exigências feitas ao professor estão expressas na própria 

organização do trabalho. Os docentes assumem uma carga cada vez maior de trabalho, por 

conta do ritmo de trabalho intenso, com exigência de concentração na realização das tarefas, 

como planejar e montar estratégias de aulas, atender pais, participar de reuniões pedagógicas e, 

muitas vezes, com dupla jornada de trabalho, entre outras. 

   A experiência cotidiana de trabalho docente está marcada por grandes demandas, 

frente às quais esses profissionais se veem muitas vezes sozinhos para gerenciá-las, pois uma 

das características das escolas na atualidade é o distanciamento entre os colegas e a 

hierarquização das funções.   

    Por outro lado, ao voltarmos nosso olhar para os diversos autores que vem 

trabalhando este tema na literatura científica, destacamos o que segue à guisa de introdução.  

O mundo atual tem provocado mudanças na vida dos indivíduos, nos campos 

econômico, social, político e cultural. Dentre as transformações sociais, pode-se citar o 
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crescente processo de industrialização, avanços tecnológicos e as novas formas de gestão do 

trabalho, novas concepções sobre infância, a conquista dos direitos da mulher e sua 

participação crescente no mercado de trabalho. Todas essas mudanças influenciam diretamente 

no funcionamento familiar causando alteração nos papéis de cada um dos membros da família e 

em suas formas de interação.  

A educação dos filhos, vista como uma das tarefas mais complexas da família, também 

vem passando por inúmeras adaptações. Estratégias educativas consideradas adequadas em 

épocas anteriores são questionadas na atualidade. As teorias psicológicas e pedagógicas 

contemporâneas sobre o desenvolvimento infantil influenciam a forma com a criança é 

percebida.  Wagner, Predebon e Falecke (2005) salientam que novos padrões, valores e 

modelos de relação têm sido estabelecidos  entre unidades escolares da pais e filhos.  Embora 

os pais sejam agentes ativos na transmissão dos valores, das crenças e dos ideais educativos, 

não são os únicos. A comunidade, grupo de amigos, meios de comunicação e a escola são 

também agentes importantes neste processo.  

Na atualidade, segundo Faria Filho (2000), as famílias têm demandado e delegado à 

escola um maior protagonismo na educação e no desenvolvimento de seus filhos. As escolas 

têm procurado se adaptar a essa realidade, assumindo muitas vezes um papel tão importante 

quanto o da família.  O autor observa que no ambiente escolar ocorreu uma grande mudança na 

forma do comportamento dos alunos em geral - os problemas de violência e indisciplina estão 

no cotidiano escolar. Há um aumento da violência tanto no ponto de vista quantitativo como 

qualitativo, afligindo os profissionais das escolas públicas e privadas, evidenciando que a 

violência na sociedade moderna invadiu o ambiente escolar.  

 Vários estudos (Farias, 2000; Abramovay, 2005; Zecchi, 2008) apontam vários tipos 

de violência cada vez mais presentes no cotidiano escolar, tais como: indisciplina, 

comportamentos agressivos, ameaças e agressões verbais entre os próprios alunos; entre aluno 

e professor; e entre os próprios profissionais da escola. Na relação aluno-professor   

evidenciam-se nos relatos de professores principalmente o desrespeito, a falta de autoridade e a 

desvalorização da figura do professor. 

Abramovay (2005) caracteriza o fenômeno da violência no ambiente escolar a partir três 

aspectos: primeiramente, indivíduos que causam danos físicos contra si próprios e contra 

outros; em segundo lugar, a violência simbólica e institucional, empregando restrições 



14 

 

arbitrárias, o que impossibilita sermos cidadãos plenos; finalmente, a visão da violência 

cotidiana, pontuada pela autora como incivilidades e micro violências. Há, ainda, a necessidade 

de se considerar o olhar dos indivíduos que sofreram ou sofrem com a violência, tornando esse 

fenômeno ainda mais complexo. 

Diante desses fatos surgem algumas questões sobre violência. Que tipo de violência é 

essa?  Como identificar a violência? Como repercute na vida do professor? Como a violência é 

vivenciada? Os professores estão preparados para enfrentar tudo isso? 

    Zecchi (2008), expondo sobre o assunto violência e a indisciplina em meio escolar, 

evidencia que esses fenômenos não são atuais, nem tampouco algo particular à sociedade 

brasileira. Vários países, sejam na Europa, na América do Norte ou na América do Sul sofrem 

com eventos de violência e agressões, que se tornaram rotina em suas escolas. O que ocorre é 

que este fato tem ganhado grande repercussão nos últimos anos e, como consequência, esses 

acontecimentos ganharam visibilidade, quer seja pelo aumento das ocorrências, quer seja pela 

maior divulgação pela mídia. 

   

[...] Por outro lado, outros atores da escola (pais, funcionários e comunidade em geral) 

procuram encontrar os culpados, como se isso pudesse representar alguma solução 

para o problema. O discurso mais frequente é de que os alunos não têm mais limites, 

enfrentam professores, tumultuam as aulas, destroem o espaço escolar, brigam entre 

si, traficam e usam drogas, ameaçam-se com armas e matam.  (Zechi, 2008 p. 13) 

 

Os diversos autores apontam para a complexidade do fenômeno da violência e da 

indisciplina, tornando difícil uma precisão conceitual, tendo em vista a própria linha tênue 

existente entre os conceitos de indisciplina e violência escolar, destacando a importância para 

pesquisa do tema desta monografia o explicar e definir os termos usados para conhecermos suas 

similaridades e diferenças. 

     Na busca de delimitarmos a temática dessa monografia, escolhemos investigar sobre a 

faces da violência no ambiente escolar e de como isso repercute na saúde dos professores, 

usando como material clínico os registros das ações de estágio supervisionado em clínica do 

trabalho. 



15 

 

     Oficinas foram realizadas com os professores, então o assunto mais citado como fonte 

de incômodo e sofrimento se referia à falta de limites dos alunos, a indisciplina, a violência 

entre alunos, a violência de alunos dirigida a professores e a funcionários em geral das escolas. 

Através desses grupos se deu a obtenção do material para a presente pesquisa. A finalidade é 

conhecer mais um pouco ou tentar entender através dos relatos nos grupos. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo dessa pesquisa é alcançar alguma compreensão sobre o tema da violência no 

ambiente escolar, bem como tornar visível a vivência dos professores quanto a esse fenômeno e 

suas repercussões na sua saúde. 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Investigar nos documentos clínicos de pesquisa e intervenção em clínica do trabalho 

junto a escolas municipais as dificuldades encontradas pelos professores frente ao contexto de 

violência no ambiente escolar, articulando com os estudos teóricos realizados.   

Identificar as repercussões do fenômeno da violência no ambiente escolar na saúde 

destes profissionais.  

 

 MÉTODO 

 

Esta pesquisa monográfica segue metodologia qualitativa com uso do método clinico de 

investigação, possuindo como referência teórica metodológica os estudos na abordagem da 

Psicodinâmica do Trabalho (DEJOURS, 2011A; MARTINS, 2015; MENDES, A.M., & 

ARAÚJO, L ,2011; TRAESEL; MERLO, 2013; Freitas, 2013), além de outros estudos  na área 

da educação sobre o tema violência e indisciplina no contexto escolar (CASTRO,1998; 
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SPOSITO, 1998,2002; CAMACHO, 2001; FARIAS, 2000; ABRAMOVAY, 2005; ZECCHI,  

2008). 

Esta pesquisa foi realizada durante o ano de 2016 e se dividiu nas seguintes fases: 

 Levantamento e pesquisa bibliográfica abrangendo os temas do estudo tais como: 

violência na escola; indisciplina, conceitos principais da abordagem em 

psicodinâmica do trabalho;  

 Pesquisa documental junto aos registros clínicos de ações junto a coletivos de 

professores da rede municipal de educação de Rio das Ostras, realizados no estágio 

supervisionado no período de 2014 a 2016; 

 Seleção, análise e discussão dos dados clínicos;  

  Elaboração do trabalho final da monografia; 

  

  

SELEÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS CLÍNICOS UTILIZADOS  

  

   Dentre as atividades em clínica do trabalho junto aos professores da rede municipal de 

Rio das Ostras que participei diretamente, selecionei para esta monografia os registros do 

processo grupal de uma oficina de escuta clínica e gestão de estresse da Escola K   e o material 

de duas rodas de conversas com professores da escola D, tendo em conta que os problemas da 

violência  no ambiente escolar foi bastante enfatizado pelos dois coletivos de professores.    

Os dados clínicos foram analisados com base na Análise de Núcleo de sentido – ANS - 

proposta por Mendes (2007), que tem como objetivo agrupar o conteúdo latente e manifesto do 

texto, com base em temas constitutivos de núcleo de sentido. A fala das trabalhadoras teve 

importância fundamental para a apreensão dos dados analisados. Essa foi uma adaptação 

desenvolvida a partir da técnica de análise de conteúdo de Bardin (1977, apud, Mendes, 2007). 
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CUIDADOS ÉTICOS 

 

 Os participantes das ações desenvolvidas no estágio curricular, sob supervisão da Profª. Dra. 

Soraya Rodrigues Martins, assinaram um TCLE - Termo de consentimento livre e esclarecido 

(Anexos I e II), o qual foi assinado conjuntamente pela equipe de estagiários/ pesquisadores e 

sua supervisora/orientadora. O TCLE explica que a participação na pesquisa é voluntária e 

garante aos participantes o sigilo de informações que possam identificá-los. 
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CAPÌTULO I - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1- ALGUNS APONTAMENTOS DO TRABALHO DOCENTE A PARTIR DA 

PSICODINÂMICA DO TRABALHO  

 

  A Psicodinâmica do Trabalho (PdT) é uma disciplina teórico-clínica, que foi fundada na 

década de 1980 pelo médico e psicanalista francês Christophe Dejours, com aportes da 

psicopatologia do trabalho, ergonomia franco-belga, da psicologia do trabalho, psicanálise e da 

sociologia crítica. Constituiu-se como uma abordagem teórico-metodológica autônoma com 

metodologia e conceitos próprios, após três décadas de diálogos entre diversos campos de 

conhecimento, como a psiquiatria, psicopatologia, ergonomia, sociologia e psicanálise 

(MENDES, 1995). 

   Como destaca Mendes (1995), o contexto clínico que inspirou Dejours a pensar a 

relação existente entre trabalho e subjetividade foi o advento da aplicação dos princípios 

Tayloristas e Fordistas no começo do século XX. Esse momento foi marcado pela ascensão da 

indústria e por uma organização do trabalho que prezava pela racionalização da tarefa, pela 

divisão entre concepção e execução do trabalho, por longas jornadas de trabalho, pela 

automação, pela impossibilidade de contribuição no processo produtivo, etc.  

 

 

1.2. CONCEPÇÃO SOBRE O TRABALHO  

 

    O trabalho ocupa um papel central na vida das pessoas, sendo um fator relevante na 

formação da identidade, na inserção social e nos processos de saúde. 

    Para Dejours (2012b), o trabalho é o termo que conceitua a ligação entre 

subjetividade, política e cultura.  No olhar clínico é a ação de trabalhar que ganha foco de 

atenção; o trabalhar tem uma relação estreita em engajar-se, de inventar, de criar. É através do 

trabalhar que a inteligência do trabalhador será mobilizada para preencher a lacuna existente 

entre o trabalho prescrito e o trabalho real. 
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     O trabalho prescrito refere-se às atribuições formais de determinado cargo ou tarefa.  

É neste âmbito que estão situados os objetivos, as técnicas, os procedimentos, as leis e normas 

impostas pela organização do trabalho, as quais definem o quê e como o trabalho deve ser 

efetuado. Este precede a execução da tarefa. Já o trabalho real diz respeito à situação de 

trabalho concreta, a qual é perpassada pela imprevisibilidade, pelos problemas com colegas de 

trabalho, pelos defeitos e falhas de máquinas e ferramentas, pela falta de material e por 

imprevistos dos mais variados motivos. As prescrições não são suficientes para dar conta das 

tarefas, criando-se um hiato que dá lugar a ação, a mobilização subjetiva, as atividades 

coordenadas entre os homens (DEJOURS, 2004). 

      A organização do trabalho (OT) é definida com a divisão e conteúdo das tarefas, 

normas e controles, tempos e ritmos de trabalho e a divisão entre os homens.  Fazem parte da 

organização do trabalho as relações socioprofissionais, que são conceituadas a partir dos modos 

de gestão do trabalho, comunicação e interação profissional entre os pares e a hierarquia. São 

também consideradas as condições de trabalho, definidas como a qualidade do ambiente físico, 

o posto de trabalho, os equipamentos e os materiais disponibilizados para a execução do 

trabalho.  

 

 1.3. OT PRESCRITA E OT REAL  

 

       No trabalhar o indivíduo na execução de suas tarefas irá enfrentar algo que é 

completamente diferente do que está prescrito, que é quando ele confronta com o real do 

trabalho, trazendo o sofrimento, sendo levado a engajar-se subjetivamente, a pensar e agir para 

que possa dar conta do trabalho real.  Trabalhar é “saber fazer” na experiência do real. Quando 

o trabalhador consegue diante do sofrimento solucionar as questões e, como consequência, 

obtém reconhecimento, ele então pode transformar o sofrimento em realização e satisfação 

pessoal (Dejours, 2012b). 

      Com os avanços tecnológicos surgem novas pesquisas e novas descobertas, fazendo com 

que as formas de trabalhar necessitem ser recriadas em quase todas as profissões. Sendo assim - 

na educação não é diferente - o papel do professor tem sofrido mudanças, novas formas de 

ensino surgem, além de outras funções e responsabilidades (que se estendem à família e 
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comunidade) serem agregadas às que já tinham de fato. Porém, as escolas públicas não 

oferecem recursos suficientes para acompanhar tais mudanças, gerando mal-estar na prática 

docente. O real do trabalho dos professores mostra a distância entre o prescrito e o real, 

destacando que as metas são irreais, além de ser impossível seguir as regras tais como são 

prescritas (TRAESEL; MERLO, 2013). 

O trabalho docente é permeado por teoria e ações práticas. Produzir resultados sobre o 

humano requer reflexão teórico-prática permanente, aprofundamento e formação continuada. 

Sua complexidade envolve a interação com alunos e colegas, planejamento e gestão 

educacional do ensino, avaliação, transformações curriculares entre outros. 

 

1.4. O SOFRIMENTO E SEUS DESTINOS 

 

           O sofrimento faz parte do trabalhar, visto que a experiência do trabalho inclui a 

vivência do fracasso, que o faz sofrer. O sofrimento não é necessariamente patogênico; pode 

atuar como propulsor para mudanças. Quando se depara com um problema, o sujeito 

experimenta o fracasso e busca uma solução, na tentativa de aliviar o sofrimento. 

O sofrimento afetivo, absolutamente passivo, resultado do encontro com o real, ao 

mesmo tempo, que marca uma ruptura da ação, ele não é apenas o resultado ou o fim de um 

processo que une a subjetividade ao trabalho. O sofrimento é também um ponto de partida [...] 

O sofrimento não é apenas uma consequência última da relação com o real; ele é ao mesmo 

tempo proteção da subjetividade com relação ao mundo, na busca de meios para agir sobre o 

mundo, visando transformar este sofrimento e encontrar a via que permita superar a resistência 

do real. (DEJOURS, 2004, p. 28) 

 

1.4. RECONHECIMENTO 

   Para Dejours (1997, 2004), o reconhecimento é o processo da valorização do esforço e 

do sofrimento investido para a realização do trabalho, que possibilita ao sujeito a construção de 

sua identidade, ou seja, a vivência do prazer e da realização de si mesmo. 
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   Dessa forma, na medida em que o trabalhador é valorizado, ele é capaz de responder 

com iniciativa e criatividade. Mas quando isso não acontece, são dadas ao trabalhador as 

condições para que ele responda com o desinteresse e desprezo pelo que realiza e não veja 

sentido na sua atividade. 

   Na perspectiva da Psicodinâmica do trabalho, a construção da identidade mobiliza o 

processo de retribuição simbólica, de reconhecimento do trabalhador em sua singularidade pelo 

outro, por meio das suas contribuições à organização do trabalho (DEJOURS, 2004). 

   O reconhecimento do trabalho efetivamente realizado é um campo privilegiado na 

conquista da identidade pelos indivíduos. Martins (2009) propõe que a identidade só pode ser 

alcançada a partir do olhar do outro, pelo julgamento do outro, sob a forma de reconhecimento. 

Para alcançar a via do prazer, ressignificando o sofrimento é necessário que haja 

reconhecimento. 

     Mosquera e Stobäus (2007) citam que os professores se sentem desiludidos, tanto de 

modo pessoal e coletivamente, por não terem o reconhecimento e a valorização, pela sociedade, 

da profissão docente e da educação.  Argumentam, ainda, que a imagem idealizada da 

profissão de professor serve de pretexto, ocultando a real imagem trabalhadora docente e a 

consequente exigência de desempenho. Nóvoa (1991) destaca que esse é um elemento de 

tradição histórica na formação: “a crise na profissão docente arrasta-se há longos anos e não se 

vislumbram perspectivas de superação no curto prazo”. 

    As consequências da situação de mal-estar que atinge o professorado é um consenso 

entre os autores. O mal-estar na prática do trabalho docente tem ganhado uma grande proporção 

entre diversos autores, sendo percebida como uma atividade solitária, direcionada ao grupo de 

pessoas ligadas a esse fazer: (a) direção; (b) colegas de profissão; (c) família; e (d) alunos. 

    A psicodinâmica do trabalho coopera para essa discussão (Freitas, 2013; TRAESEL; 

MERLO, 2013). De acordo com Dejours (1987), quando reconhecido, o trabalho oferece 

oportunidade de transformação de si mesmo, uma vez que trabalhar nunca é apenas produzir, é 

também viver junto, é que pelo trabalho o indivíduo tem a oportunidade de exercitar o respeito 

pelo outro, a confiança, a convivência, a solidariedade; e aprender a trazer uma contribuição 

para a construção de regras de trabalho, que não se limita apenas às regras técnicas e sim às 

regras sociais.   
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    A discussão sobre o mal-estar não é moderna, tanto assim que Freud (1930/1974) busca 

encontrar as origens do sentimento de mal-estar que a civilização sentia no que concerne à 

capacidade do ser humano em ser efetivamente feliz, apesar de todos os desconfortos, 

facilidades e estabilidades que a tecnologia e a cultura favorecem.  Freud aponta que “(...) três 

fontes de nosso sofrimento provêm: do poder superior da natureza, da fragilidade de nossos 

próprios corpos e da inadequação das regras que procuram ajustar os relacionamentos mútuos 

dos seres humanos na família, no estado e na sociedade” (FREUD,1930/1974, p. 26).  A 

cultura, fonte de mal-estar, impõe ao sujeito um antagonismo fundamental, a saber, abdicar das 

satisfações pulsionais em prol das exigências da cultura, esta divergência na qual o sujeito é 

jogado e revela o preço que este precisa para civilizar. 

     Aguiar e Almeida (2006) ressaltam que o mal-estar é próprio da condição humana, 

portanto não há como o sujeito humano dele escapar. As autoras citam em Freud (1930) que o 

trabalho como uma das fontes do mal-estar na cultura, gera conflitos nos sujeitos e, portanto, 

uma sensação de estranhamento e infelicidade. 

    As transformações da modernidade não trouxeram maior alívio para as inquietações 

humanas, pois a marca da modernidade foi o desencantamento com o mundo, um esvaziamento 

dos deuses e a racionalização crescente da exigência forjada pelo discurso da ciência (WEBER, 

1985). 

    Colaborando para essa questão, Birman (1999) assinala que o mal-estar na atualidade 

traz a marca de uma sociedade do espetáculo que ressalta a exterioridade e o auto centrismo. 

Entende-se que este aspecto atinge de modo implacável o trabalho docente, no qual o sujeito 

vive permanentemente como se ele fosse o ator principal, interessando-lhe apenas o 

engrandecimento da própria imagem, sendo assim as relações interpessoais assumem 

características de individualidade. 

    Vários estudos têm abordado a temática relacionada ao sofrimento do professor e que 

enriquecem e nos fazem ter conhecimento de como estes profissionais estão sendo afetados de 

várias formas. Carlotto e Câmara (2007); Araújo, Sena e Viana (2005); e Codo (2006) 

constataram que a insatisfação tomou o lugar da satisfação que existia em exercer o magistério, 

exaustos pelo acúmulo de responsabilidade, enfraquecimento dos vínculos dos pares.    

    A diversidade das exigências sobre a atividade docente teve consequências diretas para 

o chamado mal-estar. Tanto assim que o “mal-estar docente” foi uma expressão criada por 
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Esteve (1995), e revela o modo como o mal-estar atingiu de modo implacável o trabalho 

docente, executados em ambiente profissional de violência nas salas de aulas, de esgotamento 

físico, de deficiências nas condições de trabalho e escassez. 

 

CAPÍTULO II – ACOMPLEXIDADE DOS CONCEITOS DE INDISCIPLINA, 

VIOLÊNCIA E INCIVILIDADE 

     

2 - DEFININDO OS CONCEITOS  

 

      Os fenômenos de violência e indisciplina em meio escolar têm preocupado pais, 

professores e demais profissionais envolvidos.  

Como afirmamos anteriormente, existe uma linha tênue entre os conceitos de 

indisciplina e violência escolar.  Com intuito de alcançar alguma compreensão acerca deste 

tema recorremos a vários estudos (CASTRO, 1998; SPOSITO, 1998,2002; CAMACHO, 2001; 

FARIAS, 2000; ABRAMOVAY, 2005; ZECCHI, 2008); em particular, ao trabalho de 

ZECCHI (2008), que realiza um levantamento e revisão de estudos produzidos sobre o tema1.  

Através da nossa pesquisa, foram encontrados os estudos realizados que abordam essas 

questões e constatamos a difícil tarefa para realizar a diferenciação desses constructos. Há 

várias concepções que mudam de acordo com o período, a cultura, valores e ética de cada autor 

que analisa tais fenômenos. Conforme esses autores, a violência apresenta uma variabilidade de 

concepções, o que dificulta sua delimitação e permite que ela, muitas vezes, se confunda com a 

indisciplina. 

                                                

 

1  Teses e dissertações Programas de Pós-graduação em Educação do Estado de São Paulo de 

2000 a 2005. 
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Segundo Camacho (2001), não é possível isolar tais fenômenos em virtude da 

diversidade de aspectos analisados a respeito da violência quando esta se manifesta na esfera 

escolar. “A violência se confunde, se interpenetra, se inter-relaciona com a agressão de modo 

geral e/ ou com a indisciplina” (CAMACHO, 2001, p.128). 

 Contudo, alguns estudos (SPOSITO, 1998 e 2002; CAMACHO, 2001; CASTRO, 

1998) procuram apresentar definições que diferenciam esses fenômenos. Esses autores, ao 

definirem a violência, partem de um conceito amplo apontado por Chauí (1998): 

 

Violência vem do latim vis, força e significa: 1. Tudo o que abrange a força para ir 

contra a natureza de algum ser; (...), violência é um ato de brutalidade, sevícia e abuso 

físico e/ou psíquico contra alguém e caracterizações intersubjetivas e sociais definidas 

pela opressão, intimidação, pelo medo e pelo terror. (p. 33-34). 

 

   No entanto, o que parece bem definido, no dicionário, confunde-se diariamente no 

universo escolar, deixando atônitos professores, coordenadores, diretores e os próprios alunos. 

Um dos problemas levantados pelos autores é delimitar quando a violência é praticada como 

um ato de criminalidade ou delinquência, ou quando se refere a pequenas transgressões e/ou 

atos indisciplinares. Assim, procurando superar essa confusão, alguns autores adotam o 

conceito de incivilidades para explicar certos episódios escolares. 

O conceito de incivilidade foi inicialmente utilizado por vários autores que examinam a 

violência escolar na França (CHARLOT, 1997; DEBARBIEUX, 1990, 1997, 1998, 1999; 

PERALVA, 1997 e 1997). Alguns autores brasileiros, entre eles Sposito (2001), Camacho 

(2001), Araújo (2001), Santos (2001) e Gonçalves (2002) têm empregado em seus estudos esse 

conceito ao abordar a violência e indisciplina escolar.  

Esse conceito adotado por esses autores tem como referência comum as ideias de 

Norbert Elias a respeito do processo civilizatório. As pequenas violências ou as pequenas 

agressões que se repetem cotidianamente, a falta de polidez, as transgressões dos códigos de 

boas maneiras ou da ordem estabelecida são denominadas “incivilidades”.  Diferenciando os 

atentados cotidianos ao direito individual de ser respeitado como pessoa, das condutas 
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criminosas ou delinquentes, a violência seria uma decorrência da falta de controle sobre as 

condutas e da ausência de civilidade. 

As ideias de Norbert Elias (1994) sobre o processo civilizatório educacional vão em 

direção ao equilíbrio entre os interesses individuais e os coletivos na sociedade, produto do 

autocontrole. Elias afirma, para que o homem possa ser livre e feliz, é necessário um equilíbrio 

mais durável, uma sintonia mais fina, entre: as exigências gerais da existência social do homem 

e as suas necessidades e inclinações pessoais. Dito de outra forma, é preciso satisfazer as 

necessidades e desejos pessoais, no entanto essa satisfação não pode destoar das regras da 

sociedade.  

No entanto, a sociedade moderna tem sofrido muitas transformações ocorrendo grandes 

mudanças no que diz respeito a normas e valores, refletindo significativamente no 

comportamento dos alunos na escola. A ideia de obediência e submissão do aluno ao professor 

se perdeu no tempo. Os novos modelos de relação professor/aluno requerem novas definições 

sobre disciplina para se compreender a indisciplina escolar. 

    De acordo com Camacho (2001), “o termo indisciplina não pode se restringir apenas à 

indicação de negação ou privação da disciplina ou à compreensão de desordem, de descontrole, 

de falta de regras. A indisciplina pode, também, ser entendida como resistência, ousadia e 

inconformismo” (p. 129). 

  Sob esse ponto de vista, a indisciplina então seria vista, também, como um sintoma 

positivo, pois “ela se torna instrumento de resistência à dominação, à submissão, às injustiças, 

às desigualdades e às discriminações em busca da identidade e dos direitos” (CAMACHO, 

2001, p.130). 

  Neste contexto, a indisciplina pode configurar-se como um movimento, um processo 

de construção dos alunos em busca de respostas, do qual emergem as falas, a rebeldia, a 

oposição, inquietação. Esses movimentos incomodam, principalmente porque a escola não está 

preparada para conviver com o fato de o professor não ter mais o controle “total”, ou melhor 

dizendo, o controle pela autoridade hierárquica. Para alguns professores, tais expressões dos 

alunos podem ser interpretadas como violência ou agressividade, mas os tempos mudaram e os 

cidadãos possuem direitos de se expressar. Então vai depender, em grande parte, da perspectiva 

de quem observa a infinidade de compreensões a respeito do assunto. 
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2.1. ALGUNS APONTAMENTOS ACERCA DA VIOLÊNCIA E INDISCIPLINA 

ESCOLAR A PARTIR DE UMA REVISÃO DE LITERATURA  

 

Nos seus estudos sobre a violência e indisciplina escolar ZECHI (2014), além de 

realizar um levantamento dos fatores que favorecem o desenvolvimento desses casos, procura 

analisar de como eles vão sendo gerados na sociedade e expressos na escola e, ainda, de como 

se constroem na própria escola. Os pontos de vistas dos entrevistados sobre as causas da 

violência e indisciplina escolar são de uma vasta amplitude. Os dois fenômenos se confundem 

por suas motivações, manifestações e causas. 

Silva (2004), em pesquisa sobre a violência escolar, observou que os professores 

identificam a influência de fatores extraescolares na incidência da violência, como os 

determinantes socioestruturais e fatores socioculturais; mas a maioria associa as causas da 

violência escolar a fatores de ordem familiar: a falta de uma educação doméstica, a ausência dos 

pais, problemas sociais como o desemprego e a pobreza e a desestruturação da família. 

Sposito (2002) expõe as diferenças existentes entre os vários tipos de violência, 

diferenciando a violência social da violência escolar.   

A violência social pode ser observada na escola e em suas proximidades.  Decorre do 

aumento da criminalidade e do desenvolvimento da violência social nas cidades, afetando toda 

população, não poupando nem as escolas. 

Já a violência escolar, segundo a autora, costuma se apresentar em duas formas ou 

categorias: a primeira forma seria identificada por atos de violência contra a escola, ações que 

estragam o patrimônio escolar; a segunda decorre                                                                     

das relações interpessoais que hoje atingem a escola pública e privada; são práticas que 

envolvem os alunos e seus pares, atravessadas pela formação de grupos que podem ou não se 

enfrentar de modo agressivo, tanto nas formas físicas como verbais, por meio de ameaças a 

professores e funcionários  

     Em seus estudos, Charlot (2002) ressalta três tipos diferentes de violência: a) a violência 

na escola - que se produz na instituição como resultado da violência que existe fora de seus 

muros; b) a violência à escola - dirigida diretamente à instituição e aos que a representam; e c) a 

violência da escola - caracterizada por uma violência institucional e simbólica que, segundo ele, 
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[...] os próprios jovens suportam através da maneira como a instituição e seus agentes 

os tratam (modo de composição das classes, de atribuição de notas, de orientação, 

palavras desdenhosas dos adultos, atos considerados pelos alunos como injustos ou 

racistas.). (CHARLOT, 2002, p. 435).  

 

     Entretanto, professores que participaram da pesquisa de Eni Martins (2005), 

denominada “Violência nas escolas: concepções e atuações de professores” relacionam as 

possíveis razões dos atos de violência especialmente às formas de educação familiar, 

acrescentando os problemas eventuais dos alunos, o grupo de amigos e as características 

pessoais dos discentes.  Nessa pesquisa, apesar de citarem, frequentemente, os alunos como os 

agressores, os docentes pesquisados também se referem a outros atores sociais da escola 

(professores e funcionários) que praticam violência, principalmente como agressão verbal. 

     Em estudos sobre a indisciplina escolar, Berton (2005) observou que os professores 

atribuem suas causas a problemas familiares, como à ausência de limites dos alunos provocada 

pela permissividade dos pais, à falta de diálogo e à ausência dos pais; indicam também a 

influência da violência originada na rua e em casa, a falta de entrosamento entre a escola e a 

família da criança. Esses professores responsabilizam também os alunos, apontando que as 

crianças têm problemas específicos que dificultam a aprendizagem das regras e o 

acompanhamento do ritmo de trabalho na escola.  

     O estudo de Souza (2005) observou que os professores associam a indisciplina, 

primeiramente, aos alunos - por fatores de ordem comportamental, emocional e psicológica -; 

em segundo lugar, associam à família - que não está preparada para educar o aluno, não 

participa da vida escolar dos filhos e não desempenha seu papel de educadora moral. Entre as 

causas da ocorrência da indisciplina, segundo os professores pesquisados, estão a 

desorganização da sociedade, os problemas socioeconômicos, a falta de investimentos do 

governo e as políticas públicas, responsabilizando a progressão continuada e a falta de melhores 

condições de trabalho. Em seguida, apontam como responsáveis a escola e o professor, 

evidenciando as dificuldades enfrentadas pelos docentes em várias esferas que englobam o 

contexto pedagógico e profissional.  Já a escola é responsabilizada por estar sem estrutura e 

desorganizada pelo desempenho de múltiplas funções e por não enfrentar realmente a 

indisciplina e não colaborar com os professores. 
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   Zechi (2008), em sua pesquisa intitulada “Violência e indisciplina em meio escolar: 

aspectos teórico-metodológicos da produção acadêmica no período de 2000 a 2005”, a partir 

de um levantamento bibliográfico de artigos publicados em periódicos educacionais no período 

de 1990 a 2003 (ZECHI, 2005) e de teses e dissertações defendidas no período de 2000 e 2005 

(ZECHI, 2008), examina a produção acadêmica acerca dos temas violência e indisciplina 

escolar e suas implicações educacionais.  

   Nessa revisão de literatura, a autora descreve como a indisciplina e violência escolar 

têm sido amplamente faladas pelos diferentes atores e explicada por diversas abordagens 

teóricas, não existindo um ponto de vista único sobre o fenômeno. Os estudos analisados tratam 

sobre as concepções da violência e indisciplina; as origens da violência e suas consequências, 

bem como providências e ações necessárias para enfrentar a violência. A autora aponta, ainda, a 

necessidade de se trabalhar formas de prevenção e enfrentamento ao fenômeno da violência nas 

escolas. 

    Zecchi traz como foco para investigação e a análise da problemática da violência a 

rotina escolar, sob diferentes pontos de vista - abrangendo professores, funcionários, alunos e, 

em alguns casos, seus pais e responsáveis.  Das teses e dissertações enfocando a violência e 

indisciplina: dezessete (17) realizaram pesquisa junto aos professores; oito (8) junto aos demais 

funcionários - direção, coordenação, inspetores, entre outros; e quatorze (14) teses e 

dissertações junto aos alunos. 

 

2.2. VIOLÊNCIA E INDISCIPLINA ESCOLAR: SOB O OLHAR DOS PROFISSIONAIS DE 

EDUCAÇÃO  

 

   Os Estudos da revisão de literatura feita por Zecchi (2008) revelam a dificuldade dos 

professores em delimitar a violência e a indisciplina escolar pela sua multiplicidade de 

conceituações. 

   Os professores pesquisados por Berton (2005) consideram como indisciplina dos seus 

alunos as brigas ocorridas no recreio; provocação dos colegas em sala de aula; o preconceito; as 

faltas em excesso; falta de interesse e limites dos alunos. 
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    A pesquisa realizada por Silva (2004), ao analisar as concepções dos professores 

sobre o fenômeno da violência escolar, verifica uma grande diversidade de termos utilizados 

para definirem violência. Porém, os professores, em sua maioria apresentaram representações 

de violência relacionando-a mais à sua dimensão física do que à sua dimensão simbólica. Em 

uma das escolas investigadas por Silva, os docentes focaram no termo agressividade, 

referindo-se aos conflitos que envolviam agressões físicas entre alunos (brigas). Já entre os 

professores da outra escola pesquisada, embora a ideia de agressão física tenha aparecido 

abundantemente, observa-se também uma noção de violência associada ao conceito de 

indisciplina, às vezes, confundindo o fenômeno da violência com o de indisciplina.  

    Quanto aos professores pesquisados por Martins (2010), além de destacarem a 

dificuldade em definir violência pela multiplicidade de facetas que envolvem o fenômeno, 

entendem, também, a “falta de respeito” como violência.  Porem ao buscarem o entendimento 

sobre a violência e indisciplina em meio escolar, a maioria dos docentes e demais funcionários 

pesquisados enfocam os comportamentos discentes, reconhecendo somente os alunos como os 

agressores. 

      Berton (2005) destaca que a indisciplina, quando não é negada, é visualizada pelos 

docentes e profissionais da escola somente nos comportamentos discentes, não incluindo a 

possibilidade da violência institucional ou simbólica da escola e de seus representantes. 

Segundo a autora, os dados de campo revelam entre os profissionais escolares “o entendimento 

de que a indisciplina e a violência são fenômenos ou ocorrências da relação com o aluno e 

focados no aluno” (BERTON, 2005, p. 58). 

     Ao analisar as representações dos professores, Silva (2004) verificou que todos os 

professores entrevistados, ao descreverem os agentes da violência, se referem sempre ao aluno. 

As vítimas foram apontadas como sendo os próprios alunos e os professores. A autora 

constatou que há, entre a maioria dos professores investigados, uma preocupação em denunciar 

as causas e/ou culpados pela violência. Eles atribuem a violência escolar a vários fatores 

extraescolares, relacionando a violência na escola a determinantes socioestruturais, como a 

situação social do país e a fatores socioculturais como a liberação dos costumes. Porém, o fator 

predominante como causa da violência escolar, apontado pelos professores, é de ordem 

familiar, apontando como raiz do problema a falta de educação familiar, a ausência dos pais e 

os problemas familiares e sociais como o desemprego, a pobreza e a desestruturação familiar.  
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2.3. VIOLÊNCIA E INDISCIPLINA ESCOLAR: SOB O OLHAR DOS ALUNOS E 

RESPONSÁVEIS   

 

           A revisão de literatura feita por Zecchi (2008) analisou 14 estudos (teses e 

dissertações) realizados junto a alunos, pais e responsáveis. Dentre os quais, destacamos o 

estudo de Andrade denominado “Indisciplina escolar: um estudo exploratório sobre a relação 

família e escola” (2001 apud Zecchi, 2008) realizado junto a pais e responsáveis de alunos 

considerados por seus professores como indisciplinados. Para a maioria dos responsáveis 

entrevistados, a educação deve ser dada tanto pela escola como pela família; apenas uma 

minoria acredita ser responsabilidade somente da família. 

    Essa pesquisa revela que os pais e responsáveis reconhecem que os alunos não 

apresentam rendimento e se comportam indisciplinadamente na escola: conversam muito, 

brigam, discutem com a professora, não fazem a tarefa. Porém, os mesmos não consideram 

esses alunos como agressivos, percebendo seus comportamentos dentro de uma normalidade.  

A pesquisa observa ainda que entre essas famílias a falta de estabilidade econômica é grande, as 

regras praticamente inexistem ou são raras. Os familiares participam esporadicamente da vida 

escolar dos filhos e, diante das dificuldades econômicas em que vivem hoje, valorizam a escola.  

Dentre as análises feitas pela autora pode-se concluir que há uma falta de equilíbrio nas relações 

familiares, no que diz respeito à função de relação e à função de interação.   

   Cabe destacar que a escola é valorizada pela a maioria dos familiares pesquisados. Esses 

parecem ainda confiar à escola a esperança de melhorar as condições de vida de seus filhos.  

Um ponto de controvérsia, apontado pelos pais e responsáveis, diz respeito à responsabilidade 

da escola na função de educar. Alguns desses acreditam que a escola tem a função e o dever dar 

uma educação básica de forma completa às crianças, transferindo as responsabilidades que, 

tradicionalmente seriam da família, para os professores. 

    Frente à revisão de literatura dos estudos realizados, Zecchi (2008) destaca a 

importância da escuta aos diversos atores que fazem parte deste contexto escolar para que a 

linha tênue existente entre violência escolar e indisciplina possa ser visualizada e 

compreendida. Um assunto de tamanha complexidade requer que seja feita uma análise 

criteriosa de ambos os lados. Destaca-se a importância do espaço para o diálogo, 

principalmente nas escolas com índices altos de ocorrências de violência e indisciplina.  
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    As várias compreensões sobre a temática, aqui apontadas, abrem diversas 

possibilidades de interpretação da violência e indisciplina no meio escolar.  Os diferentes 

entendimentos acerca do fenômeno variam com o tempo e o lugar ocupado por quem olha, bem 

como os valores e concepções que cada sujeito confere, como sujeitos sociais, aos 

acontecimentos escolares. 

    Diante da complexidade apontada, uma abordagem contextual do tema em ambiente 

escolar se faz necessária tanto para uma melhor compreensão, como para criação de 

possibilidades de enfretamento dessa problemática. Desta forma, segundo Zechi (2008), urge a 

necessidade de elaborar formas e propostas de prevenção e contenção da violência e 

indisciplina na singularidade de cada contexto.  

 

2.4. ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA E INDISCIPLINA NA 

ESCOLA 

 

     Segundo Abramovay (2003), para o enfrentamento da violência e a indisciplina se faz 

mister a construção de espaços de diálogo entre os diversos agentes envolvidos.  

   A observação do cotidiano da escola revela, em alguns casos, alunos que comportam- 

se de maneira irreverente, não demonstrando respeito pelos professores e tão pouco pelos 

demais funcionários da escola. Por outro lado, a reclamação e revolta, de alunos e até de alguns 

pais, pela ausência de um canal aberto entre professores e alunos incrementam a dificuldade da 

concretização do diálogo. Há uma forte crítica aos professores cuja preocupação se restringe ao 

repasse de conteúdo, sem interesse em interagir com a turma. 

    O espaço para o diálogo se estabelece na possibilidade dos professores que conversam 

assuntos do interesse dos alunos e/ou quando surgem questões no âmbito escolar e eles 

conjuntamente podem opinar sobre as principais decisões que são tomadas nas escolas.  A 

autora destaca que os professores precisam estar atentos aos assuntos que venham despertar 

interesse da turma para que possa haver uma melhor interação entre aluno/professor e 

vice-versa, abrindo possibilidades de estabelecimento do diálogo, facilitando a aproximação de 

ambas as partes.  
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    Sob essa ótica, os estudos realizados puderam verificar que as escolas que se 

organizam à base de princípios democráticos e constroem as regras a serem seguidas 

conjuntamente com os alunos conseguem maior comprometimento para que as regras sejam 

cumpridas. Nesse caso, o aluno se sente bem menos encorajado a testar os limites da conduta 

aceitável pelos adultos, pois, como foram definições feitas pela maioria, ele também será 

cobrado pelos mesmos.  

 

 2.5. VIOLÊNCIAS NAS ESCOLAS: O CONTEXTO DO TRÁFICO DE DROGAS 

 

     De forma gradativa e crescente, a partir da década de 1980, vários estudos 

(Abramovay, 2005) sobre a escola brasileira, sobretudo a pública, passaram a incluir palavras e 

expressões como medo, drogas, (in)vulnerabilidade, riscos, preocupação, depressão, 

humilhação, impotência, entre várias outras, em geral relacionados a manifestações de 

violência que atingem o contexto escolar. 

    Entre essas manifestações, o tráfico de drogas é uma das muitas questões que se 

colocam para a sociedade e para a escola, atingindo-a praticamente em toda sua dinâmica de 

funcionamento. Diante deste fato toda a comunidade escolar passa a ser afetada, pois 

dependendo do que acontecer, em alguns momentos o tráfico de drogas interfere na 

organização escolar ou melhor na desorganização, pois em alguns lugares crianças são 

impedidas de irem à escola. O UNICEF entende que a questão da violência nas escolas deve ser 

tratada sob a perspectiva da garantia de direitos e da qualidade da educação 

    Dentre os vários aspectos que podem ser observados, há necessidade de esclarecer 

como o tráfico de drogas se relaciona com a escola de forma contextual.  

    Em primeiro lugar, cabe ressaltar que as influências do tráfico são comuns, mas não se 

faz de maneira uniforme, ocorre uma diferenciação, pois ensejam ramificações nas imediações 

e no interior das instituições, dependendo de como é a organização do espaço em que estão 

inseridos e de como é a relação dos grupos vinculados ao tráfico com a comunidade e as 

características dos estabelecimentos de ensino, entre outros. O segundo aspecto refere-se em 

saber se realmente as ações que são atribuídas ao tráfico de drogas ou de indivíduos que não 
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fazem parte do tráfico, mas usam como pretexto para intimidar os colegas e professores, enfim 

todos os funcionários da escola. 

     Na atualidade, temos acompanhado através da mídia que a questão do tráfico de drogas 

se expandiu para as pequenas cidades do interior, diferentemente do que se verificava nos anos 

1980 e 1990, quando a violência produzida pelo comércio da droga aparecia como questão das 

grandes metrópoles, a tendência atual é a de sua ramificação para os centros menores, ainda que 

eles não tenham atingido os patamares dos grandes centros. 
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CAPÍTULO III - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS CLÍNICOS 

 

   Os dados clínicos para esta pesquisa foram colhidos nos registros clínicos de ações do 

estágio supervisionado em clínica do trabalho junto aos professores das escolas do município 

de Rio das Ostras (RJ) inserida no  sub projeto “Polos de atenção aos servidores municipais”   

durante o ano de 2016, em particular as “oficinas de escuta clínica e gestão de estresse” 

realizados na escola K e  duas  rodas de conversa  sobre a violência na escola realizadas na 

escola D. Nas  “oficinas” a questão das violências foi algo que emergiu espontaneamente,  já 

nas rodas de conversa o tema da violência era o mote para direção da conversa. 

   De acordo com a literatura pesquisada, a violência que acontece em ambiente escolar 

tem se tornado cada vez mais evidente no cenário nacional, preocupando todos os gestores e 

envolvidos no processo educacional de crianças e adolescentes.  Alguns autores como 

Abramovay (2005) e Charlot (2002) conceituam a violência sob três aspectos: 

 

Violência na escola - que se produz na instituição como resultado da violência que 

existe fora de seus muros;  

Violência à escola - dirigida diretamente à instituição e aos que a representam; e  

Violência da escola - caracterizada por uma violência institucional e simbólica, presente 

nas normas e diretrizes que são impostas aos professores, nas práticas institucionais e na 

maneira como seus agentes tratam os alunos.  

 

           Neste capítulo, tendo como referências os aspectos da violência descritos por 

Abramovay (2005) e Charlot (2002), delimitamos três eixos de análise para identificar, 

selecionar, apresentar e analisar os dados clínicos contidos nos registros produzidos em duas 

práticas de estágio obrigatório supervisionado no ano de 2016 contendo a fala do coletivo de 

professores, em particular:   

Diário de campo, memoriais e o relatório das “Oficinas de escuta e clínica e gestão do 

estresse”, em clínica do trabalho junto as professoras do primeiro segmento do ensino 

fundamental de uma Escola Municipal em Rio das Ostras, aqui denominada Escola K 
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 Diário de campo, memoriais e relatório de duas rodas de conversas sobre o tema 

“pensando a violência na escola”, desenvolvidas em parceria com o Programa Saúde na 

Escola da SEMED/PMRO, realizadas na Escola D junto a professores do segundo 

segmento do ensino fundamental. 

 

     Para discussão clínica do tema desta monografia, a partir dos registros clínicos foram 

selecionadas algumas vinhetas da fala do coletivo de professores das duas escolas. Essas 

vinhetas foram categorizadas a partir dos três eixos temáticos apoiados em Charlot (2002) e 

Abramovay (2005), a saber: 1) violência na escola; 2) violência à escola; e 3) violência da 

escola. 

 

3.-COLETIVO DE PROFESSORES DA ESCOLA K (OFICINAS) 

 

Caracterização da escola K  

 

    A escola K dedica-se ao Ensino Fundamental do primeiro segmento (1°, 2°, 3°, 4° e 5° 

anos) e do segundo segmento (6°, 7º, 8º e 9º anos), nos turnos matutino e vespertino.  

    O primeiro contato com a Escola K foi quando realizamos um plantão de acolhimento 

aos servidores municipais durante o ano de 2015, sem muita procura por parte dos servidores da 

escola. No segundo ano, os professores do primeiro segmento acolheram a ideia de realizar uma 

intervenção em grupo na modalidade de oficinas de escuta clínica.  Foram realizadas 

entrevistas individuais para acolhimento de demandas e posteriormente as sessões coletivas na 

modalidade de oficinas, com um encontro mensal. Na ocasião das entrevistas, a direção 

cooperou efetivamente para que fossem realizadas, visto que a maioria das entrevistas foram 

feitas em horário de aula dos professores. Então eles se retiraram da sala de aula e a inspetora 

tomava conta dos alunos, enquanto eles concediam a entrevista.  

   O bairro onde fica situada a escola, apesar de estar próximo ao centro comercial do 

município, está marcado pelo tráfico de drogas. Em decorrência disto, de vez em quando 

acontecem brigas de facção do crime organizado, policiais no local, morte de pessoas 



36 

 

envolvidas com essas práticas. Houve até algumas ocasiões em que o transporte público foi 

obrigado a parar de circular por imposição dos “chefes” dos pontos de venda de drogas que 

dominam a localidade. 

    Fomos muito bem acolhidos pela direção da escola, algo que foi fundamental para que 

os grupos acontecessem. A partir dessa inserção na instituição, pudemos conhecer um pouco do 

cotidiano, não só dos professores, mas de todos que fazem parte do quadro de funcionários.  

   Após a realização de entrevistas individuais com os professores do primeiro segmento 

desta escola para acolhimento de demanda e coleta de dados do perfil dos participantes foi 

acordada a realização de oficinas mensais, com adesão espontânea.  Foram realizadas quinze 

entrevistas individuais com as professoras do primeiro segmento, sendo que os participantes e 

os pesquisadores assinaram o Termo de Compromisso Livre e Esclarecido, no qual foram 

estabelecidos os cuidados éticos e de sigilo e a forma de adesão e participação voluntária.   

  As oficinas ocorreram mensalmente nas dependências da escola no período de junho a 

novembro de 2016 no horário da reunião pedagógica, com duração de uma (1) hora. Foram 

cinco (5) para reflexão e uma (1) de devolutiva para o grupo, de acordo com a metodologia 

proposta por Martins (2015).     

 Dentre os registros clínicos das oficinas de gestão de estresse, selecionamos algumas 

vinhetas com falas representativas do coletivo de professores da escola K a partir dos três eixos 

temáticos 

 

 Eixo 1: VIOLÊNCIA NA ESCOLA (extramuros) 

   

Vinheta 1: “[...]o tráfico inserido na escola está aumentando, alunos com dez anos já estão 

envolvidos [...] nos sentimos impotentes e nos sentimos bastante e assustadas por eles falarem 

com naturalidade sobre todas as coisas que vivenciam” 

“[...] alguns seguem a vida que os pais levaram, viram seus pais morrerem, mas mesmo assim 

seguem a mesma história” 
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 [...] temos perdas de alunos e ex-alunos para o tráfico, muitos alunos que aconselhamos a 

largar o tráfico, não nos ouviram e morreram”;  

“[...]este ano já fui a dois enterros e procuro ir em todos”;  

“[...] dá vontade de chorar, pois na realidade eles fazem parte de nossa vida, como se fosse 

nossos filhos, é angustiante, é a dor como se tivesse no lugar da mãe dele”;  

 “[...] nos sentimos muitos tristes, mas temos que continuar o nosso trabalho”. (Coletivo de 

professores da escola K) 

 

 

    A violência na ou “dentro da escola” se produz na instituição como resultado da 

violência extra muro, pode acontecer, e acontece em outros lugares, por exemplo, quando uma 

pessoa invade um estabelecimento para “acertar contas”.  

    De acordo com o relato dos professores, a escola K apresenta um histórico de 

ocorrências de furtos, invasões com depredações realizadas por agentes externos à escola.  A 

maioria de seus alunos pertencem a comunidades onde o comércio e tráfico de drogas prolifera 

afetando a vida de todos. 

  A vinheta clínica acima nos mostra o real do trabalho dos professores dessa escola 

que convivem com a violência do tráfico de drogas que atinge os alunos, seja de maneira direta 

ou indireta.  Alguns alunos são filhos das pessoas envolvidas nesse tráfico e vivenciam uma 

realidade de violência social promovida pelo comércio de drogas e pela briga de facções do 

crime organizado. Durante a realização das oficinas, como estagiários, presenciamos o clima de 

ameaça e desespero entre professores e alunos decorrente de ações de disputa de território do 

controle de tráfico, que impediam os veículos de transportes coletivos trafegarem nas ruas do 

bairro da escola.  Isto nos remete a uma das faces da violência, que seria a violência na escola, 

a qual se produz na instituição, como resultado da violência que existe fora de seus muros. 

O coletivo de professores da escola K traz à superfície os sentimentos que surgem em 

relação aos seus alunos, quando expressam as falas acima [vinheta 1]. Vivenciam a angústia e a 

impotência frente à violência que repercute no seu cotidiano de trabalho. “[...] dá vontade de 
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chorar, pois na realidade eles fazem parte de nossa vida”. Surge o desânimo, a tristeza, a 

frustração com as situações que vivenciam em sala de aula “[...] nos sentimos muitos tristes, 

mas temos que continuar o nosso trabalho’. 

      Na profissão docente, estabelecem-se vínculos emocionais e afetivos com o objeto de 

trabalho, ou seja, o aluno. De acordo com Brand (2008) e Codo e Batista (2006), o exercício 

profissional do professor ocorre neste encontro subjetivo estabelecido com o aluno, de modo 

que a qualidade de seu trabalho depende da qualidade do vínculo que é estabelecido entre 

professor e aluno.   Esse contexto faz parte do real que vai muito além do que está prescrito 

no trabalho desses professores, que tem que ensinar, orientar frente a essas adversidades.  

Ensinar nesse contexto é um grande desafio, faz parte da experiência do real, gerando 

sofrimento de difícil comunicação.  

 

Vinheta 2:“[...] você pode fazer tudo certo, mas se erra em alguma coisa, já era”;  

“[...] não nos sentimos reconhecidas pelo que fazemos”; “[...] pela criança a gente até tem 

reconhecimento”. 

 “[...]tenho alegria em estar em sala de aula”; “[...] porém em contrapartida “tem dia que é 

angustiante”.  

[...] uma aluna me disse: agora eu tenho prazer em fazer leitura. Nunca prestei atenção em 

aula, agora estou prestando atenção`. Me senti reconhecida,                                                                     

foi tão bom! (Coletivo de professores da escola K) 

 

    A relação entre professor e aluno é geradora de reconhecimento do trabalho docente por 

parte do aluno. Além disso, é também um reconhecimento pelo olhar do outro, no qual aluno e 

professor constituem suas identidades. 
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 Eixo 2: A VIOLÊNCIA DA ESCOLA (agressões verbais, físicas, simbólicas e 

institucionais) 

 

 Vinheta 3:“[...]são muitas crianças em sala de aula e alunos que não obedecem”. “[...] não 

consigo dar conta”.   

“[...] as turmas são muito cheias e não damos conta, todos querem atenção”;  

“[...] me sinto estressada, turmas cada vez mais cheias”.  

“[...] os professores estão sem condições. Só tem exigências”;  

“[...] é estressante e cansativo dependendo da turma”; 

“[...]às vezes dá vontade de bater, brigar e as vezes dá vontade de abraçar, beijar, pois eles 

não têm isso em casa”.  

(Coletivo de professores da escola K) 

 

    Toda escola funciona com formalidades, normas, portarias, leis que afetam o trabalho 

docente; a organização do trabalho pedagógico obedece a critérios feitos pelas unidades de 

ensino, pelas delegacias regionais e até mesmo pela Secretaria de Educação que causam 

sofrimento aos docentes.  

   Violência “da” escola é gerada sob as mais variadas formas de tratamento entre os 

membros na instituição, vão desde agressões verbais (p. ex: palavras de desqualificação, 

desprezo por racismo), físicas (p. ex: brigas, bofetadas, chute), simbólicas e/ou 

institucionalizadas (p. ex: atos de constrangimento e desprezo pelas diferenças, atribuição de 

nota indevida).  

  

[...] uma violência institucional, simbólica, que os próprios jovens suportam através 

da maneira como a instituição e seus agentes os tratam - modo de composição das 

classes, de atribuição de notas, de orientação, palavras desdenhosas dos adultos, atos 

considerados pelos alunos como injustos ou racistas -. (CHARLOT, 2002, p. 435).
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    Como pode ser visto na vinheta 3, a violência institucional se faz presente no momento 

em que os professores convivem com salas lotadas de alunos, regras engessadas, cobrança de 

conteúdos a serem dados sem levar em conta as condições reais de trabalho “[...] os professores 

estão sem condições. Só tem exigências”;  

Segundo Silva (2010), os métodos e as teorias empregadas na educação deveriam ser 

repensados, reelaboradas para que os trabalhadores pudessem desenvolver suas funções com 

certa liberdade para realizar o trabalho de forma criativa.  Para Esteve (1999), há 

  

(...) aumento de exigências em relação ao professor, inibição educativa de outros 

agentes de socialização; desenvolvimento de fontes de informação alternativas; 

ruptura do consenso social sobre educação; modificação do apoio da sociedade ao 

sistema educativo, menor valorização social do professor; mudança dos conteúdos 

curriculares; escassez de recursos materiais; mudanças na relação professor/aluno e 

fragmentação do trabalho do professor (p. 66). 

  

     A organização do trabalho do professor é composta de forma muito rígida, em alguns 

momentos ficando difícil cumprir o que lhe é imposto.  A falta de autonomia e as dificuldades 

de adaptação e utilização de suas competências e características de sua personalidade 

costumam promover a frustração, a insatisfação e o sofrimento, estresse desse trabalhador“[...] 

me sinto estressada, turmas cada vez mais cheias”.  

     Durante esse ano, um agravante de sofrimento, podendo ser compreendida como 

violência institucional, foi a falta de pessoal para realizar a limpeza na escola devido a rescisão 

de contrato por parte da prefeitura, devido a problemas financeiros, da empresa terceirizada 

responsável pelo serviço, cabendo aos professores e funcionários a manutenção da limpeza das 

salas. A preservação do patrimônio escolar é importante para que o ambiente seja acolhedor, 

inclusive colaborando para diminuição da violência. Isto acontece com alguns projetos que são 

implementados em algumas escolas, onde pais, alunos e amigos dos alunos participam de ações 

para preservação do espaço em que estão inseridos (Zechi, 2014). 
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 Eixo 3:  VIOLÊNCIA À ESCOLA (atos incivilidades ou microviolência) 

   

Vinheta 4 : “[...] professor se mata e aluno não quer nada”; “[...] você chega na sala de aula, 

explica. Depois de quarenta e cinco minutos eles não sabem nada”; “[...] eu explico, explico, 

mas fico desesperada, não sei o que fazer”. (Coletivo de professores da escola K – Ck) 

   

    Abramovay (2005) denomina de violência à escola ou incivilidades ou 

microviolências os atos de violência cotidiana.  As incivilidades não são necessariamente 

comportamentos ilegais no sentido jurídico. No entanto, elas consistem em infrações à ordem 

estabelecida que ocorrem na vida cotidiana. Mesmo não sendo aparentemente graves – são atos 

como agressões verbais, xingamentos, atos de indisciplina, abuso de poder, etc. –, elas têm um 

potencial de desorganização da ordem coletiva e das referências de sentido individuais, 

destruindo laços sociais, fomentando um sentimento de insegurança, fragilizando instituições, 

afetando a experiência e a confiança no outro. 

 

3.1- COLETIVOS DE PROFESSORES DA ESCOLA D (RODA DE CONVERSA)  

 

Caracterização da escola D  

 

          A Escola D funciona nos turnos matutino e vespertino, atendendo o Ensino 

Fundamental, em particular do segundo segmento (5° ao 9° anos de escolaridade). Foram 

realizadas duas rodas de conversa com os professores, no horário da reunião pedagógica. 

    O Bairro onde a escola fica localizada é afastado do centro. Houve uma boa adesão à 

roda de conversa. Os professores foram participativos. É uma escola com características 

semelhantes à escola K, no que se refere ao tráfico de drogas. 



42 

 

     Segundo os docentes, já houve dias em que estavam dando aula e que receberam 

ordem de recolher, isto é, que as atividades fossem paralisadas por imposição dos traficantes. 

Na ocasião, precisaram ficar na escola até às 20h. 

    Nesta escola, foram realizadas duas rodas de conversa em dias alternados para que a 

maioria dos professores pudesse participar, visto que vários deles trabalham em dias diferentes, 

pois são professores do segundo segmento do ensino fundamental. As rodas de conversa 

priorizam discussões em torno de uma temática; na ocasião, o tema que ficou na roda foi sobre 

violência na escola. 

  A primeira roda de conversa foi marcada para o horário de 17h30 até 19h. No entanto 

começou por volta das 17h50 e se estendeu até quase às 20h. Os professores se sentiram à 

vontade em falar sobre o tema proposto. Mesmo cansados, pois ficaram após o horário que 

deveriam sair, participaram ativamente desse espaço de discussão.  

 

3.2- PENSANDO A VIOLÊNCIA NA ESCOLA JUNTO AO COLETIVO DE 

PROFESSORES DA ESCOLA D 

 

  Eixo 1: A VIOLÊNCIA NA ESCOLA (origem extra muro) 

 

          Na fala abaixo, o que vemos é um pedaço da realidade que o coletivo encontra 

diariamente. Pois muitos alunos já são envolvidos com drogas desde cedo, desempenham 

algumas funções na “empresa” em que trabalham, e sem constrangimento conversam com 

alguns de seus professores. O que o coletivo expõe na sequência de falas tem muito a ver com o 

que é definido como violência na escola, que é uma violência que ocorre fora dos muros, mas 

que tem desdobramentos na escola, uma vez que alunos e familiares são comprometidos com o 

tráfico. [...] “a violência é de fora para dentro, quando é falado que a família do aluno que 

estava com a faca, eles que estavam incentivando o aluno por aquelas atitudes”. [Rd2]  

     Ainda existem alguns problemas como questões de briga entres os alunos ou 

famílias que eles não resolvem fora da escola com medo de represália dos traficantes, pois 

alegam que com eles a lei é mais severa. Então resolvem na escola. 



43 

 

Vinheta 5.0: [...]“99% dos problemas da escola, não tem nada a ver com a escola, são todos  

problemas que aconteceram do lado de fora”; “as roupas sujas lá de fora são lavadas aqui” 

[Rd2].  

 

A composição da turma é variada; os professores gostariam de saber a história dos 

alunos, para saber com quem estão lidando. 

 

Vinheta 5.1: [...] um aluno com liberdade assistida, ao jogarem algo em cima dele, ele se 

zangou e foi em casa, pegar uma coisa que todos pensavam ser uma arma de fogo, ficando a 

família no portão da escola e querendo invadir para pegar o outro menino, que teria feito 

alguma coisa com ele. ”[Rd2]   

  

Vinheta 5.2:  [...] “a violência é de fora para dentro, quando é falado que a família do aluno 

que estava com a faca, eles que estavam incentivando o aluno por aquelas atitudes”. [Rd2]  

 

  Os professores, em alguns momentos, se deparam de perto com a realidade dos seus 

alunos, pois alguns confidenciam o que fazem na comunidade. Desta forma, então, o professor 

fica sabendo “quem é” o seu aluno. 

 

Vinheta 5.3:[...] conversando com o aluno sobre o tráfico.  O aluno explica o funcionamento 

da “franquia” (vendas de drogas no bairro) como funciona a “empresa”, passando todo o 

cronograma; pergunto ao aluno: E você qual a sua função neste negócio? Então o aluno o 

explica, sem o menor constrangimento qual sua função e o professor faz cara de paisagem. Ou, 

ainda, tem que comentar legal, pela confiança. [Rd1] 
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 Eixo 2: VIOLÊNCIA À ESCOLA  

    

 Professor - Aluno 

   

Vinheta 6: [...] Fui chamar atenção de uma agressão e fui acusada de ter agredido.[...] Eu fui 

chamar a atenção da aluna que estava pintando a mesa com corretivo. Quando fui até ela. Ela 

disse que não estava pintando [a mesa]. Então eu passei o dedo na mesa, que ficou sujo do 

corretivo e mostrei o meu dedo sujo a ela perguntando: o que é isso? [...] então a menina falou 

que eu estava agredindo, que eu havia passado o dedo na cara dela.  Fiquei tão indignada 

com a situação de ser desrespeitada e acusada de forma indevida [...]Fui para delegacia 

registrar a ocorrência, me disseram que eu teria que ter testemunhas. Só que nenhum aluno 

quis testemunhar. Eles têm medo, se sentem intimidados. Quem vai ser o “xnove” ? Então não 

deu em nada. [Rd1] 

   

     Na vinheta 6, podemos observar a complexidade do fenômeno da violência que 

inicia como uma agressão ao patrimônio que se desenrola em atos de microviolência. No relato 

acima podemos classificar a ação da aluna como incivilidade, por estar danificando o 

patrimônio público e também por não assumir o que estava fazendo e levar a professora ao 

constrangimento.  Como também pode ser visto como uma violência simbólica dirigida 

diretamente à instituição e aos que a representam.  

 

Vinheta 6.1: [...] “até que ponto eu vou ter condições de passar para o aluno o padrão 

linguístico, passei o ano todo resgatando valores simples”. [Rd2] 

 

    As vinhetas acima nos fala do trabalho real do professor, que no dia-a-dia se depara 

com situações muito além das prescrições que são impostas. Então, ao invés de passar o 

conteúdo, ele precisa fazer adaptações de acordo com sua realidade em sala de aula. Somado a 

isso, o docente ainda tem um trabalho extra ao reprovar o aluno, pois precisa fazer vários 
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relatórios para justificar a reprovação. O que podemos observar é que a família, também em 

alguns casos, não aceita a reprovação, indo até à escola para “tirar satisfação”. 

 

Vinheta 6.2: [...]o aluno ficou reprovado em três matérias. A mãe veio agredindo a escola e 

culpando os professores.  A mãe pensava que ele era um bom aluno, quando soube como seu 

filho se comportava na escola, desmaiou. [...]foi muito angustiante, passei mal com a situação. 

[RD2] 

Vinheta 6.3: [...] “É quase obrigatório aprovar o aluno... quando reprovamos temos que 

preencher tantos papéis, relatórios... só para não reprovarmos o aluno.   

   

Gerência escolar  

 

    Existe um desconforto entre os docentes em relação à Secretaria de Educação. As 

falas a seguir ilustram esta constatação. Os gestores da escola (diretores) são os representantes 

da secretaria de educação. Então o que se percebe em alguns momentos é a impossibilidade dos 

gestores de dar solução aos problemas, aliada à sobrecarga e a falta de motivação devido à 

escassez de recursos e incentivos, tendo em vista a grande responsabilidade de fazer gestão das 

situações mais adversas. Por sua vez, os docentes relatam estar insatisfeitos diante das normas 

impostas e exigências, que em alguns momentos são difíceis de cumprir. 

 

Vinheta 7 [...] “nos sentimos discriminados, existe uma diferença, uma separação de quem é 

contratado para o que é efetivo. Não há uma disputa entre nós, mas da secretaria de 

educação” 

Vinheta 7.1[...] “ Somos lotados na SEMED e não na escola que trabalhamos, então diante 

disso a hora que SEMED quiser pode nos transferir para qualquer lugar. ” [...] ”professor que 

se fizer alguma coisa que a direção não gosta vão mandar você para Rocha leão, que é um 

lugar que fica bem afastado, fica as margens da Rodovia (BR 116). [Rd1]  
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 Vinheta 7.2[...]”regimento interno[...]parecem que são feitas no achismo [ ...] fiz uma 

comparação entre as regras que o município cria e as que já existem pelos órgão nacionais e 

que se contradizem, então as pessoas criam regimento sem conhecer as leis de base. [...]  

Vinheta 7.3: [...] uma professora que leciona em 07 escolas.  Se ela não tem a possibilidade do 

dia das reuniões pedagógicas estar presente. É descontado de seu salário a sua ausência. A 

prefeitura deveria rever este caso”. [Rd2]   

 Vinheta 7.4: [...]  tem professor que é igual ao comediante quebra galho, pois aonde está 

faltando determinado professor para a disciplina, ele é deslocado ficando com receio de dizer 

não”. [Rd2]  

  

 Eixo 3: VIOLÊNCIA da ESCOLA (atos de incivilidades ou microviolência) 

 

 

 Vinheta 8 [...] A aluna me disse: “ eu estudar prá que???, para ser professora como você??? 

e ficar se matando em trabalhar!!!. Professora morena como você, se daria melhor sendo 

mulher do chefe da boca... porque você iria ficar cheia de ouro e ter vida boa.  O bandido já 

tem duas mulheres a senhora poderia ser a terceira. [...]. Me senti ofendida, desqualificada 

como professora ... [...] que o professor pode fazer nesta situação ?????  O chefe da boca de 

fumo é mais valorizado que o professor […] “a aluna    não pensa mulher de bandido serve 

de mula e tem que fazer coisas que não gostaria... só percebem o glamour. [RD1] 

 

     O coletivo entrou numa discussão sobre os valores das “facções do crime 

organizado”- visto como irmandades - e os valores da escola. É violência extramuros, que 

invade de forma simbólica repercutindo na relação professor aluno.   Entre os alunos, há uma 

descrença que o estudo e o mundo do trabalho contemporâneo pode trazer uma autonomia. 

Situações relatadas como a da fala acima indicam uma desvalorização do professor, bem como 

a impotência vivenciada pelo professor, em tais momentos, para argumentar com o aluno.  As 

situações exigem que os professores desempenhem, em várias situações, diversos papéis, além 

de ensinar o conteúdo da disciplina.  
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Vinheta 8.1[...] “nós temos que ter múltiplas funções: ser psicólogo, orientador familiar, 

conselheiro, educador”. (Rd2) 

 

Repercussões nos professores 

 

          Os coletivos de professores relatam se encontrar desorientados diante da banalização 

da violência. Estão tendo dificuldades em lidar com os alunos, devido ao contexto em que estão 

inseridos. 

    O mal-estar docente é entendido por Cordié (1998) como fenômeno que envolve aspectos 

inerentes aos sujeitos e às condições didáticas e demandas do cotidiano, as condições 

profissionais e, também, as incertezas do professor, uma vez que ensinar não é uma atividade 

isenta. Então, ensinar é um processo interativo - professor/aluno - que desenvolve habilidades e 

capacidades para enfrentar o real de seu trabalho, para se relacionar com a realidade produzindo 

resultados relevantes. 

 

Vinheta 9 [...] o meu medo não é a violência, é a banalização dela, pois virou normal. Se você 

chegar com carinho no aluno, você está sendo pedófilo; se chegar perto de uma menina você é 

um professor homossexual; se você chegar, - senta aí animal -, aí ele senta.  É a banalização 

da violência”. [Rd2] 

 

 O coletivo de professores durante as rodas de conversa falou da dificuldade em relação 

ao acúmulo de funções desempenhadas pela categoria, principalmente no que tange à confusão 

de papéis profissionais com papéis familiares. O sentimento de acúmulo de papéis é bastante 

presente na fala dos docentes.  

 

Vinheta 9.1 [...]“nós temos que ter múltiplas funções: ser psicólogo, orientador familiar, 

conselheiro, educador”. [Rd2] 
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   Conforme relato dos participantes, percebe-se que são atribuídos ao professor papéis 

além daqueles que deveriam desempenhar, sendo-lhe esperado saberes de diferentes campos 

como os da medicina, da psicologia ou mesmo saberes maternais. Essa expectativa de que o 

professor conheça tudo e saiba como lidar com todas as situações acaba por ser geradora de 

sofrimento.  Podemos observar no relato dos professores que lhes são atribuídas uma grande 

carga de responsabilidades e expectativas. Por vezes incompatíveis com as ferramentas técnicas 

ou emocionais do professor (ESTEVE, 1999). Percebe-se que atualmente a instituição familiar 

renunciou ao seu papel referente à educação, passando a exigir das instituições escolares o 

preenchimento dessa lacuna.  

  A paixão que motiva o prazer está vinculada ao desejo do professor de modificar e de 

melhorar a sociedade da qual tanto ele quanto o aluno fazem parte.  

 

Vinheta 9.2 [...] “mesmo com toda violência, somos apaixonados pelo que fazemos, apesar de 

todos os problemas, eu tenho alegria em dar aula e tento driblar os problemas”. [Rd2] 

 

    Esse resultado coaduna com a pesquisa realizada por Codo e Batista (2006), segundo 

a qual o professor é o autor de sua obra, que o aluno irá carregar consigo por toda a vida, 

influenciando e definindo os destinos da sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

    Ao fazermos a revisão de literatura, um leque se abriu sobre as várias formas de 

violência, que ainda não eram conhecidas, embora percebidas; portanto, pouco ou nada 

sabíamos sobre as várias faces das violências. Desta forma, conhecemos, talvez, novos 

elementos e classificações. Na literatura especializada em educação, encontramos algumas 

explicações sobre violência e indisciplina no cotidiano das escolas, apresentando algumas 

indicações que permitem caracterizar a problemática escolar, aproximando-se dessa 

problemática tão vivenciada, mas tão pouco falada. 

    Nas pesquisas de teses e dissertações são apontadas uma série de pontos de vista que 

abordam de maneira diversificada e, às vezes, contraditórias sobre o que é o fenômeno da 

violência em meio escolar. Dessa forma é um tema em constante construção e reconstrução 

social. Os diversos pontos de vista formam um rico campo científico que pode dar respostas e 

criticar as diferentes abordagens. 

    Os pesquisadores em educação estão direcionando seus olhares para o interior das 

instituições escolares, avaliando as relações e práticas presentes no cotidiano escolar como 

possíveis geradoras ou potencializadoras dos episódios de violência. Esses estudos vão além do 

exame da violência extramuros, a violência social que invade a escola, e enfocam os episódios 

que surgem nos intramuros escolares, isto é, violência e indisciplina dirigida à escola e da 

escola. 

    O objetivo geral desta pesquisa foi alcançar alguma compreensão sobre o tema da 

violência no ambiente escolar, bem como tornar visível a vivência dos professores quanto a 

esse fenômeno.  Procuramos identificar as dificuldades encontradas pelos professores frente 

ao contexto de violência no ambiente escolar e suas repercussões na saúde desses profissionais.  

    Ao analisarmos o fenômeno da violência e indisciplina no interior das escolas, 

podemos observar que os alunos reproduzem parte do ambiente externo aos seus muros e as 

diferenças sociais e culturais existentes nas relações de sociabilidade.   
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     A violência nas escolas é uma das causas do desinteresse, da falta de concentração 

nos estudos, da perda de dias letivos e da vontade de assistir às aulas.  Surge a revolta, o medo, 

a insegurança, trazendo prejuízo para o processo de ensino-aprendizagem, para o 

desenvolvimento acadêmico e pessoal. 

   Para os professores, as consequências da violência no ambiente escolar interferem 

diretamente no seu trabalho.  O trabalho efetivamente realizado para dar conta do processo de 

ensino e aprendizagem, em grande parte é invisível, repercutindo no reconhecimento de seu 

fazer. A falta de reconhecimento, aliada à precarização das condições de trabalho e a imposição 

do real do mundo social tem resultado em perda de estímulo para o trabalho. O sentimento de 

revolta e impotência frente às dificuldades toma conta de muitos, senão de todos eles. 

   Cabe observar que, apesar do cotidiano de violência – que tem de ser enfrentado –   

provocar-lhes tal sofrimento, eles ainda conseguem ressignificar e sentir prazer no trabalho, 

pois, em alguns momentos, ainda são reconhecidos pelo trabalho que realizam em sala de aula. 

Durante as oficinas e as rodas de conversa, puderam falar não apenas do sofrimento, mas 

também do prazer em lecionar, pois muitos não se imaginam fora de uma sala de aula em 

hipótese alguma. 

    Nessa pesquisa, ao defrontar-me com a violência no contexto escolar, houve a 

necessidade de nominá-la, de identificá-la. No entanto, no decorrer da pesquisa foi possível 

conhecer as diversas faces da violência e percebendo que os diferentes fenômenos das 

violências se confundem ou se misturam.  

   As repercussões na vida do professor são várias, mas existe uma que sempre emerge:  

a impotência diante das diversas formas de violência em sala de aula e a violência institucional 

à qual também estão submetidos.  

   Por fim, destaca-se a importância do espaço de escuta e fala, para delimitação, 

nominação e enfrentamento de um fenômeno tão complexo do mundo atual.  
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ANEXO 1  

Vinhetas selecionadas dos documentos clínicos de acordo com os eixos 

 

PROFESSORES DA ESCOLA K 

 

Eixo 1: VIOLÊNCIA NA ESCOLA (extramuros) 

 

“[...]o tráfico inserido na escola está aumentando, alunos com dez anos já estão envolvidos 

[...] nos sentimos impotentes e nos sentimos bastante e assustadas por eles falarem com 

naturalidade sobre todas as coisas que vivenciam” 

“[...] alguns seguem a vida que os pais levaram, viram seus pais morrerem mas mesmo assim 

seguem a mesma história” 

 [...] temos perdas de alunos e ex-alunos para o tráfico, muitos alunos que aconselhamos a 

largar o tráfico, não nos ouviram e morreram”;  

[...]este ano já fui a dois enterros e procuro ir em todos”;  

 “[...] dá vontade de chorar, pois na realidade eles fazem parte de nossa vida, como se fosse 

nossos filhos, é angustiante, é a dor como se tivesse no lugar da mãe dele”;  

“[...] nos sentimos muitos tristes, mas temos que continuar o nosso trabalho”;.                                      

(coletivo de professores da escola K ) 

 

REPERCUSSÕES NOS PROFESSORES  

 

“[...] você pode fazer tudo certo, mas se erra em alguma coisa, já era”;  
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“[...] não nos sentimos reconhecidas pelo que fazemos”; “[...] pela criança a gente até tem 

reconhecimento”. 

“[...]tenho alegria em estar em sala de aula”; “[...]porém em contrapartida “tem dia que é 

angustiante”.  

 “[...]agora eu tenho prazer em fazer leitura, relatou uma aluna, nunca prestei atenção em 

aula, agora estou prestando atenção. Me senti reconhecida, foi tão bom!!! 

Eixo 2: A VIOLÊNCIA DA ESCOLA (agressões verbais, físicas, simbólicas e institucionais) 

  

“[...]são muitas crianças em sala de aula e alunos que não obedecem”. “[...] não consigo dar 

conta”.   

“[...] as turmas são muito cheias e não damos conta, todos querem atenção”;  

“[...] me sinto estressada, turmas cada vez mais cheias”.  

“[...] os professores estão sem condições. Só tem exigências”;  

“[...] é estressante e cansativo dependendo da turma”; 

“[...]às vezes dá vontade de bater, brigar e as vezes dá vontade de abraçar,beijar, pois eles não 

têm isso em casa”.  

(coletivo de professores da escola K ) 

 

Eixo 3:  VIOLÊNCIA À ESCOLA (atos incivilidades ou microviolência) 

   

“[...] professor se mata e aluno não quer nada”; “[...] você chega na sala de aula, explica. 

Depois de quarenta e cinco minutos eles não sabem nada”; “[...] eu explico, explico, mas fico 

desesperada, não sei o que fazer”. (Coletivo de professores da escola K – Ck) 
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RODAS DE CONVERSA COM OS PROFESSORES DA ESCOLA D 

 

Eixo 1: A VIOLÊNCIA NA ESCOLA (origem extra muro) 

[...] “conversando com o aluno sobre o tráfico, e o aluno explica o funcionamento da 

“franquia” (vendas de drogas no bairro) como funciona a “empresa”, passando todo o 

cronograma; pergunto ao aluno: E você qual a sua função neste negócio? Então o aluno o 

explica, sem o menor constrangimento qual sua função e o professor faz cara de paisagem. Ou 

comenta legal”. [Rd1] 

[...]“esse ano a escola passou várias vezes na INTER TV por causa da violência na escola um 

aluno veio armado para escola [...] ficamos famosos, até no JORNAl HOJE chegamos à 

aparecer”. [Rd2]   

[...] um aluno com liberdade assistida, ao jogarem algo em cima dele, ele se zangou e foi em 

casa, pegar uma coisa que todos pensavam ser uma arma de fogo, ficando a família no portão 

da escola e querendo invadir para pegar o outro menino, que teria feito alguma coisa com ele. 

” [Rd2]    

[...] “a violência é de fora para dentro, quando é falado que a família do aluno que estava com 

a faca, eles que estavam incentivando o aluno por aquelas atitudes”. [Rd2]  

[...]“99% dos problemas da escola, não tem nada a ver com a escola, são todos problemas que 

aconteceram do lado de fora”; “as roupas sujas lá de fora são lavadas aqui” [Rd2]  

[...] aqui houve toque de recolher e os professores só se ausentaram da escola às 20 horas”. 

[Rd2] 

 

Eixo 2: VIOLÊNCIA À ESCOLA 

 

[...] Eu fui chamar a atenção da aluna que estava pintando a mesa com corretivo. Quando fui 

até ela. Ela disse que não estava pintando [a mesa]. Então eu passei o dedo na mesa, que ficou 

sujo do corretivo e mostrei o meu dedo sujo a ela perguntando: o que é isso? [...] então a 
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menina falou que eu estava agredindo, que eu havia passado o dedo na cara dela.  Fiquei tão 

indignada com a situação de ser desrespeitada e acusada de forma indevida [...] Fui para 

delegacia registrar a ocorrência, me disseram que eu teria que ter testemunhas. Só que 

nenhum aluno quis testemunhar. Eles têm medo, se sentem intimidados. Quem vai ser o  

“xnove” ? Então não deu em nada. [Rd1] 

“[...] Fui chamar atenção de uma agressão e fui acusada de ter agredido. 

Vinheta [...] “ até que ponto eu vou ter condições de passar para o aluno o padrão linguístico, 

passei o ano todo resgatando valores simples”. (trabalho real do professor  [Rd2] 

Vinheta [...]”o aluno ficou reprovado em três matérias”. A mãe veio agredindo a escola 

culpando os professores.  A mãe pensava que ele era um bom aluno, quando soube como seu 

filho se comportava na escola, desmaiou. [...]foi muito angustiante, passei mal com a situação. 

[RD2] 

[...] “não vejo medo nos seus olhos, com você não tem graça, eu adoro botar medo nos 

professores”; “ nós não podemos ter medo do aluno, você tem que se impor, você é a 

autoridade”.  [Rd2]  

Vinheta [...] “ É quase obrigatório aprovar o aluno...quando reprovamos temos que preencher 

tantos papéis, relatórios...só para não reprovarmos o aluno.   

 [...] “nos sentimos discriminados, existe uma diferença, uma separação de quem é contratado 

para o que é efetivo...Não uma disputa entre nós, mas da secretaria de educação” [Rd2]  

 

[...] “ Somos lotados na SEMED e não na escola que trabalhamos, então diante disso a hora 

que SEMED quiser pode nos transferir para qualquer lugar.” [...] ”professor que se fizer 

alguma coisa que a direção não gosta vão mandar você para Rocha leão, que é um lugar que 

fica bem afastado, fica as margens da Rodovia (BR 116). [Rd1]  

 [...]”regimento interno[...]parecem que são feitas no achismo [ ...] fiz uma comparação entre 

as regras que o município cria e as que já existem pelos órgão nacional e que se contradizem, 

então as pessoas criam regimento sem conhecer as leis de base. [...] E nós estamos submetidos 

a esses regimentos” . [Rd1]  
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[...] Fui chamar atenção sobre a conduta do aluno , [...] “um aluno partiu para cima de mim, e 

eu encarei... “ eu tomei essa atitude, se não ele vai querer tomar conta do espaço, e toda hora 

vai querer fazer”, depois fiquei com medo, fiquei atenta na hora da saída, com receio de 

alguma represália por parte desse aluno.” [Rd2]  

[...] “o excesso de aluno em sala de aula, falta de material didático, desconforto, salário...  A 

falta de respeito com os professores contratados, pois estes são colocados para lecionar em 

várias escolas”. [Rd2]   

[...] uma professora que leciona em 07 escolas, não tem a possibilidade do dia das reuniões 

pedagógicas a educadora estar presente, sendo descontado de seu salário sua ausência a 

prefeitura deveria rever este caso”. [Rd2]   

 

 [...] “professor que é igual ao comediante quebra galho, pois aonde está faltando 

determinado professor para a disciplina, ele é deslocado ficando com receio de dizer não”. 

[Rd2]  

[...] “eu estou pagando para dar aula, para que meus alunos não percam os conteúdos”. [Rd2]    

[...] “não apareceu nenhum representante da secretaria de educação para nos apoiar, um 

descaso total”. [Rd2] ( Se encaixa também no Eixo 2) 

 

Eixo 3:  VIOLÊNCIA À ESCOLA (atos incivilidades ou microviolência) 

 

 [...]” eu estudar prá que???, para ser professora como você??? E ficar se matando em 

trabalhar!!!. Professora morena como você, se daria melhor sendo mulher do chefe da boca... 

porque você iria ficar cheia de ouro e ter vida boa.  O bandido já tem duas mulheres a senhora 

poderia ser a terceira. [...] Me senti ofendida, desqualificada como professora ... [...] que o 

professor pode fazer nesta situação ?????  o chefe da boca de fumo é mais valorizado que o 

professor  [....] “A aluna    não pensa mulher de bandido serve de mula e tem que fazer 

coisas que não gostaria... só percebem o glamour. [RD1] 
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O coletivo entrou numa discussão sobre os valores das facções visto como irmandades 

e os valores da escola, é violência extramuros que invade de forma simbólica repercutindo na 

relação professor aluno.  Há uma descrença que o estudo e o mundo do trabalho 

contemporâneo pode trazer uma autonomia [Rd1] (Desvalorização do professor/ impotência)  

 

REPERCUSSÕES NOS PROFESSORES  

 

[...] “ o meu medo não é a violência, é a banalização dela, pois virou normal, se você chegar 

com carinho com um aluno, você está sendo pedófilo e se chegar perto de uma menina você é 

um professor homossexual, se você chegar, senta aí animal, aí ele senta, então é a banalização 

da violência”. [Rd2] 

[...] “os alunos não são acostumados com carinho, pois aparentam gostarem de ser tratados 

abruptamente, pois quando são abordados com carinho, acham estranho, pois estão mais 

acostumados com o autoritarismo do que algo mais agradável” [Rd2] 

 [...]“a sociedade de hoje não quer ter o trabalho de pensar, eles querem tudo pronto”. [Rd2] 

  [...]“ hoje o aluno tem a faca e o queijo, mas não tem a fome, está faltando o desejo de 

querer”. [Rd2] 

[...] “ mesmo com toda violência, somos apaixonados pelo que fazemos, apesar de todos os 

problemas, eu tenho alegria em dar aula e tento driblar os problemas”. [Rd2] 

[...]“nós temos que ter múltiplas funções: ser psicólogo, orientador familiar, conselheiro, 

educador”.[Rd2] 
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ANEXO: 2 TCLE – ESCOLA K 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Convidamos o (a) Senhor (a) a participar do projeto de pesquisa e intervenção em clinica psicodinâmica do 

trabalho “Polos de atenção à saúde dos servidores municipais de Rio das Ostras”, em ações de prevenção e 
promoção a saúde. Este projeto é fruto de uma cooperação entre a Secretaria Municipal de Educação e 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas, Saúde e Segurança no Ambiente de Trabalho (PMRO), com Curso de 

Psicologia da Universidade Federal Fluminense (UFF). As ações desenvolvidas neste projeto pretendem promover 

a construção de espaços de escuta clinica qualificada (individual e/ou em grupo) para os trabalhadores falarem 

sobre suas vivencias relacionadas ao seu trabalho e os problemas enfrentados. Possibilitando a criação de um 

espaço de reflexão, reconhecimento e a construção de sentido ao vivido pelos próprios trabalhadores, bem como a 

criação de estratégias de enfrentamento às adversidades e ao estresse vivenciado no cotidiano do trabalho, com 

repercussões na saúde, na vida familiar e social. 

As ações coletivas a serem desenvolvidas em parceria como o Programa Saúde na escola (SEMED) denominada “ 

Pensando a não violência no ambiente da escola “e serão realizadas por uma equipe de alunos do Curso de 

Psicologia da UFF em estágio curricular sob a coordenação e supervisão acadêmica da Prof.ª. Drª. Soraya 

Rodrigues Martins. Fazem parte, atualmente, desta equipe os estagiários de psicologia: Bruna Souto, Carolline 

Martins, Maura Domingues, Enéas de Melo, Maria de Fátima Gomes Vasconcelos, Alana Batista, Monique da 

Silva, Daniele Pataco e Priscila Paizano. 

Sua participação será feita de forma anônima e voluntária e se dará inicialmente por meio de uma entrevista de 

acolhimento respondendo a um questionário e na participação e posteriormente na participação de sessões 

coletivas do curso de desenvolvimento “ Oficinas de escuta Clínica e gestão de estresse”. Nas oficinas você será 

convidado a falar e refletir de forma compartilhada sobre seu trabalho e sobre o contexto no qual está inserido. As 

informações prestadas por você são sigilosas e serão analisadas, em conjunto com informações fornecidas pelos 
demais servidores participantes, pela equipe de pesquisadores/ estagiários da UFF e seu supervisor. Isto quer dizer 

que serão omitidos nomes e qualquer dado que o identifique. O uso das informações coletadas está submetido às 

normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP) do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. 

Se depois de consentir em sua participação o (a) Senhor (a) desistir de continuar participando, tem o direito e a 

liberdade de retirar-se desse projeto de pesquisa e intervenção sem nenhum prejuízo, sanção ou constrangimento a 

sua pessoa. O (a) Senhor (a), não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os 

resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade ou qualquer dado que o identifique serão 

omitidos e guardados em sigilo. Para qualquer outra informação, O (a) Senhor (a) poderá entrar em contato com o 

coordenador da pesquisa pelo endereço de e-mail: <saudedoservidor.psicologiauff@gmail.com> ou pelo telefone: 

(022) 999546604 

CONSENTIMENTO PÓS- INFORMAÇÃO 

Eu,________________________________________________________, fui informado sobre as ações em 

clínica do trabalho a serem desenvolvidas e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por isso, 

eu concordo em participar das atividades relacionadas a “Pensando a não violência na escola ”, referente ao projeto 

de pesquisa e intervenção “Polos de atenção à saúde dos servidores municipais de Rio das Ostras”, sabendo que 

não vou receber qualquer remuneração e que posso sair quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que 

serão ambas assinadas por mim e pela equipe de clínicos pesquisadores, ficando uma via com cada um de nós. 

Rio das Ostras (RJ),_____/_____/_____. 

_________________________        ________________________     __________________________ 

Participante                           Supervisora Acadêmica da UFF     Estagiário (os) de Psicologia UFF 
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  ANEXO: 3 TCLE – ESCOLA D 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Convidamos o (a) Senhor (a) a participar do projeto de pesquisa e intervenção em clinica psicodinâmica do 

trabalho “Polos de atenção à saúde dos servidores municipais de Rio das Ostras”, em ações de prevenção e 

promoção a saúde. Este projeto é fruto de uma cooperação entre a Secretaria Municipal de Educação e 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas, Saúde e Segurança no Ambiente de Trabalho (PMRO), com Curso de 
Psicologia da Universidade Federal Fluminense (UFF) As ações desenvolvidas neste projeto pretendem promover 

a construção de espaços de escuta clinica qualificada (individual e/ou em grupo) para os trabalhadores falarem 

sobre suas vivencias relacionadas ao seu trabalho e os problemas enfrentados. Possibilitando a criação de um 

espaço de reflexão, reconhecimento e a construção de sentido ao vivido pelos próprios trabalhadores, bem como a 

criação de estratégias de enfrentamento às adversidades e ao estresse vivenciado no cotidiano do trabalho, com 

repercussões na saúde, na vida familiar e social. 

As ações coletivas a serem desenvolvidas em parceria como o Programa Saúde na escola (SEMED) denominada “ 

Pensando a não violência no ambiente da escola “e serão realizadas por uma equipe de alunos do Curso de 

Psicologia da UFF em estágio curricular sob a coordenação e supervisão acadêmica da Prof.ª. Drª. Soraya 

Rodrigues Martins. Fazem parte, atualmente, desta equipe os estagiários de psicologia: Edilane Xavier, Hélio 

Bejamim, Hellen Patrício, Juliana Assunção, Priscila Lemos, Keyth Roseane Amorim Alves, Leonardo de Barros 

Mose e Natasha Ohana Cunha dias Abreu. 

Sua participação será feita de forma anônima e voluntária e se dará inicialmente por meio de uma entrevista de 

acolhimento respondendo a um questionário e na participação em roda de conversa sobre a temática das 

repercussões da violência no ambiente escolar e, posteriormente de outras atividades que possam ser acordadas 

pelas partes envolvidas. As informações prestadas por você são sigilosas e serão analisadas, em conjunto com 

informações fornecidas pelos demais servidores participantes, pela equipe de pesquisadores/ estagiários da UFF e 

seu supervisor. Isto quer dizer que serão omitidos nomes e qualquer dado que o identifique. O uso das informações 

coletadas está submetido às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, da Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. 

Se depois de consentir em sua participação o (a) Senhor (a) desistir de continuar participando, tem o direito e a 

liberdade de retirar-se desse projeto de pesquisa e intervenção sem nenhum prejuízo, sanção ou constrangimento a 

sua pessoa. O (a) Senhor (a), não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os 
resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade ou qualquer dado que o identifique serão 

omitidos e guardados em sigilo. Para qualquer outra informação, O (a) Senhor (a) poderá entrar em contato com o 

coordenador da pesquisa pelo endereço de e-mail: <saudedoservidor.psicologiauff@gmail.com> ou pelo telefone: 

(022) 999546604 

CONSENTIMENTO PÓS- INFORMAÇÃO 

Eu,________________________________________________________, fui informado sobre as ações em 

clínica do trabalho a serem desenvolvidas e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por isso, 

eu concordo em participar das atividades relacionadas a “Pensando a não violência na escola ”, referente ao projeto 
de pesquisa e intervenção “Polos de atenção à saúde dos servidores municipais de Rio das Ostras”, sabendo que 

não vou receber qualquer remuneração e que posso sair quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que 

serão ambas assinadas por mim e pela equipe de clínicos pesquisadores, ficando uma via com cada um de nós. 

Rio das Ostras (RJ),_____/_____/_____. 

_________________________        ________________________     __________________________ 

Participante                           Supervisora Acadêmica da UFF     Estagiário (os) de Psicologia UFF 

     


