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RESUMO 
 

 

 

 

 

O presente estudo traz relatos de alunos e professores de três escolas estaduais de Campos 

dos Goytacazes, acerca da violência nas escolas. A escola 1 está localizada em Guarus, no bairro 

Jardim Carioca; 2 é uma escola central e a 3 se localiza em Guarus, no bairro Santa Rosa. O 

trabalho tem como objetivo central tentar conhecer as percepções dos discentes e docentes sobre 

episódios de violência escolar experimentados e/ou observados por eles. A pesquisa tentou 

evidenciar as relações entre a violência nas escolas e a violência sofrida pelo aluno no âmbito 

familiar. 
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ABSTRACT 
 

 

The present study brings reports of students and teachers from three state schools in 

Campos dos Goytacazes, about violence at schools. School 1 is located in Guarus, in the Jardim 

Carioca neighborhood; school 2 is centrally located and school 3 is located in Guarus, in the 

Santa Rosa district. The main objective of this study is to understand the perceptions of students 

and teachers about the episodes of school violence that they have experienced and / or observed. 

The research attempted to highlight the relationship between violence at schools and violence 

suffered by students in the family. 

 

 

 

Keywords: Violence; Schools; Perceptions. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
Diversos autores indicam que as violências nas escolas, ao longo dos anos, vêm se 

tornando comum, tanto para os docentes quanto para os discentes. A pesquisa tomou como base 

três escolas públicas em Campos dos Goytacazes, uma localizada no centro e duas em Guarus, 

sendo este uns dos bairros mais violentos da cidade. O objetivo da pesquisa é tentar conhecer 

as percepções dos discentes e docentes sobre o fenômeno, no entendimento de que muitos 

alunos podem sofrer calados com medo de retaliação, o que não seria diferente com os 

professores, que muitas vezes se calam como forma de garantir a própria integridade física. 

Esta monografia, portanto, tem como objetivo central evidenciar a violência nas escolas 

e refletir sobre como atividades escolares – e por que não dizer, a vida dos alunos e professores 

– estão intrinsecamente associadas à violência escolar. 

No primeiro capítulo, Entre a prática de ensino e a escola, busca-se expor ao leitor o 

caminho que trilhei para chegar ao meu objeto de análise. Associei as discussões sobre a 

problemática relatada nas aulas de Prática de Ensino e a violência presenciada nas escolas. 

Quanto ao segundo capítulo, Violências nas escolas: onde o medo e a insegurança são 

constantes, analisa-se a definição de violência na escola como forma de melhor compreensão 

do que é reproduzido dentro e fora da escola. Vale ressaltar que o início da observação 

participativa foi marcado por medo e insegurança, com o grau de violência presenciada que 

partiu de fora para dentro da escola. No terceiro e último capítulo, Violência: a relação entre 

escola e família e entre alunos e professores, tem-se uma análise dos dados colhidos pela 

pesquisa, realizada tanto durante as disciplinas de estágio quanto posteriormente, para a 

aplicação de questionários sobre o tema. Considero que foi um momento coletivamente difícil 

para todos que se encontravam dentro da escola, mas rico para a pesquisa, uma vez que a 

violência presenciada no ano de 2016 foi o que impulsionou os alunos a falarem sobre os tipos 

de violência enfrentada por eles nos questionários aplicados, além de lançarem sugestões para 

minimizar as violências nas escolas e em família. 
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1. ENTRE A PRÁTICA DE ENSINO E A ESCOLA 

 

O meu interesse pelo tema se deu no primeiro estágio, através da disciplina Prática de 

ensino I, quando me deparei com as agressividades de alguns alunos com professores e com os 

colegas. No primeiro dia a violência presenciada foi o bullying1 com uma aluna negra de cabelo 

afro. Foi quando me interessei pelo assunto. Com o passar dos dias de estágio, me deparei com 

outra situação de violência e descriminação, agora na sala dos professores, onde uma aluna que 

havia passado para o Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia Fluminense (IFF) 

bateu a porta para entregar bolo, já que a turma havia feito uma surpresa para despedida da 

mesma. Ao sair um professor olhou para outro e falou “vai se dar mal no IFF”. Não gostei do 

que eu ouvi de um educador, o qual tem o papel de ensinar e educar, para que o aluno cresça e 

possivelmente alcance lugares altos. 

O que pensei é que essa aluna apresentava alguma dificuldade em sala de aula e talvez na 

matéria desses professores, já que na saída dela eles se perguntaram como ela conseguiu passar: 

“fulano é bem melhor e não conseguiu” (a fala está relacionada a um aluno que segundo eles 

tem excelentes notas). Depois destes fatos, outros surgiram como a violência física no pátio da 

escola e violência verbal dentro de sala de aula com o professor. De todas violências 

presenciadas nesta escola, a que deixou todos presentes com medo foi no dia em que um 

assaltante, após praticar um assalto na comunidade ao lado da escola, foi perseguido pelos 

moradores e como fuga pulou na quadra da escola. Enquanto os moradores adentravam pelo 

portão da escola para segurar o assaltante, os alunos que ali brincavam, seguraram o homem e 

começaram a bater nele. O grupo de moradores que entrou na escola estava armado com pau, 

facas e arma de fogo. Os alunos filmaram, outros ajudavam a bater e a vice-diretora correu para 

chamar a polícia. Foram longos minutos que deixaram a escola agitada, e após o fato os 

professores não conseguiram dar aula. O homem foi levado pela polícia e ameaçou retornar à 

escola para acertar conta com os alunos que o agrediram. Dois dias depois o meliante estava 

solto e todos da escola ficaram com medo. Um professor precisou se afastar das atividades, 

devido ao descontrole emocional e psicológico. 

A cada estágio e a cada acontecimento surgido nas escolas que passei, a certeza em 

trabalhar com o tema só aumentava. Foi 1 ano e 6 meses de observação e pesquisas dentro e 

fora da escola. Nos intervalos procurava sempre conversar com os alunos, com os professores, 

coordenadores pedagógicos e o pessoal da limpeza sobre os tipos de violência mais comuns que 

 

1 Bullying é o maltrato verbal ou físico produzido pelos estudantes de forma repetida por longo tempo 

(ABRAMOVAY, 2002) 
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ocorriam durante o período escolar. Foi através do bate papo dos intervalos que surgiu o 

interesse na pesquisa para entender o porquê de tanta violência entre adolescentes e jovens 

dessas escolas. Foi através da conversa e dos questionamentos que fazia a eles que foram 

surgindo as perguntas para aplicação do questionário. 

Como primeiro estágio a experiência foi excelente, pois a imagem que tinha era de 30 

anos quando cursei o Ensino Médio em escola pública. Como a escola está em constante 

mudança de acordo com o seu tempo, foi no primeiro momento um choque de realidade para 

mim ao comparar a presente situação com o tempo passado. O estágio foi realizado através de 

observação da escola, das aulas dadas, dos alunos nas turmas do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio. 

O que parecia tão distante e sem tema específico para a monografia, foi no estágio que o 

interesse pelo tema aumentou e tive a certeza do meu trabalho. 

Das três escolas pesquisadas, nas duas primeiras fiz disciplinas de estágio. Na terceira 

escola não fiz estágio mas pude fazer a observação e aplicar o questionário, por ser perto da 

minha casa e já conhecer o andamento da escola. A diferença encontrada nas escolas foram as 

seguintes: na primeira escola não há inspetor e os alunos têm mais liberdade, ou seja, assistem 

aula se quiserem. Eles escolhem as matérias para assistirem as aulas, ao serem questionados 

por mim sobre isso, a explicação que tive foi: “eu assistindo ou não as aulas vão me passar de 

qualquer forma, não podem reprovar devido a verba que a escola recebe por produtividade”. A 

partir da resposta do aluno procurei conversar com os professores e coordenadores, para 

averiguar o relato. A resposta foi que o aluno pode ser reprovado, mas segundo alguns 

professores a cobrança vem em cima da diretora caso o número de reprovação seja elevado. 

Para evitar altos índices de reprovação, ao aluno que está com nota ruim, o professor passa um 

trabalho para ajudar na soma da nota. Essa escola se localiza no Jardim Carioca, em Guarus, na 

cidade de Campos dos Goytacazes-RJ. O estágio foi desenvolvido no período de 18 de abril a 

28 de junho de 2017, com a tarefa de observação do andamento escolar no horário de 7:00 às 

12:00, duas vezes por semana (quarta e sexta feira), totalizando 6 horas por dia. O estágio II foi 

feito nessa mesma escola, desenvolvido no período de 22 de Setembro a 09 de Dezembro de 

2017, com a tarefa de observar e aplicar aula para avaliação quanto ao meu desempenho, no 

horário de 7:00 às 12:20, três vezes por semana (quarta, quinta e sexta-feira), totalizando 6 

horas por dia. 

Durante todo estágio senti falta do material didático para facilitar o ensino/ aprendizagem, 

livro de sociologia que não existe na escola e foi uns dos questionamentos dos alunos. Isso 

ajudaria a compreender a matéria, que segundo alguns alunos têm dificuldade de acessar a 

internet e entendem que seria mais fácil para entender os autores. A diretora, professores e 
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auxiliares tentam ao máximo o bom funcionamento da escola, mesmo com tantas dificuldades 

enfrentadas pela falta de material para trabalhar. Não só faltam materiais para trabalho, falta 

mão de obra, hoje a dificuldade que escola enfrenta é com a falta de inspetor, a diretora e suas 

auxiliares fazem o possível para suprir algumas necessidades. 

Na segunda escola onde estagiei (estágio III) há inspetor, mas percebi que os alunos só 

ficam em sala de aula, mas não deixam o professor dar aula, demonstram desinteresse. 

Enquanto o professor está dando aula, os alunos estão em conversas paralelas mostrando que 

não estão prestando atenção na aula. Na primeira oportunidade que tive em aproximar da turma, 

perguntei o que pretendiam fazer assim que terminasse o Ensino Médio. A resposta que tive da 

maioria foi assustadora: “que não queriam nada”. Perguntei: “como assim, não vão trabalhar? ”. 

A resposta que obtive foi: “já temos trabalho né galera, somos do tráfico e estamos aqui 

obrigados pelo Juiz e pelo conselho tutelar. Pelo menos aqui estamos livres ou do contrário 

estaríamos na cadeia para os de maiores e no abrigo para os menores”. Nesta escola, segundo 

relatos que recebi, os professores trabalham apreensivos, por medo de represaria dos alunos na 

saída da escola. Essa escola está localizada no centro de Campos dos Goytacazes. O estágio foi 

desenvolvido no período de 16 de março a 21 de maio de 2018, com a tarefa de observar e 

aplicar aula para avaliação quanto ao meu desempenho, no horário de 12:30 às 17:45, três vezes 

por semana (segunda, terça e sexta-feira), totalizando de 3 a 6 horas por dia. 

No estágio III foi outra realidade, porém a violência presenciada era constante. Muitos 

relatos de falta de respeito com os professores e de que a maioria dos alunos estão na escola 

encaminhados pelo conselho tutelar por terem cometido algum delito. Observei que os alunos 

são agressivos e muitas vezes tentam intimidar o professor para fazer o que eles querem. Os 

alunos desta escola vêm de vários bairros de Campos, exemplo são os alunos que moram no 

Parque Santa Rosa e que moram perto da terceira escola que observei. Como esses alunos 

moram em uma área que faz divisão entre facções rivais, não podem atravessar para estudar 

próximo de casa e são matriculados nas escolas centrais. No caso dessa escola, estagiei em uma 

turma do 1º ano que possuía dois alunos de facções rivais e durante as aulas de sociologia na 

qual estagiava, um aluno ficava provocando o outro. 

Na terceira escola, apesar de não ter feito estágio, pude observar que os tipos de violência 

mais comuns são a verbal, moral e comportamental, segundo as observações feitas e 

questionamentos dos alunos e professores no período da pesquisa. O que me chamou atenção e 

despertou a necessidade de acompanhar o andamento desta escola foi o caso de uma aluna, que 

desde o primeiro momento em que adentrou a escola sofreu vários tipos de violência verbal, 

moral e comportamental até finalizar com a física. Esse fato fiquei ciente na primeira escola 
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onde fiz estágio, pois enquanto aguardava o professor chegar, a mãe desta aluna chegou me 

pedindo informação sobre a transferência da filha que estava sofrendo bullying na escola na 

qual estava estudando. Por ser um assunto relacionado ao meu tema, comecei a me aprofundar 

na conversa e logo a mãe relatou o nome da escola, localizada perto da minha casa. Procurei a 

diretora e alguns professores conhecidos e comecei a visitar a escola e conversar com os alunos 

e professores, na primeira oportunidade me aproximei da aluna mencionada, foi um pouco 

difícil, com o passar do tempo e a ida e vinda da escola, estrategicamente comecei a marcar o 

horário que aluna passava e neste trajeto conversávamos bastante. Até que enfim chegou o dia 

em que ela se abriu comigo, mas quando pedi para preencher o questionário ela não quis e eu 

respeitei, no dia seguinte me procurou e resolveu participar da pesquisa. Quanto tempo essa 

aluna sofreu com as brincadeiras e com as agressões sofridas pelos seus colegas. No capítulo 

III, falo deste caso em detalhe. 

Voltando à primeira escola, me fez voltar ao tempo em que cursei o Ensino Médio lá e 

me assustei com as estruturas das salas de aulas. Uma precariedade quanto às janelas e portas 

quebradas, em algumas salas pude perceber a falta de interruptor, configurando um perigo, pois 

para acender a luz tem que unir os fios. Outro fator que me chamou atenção foi quanto à 

iluminação das salas, sempre faltando alguma lâmpada, ou seja, em cada sala tem dois pontos 

de lâmpadas, porém só um que funciona, também o forro de algumas salas está caindo ou 

faltando. O que me chamou a atenção foi o cantinho da leitura, localizado em uma parte da 

escola que era utilizada como jardim de infância, bem estruturado, porém pouco utilizada por 

não estar disponível aos alunos todos os dias. Ao questionar quanto ao funcionamento da 

biblioteca em tempo integral, fui informada que não existe funcionário disponível para ficar à 

disposição do aluno. O laboratório de ciências foi outro ponto que me chamou atenção pela 

estrutura e conservação do local, diferente da biblioteca, o laboratório é bem utilizado pela 

professora de ciências. 

Já a segunda escola, por ser uma escola localizada em um prédio antigo, a estrutura está 

precária, escada precisando de reparo no corrimão que está folgado por ser de madeira, faltando 

conservação e manutenção. A iluminação é boa, mas nas salas faltam ventiladores neste prédio 

antigo, diferente no prédio novo que tem ar condicionado e as salas estão em bom estado e 

arejadas. Nesta escola a estrutura está dividida entre o prédio antigo e o novo. 

Na terceira escola a estrutura é bem ampla, iluminada, bem arejada e conservada, por ser 

um prédio de Ciep (Centro Integrado de Educação Pública, popularmente conhecido como 

Brizolão) a estrutura é bem melhor do que as demais escolas que eram casas antigas 

transformadas em escolas. 
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Mesmo estando dentro da escola, não foi fácil conseguir informações, principalmente 

quando um aluno já havia passado por algum transtorno causado pela violência. No primeiro 

momento, para conseguir tirar dos alunos algumas informações sobre o tema, pude perceber 

que a grande dificuldade em falar sobre o assunto foi com os alunos que sofreram ou estavam 

sofrendo com algum tipo de violência na escola. Aceitaram falar sobre o assunto mais não 

queriam descrever o que passou dentro ou fora da escola. 

Foi a partir da proximidade e com o passar dos meses de observação participante, que fui 

conquistando os alunos para então chegar no questionário que era meu foco principal. Após 

ouvir vários relatos durante todo tempo de estágio, na primeira escola o questionário foi 

aplicado após os estágios, pois no período do estágio não tinha fechado as perguntas que 

utilizaria no questionário. Após o estágio III, na segunda escola e com as visitas na terceira 

escola, finalmente consegui fechar as perguntas que seriam usadas no questionário. Passei a ir 

nas escolas para aplicar os questionários, foi difícil, muitos pegaram as fichas, mas não 

devolveram e alguns devolveram em branco. Tive grande ajuda dos professores na aplicação e 

na conversa com os alunos da importância que as informações tinham para a minha pesquisa e 

que para concluir meu curso dependia das informações deles. 

A primeira reação ao ler as perguntas, foi responder que “nunca havia sofrido algum tipo 

de violência e que na escola o que rolava eram brincadeiras de amigos”. Neste instante lancei 

uma pergunta para a turma, vocês já se aborreceram com algum colega por fazerem algum tipo 

de brincadeira que não gostaram? Neste momento se iniciou em sala um debate e vários 

questionamentos, cada um falava de algo que sofreu ao longo do tempo e que sofrem dentro e 

fora da escola. Nem imaginaria que seria um momento em que grandes revelações seriam 

descobertas, como a violência sofrida em casa que reflete em sala de aula. Pedi que escrevessem 

tudo que estavam falando no questionário, sem que se identificassem, pois, o foco principal era 

saber os tipos de violência mais comuns vivenciadas por eles. No requisito escrita, percebi que 

havia muitas dificuldades até mesmos com os alunos do Ensino Médio, a preferência era em 

debater e não escrever. Muitas informações que obtive para fazer o meu trabalho foram através 

dos debates, nos questionários os alunos escreveram pouco e os alunos que mais sofreram com 

a violência preferiram falar em outro momento. 

Como futuros cientistas sociais, temos que nos distanciar por mais envolvidos que 

estejamos, para então ter um olhar apurado sobre o lugar do outro. Em uns dos relatos de um 

aluno: “eu acabo descontando em meus colegas, ou daqueles que não gosto ou não fui com a 

cara, o que fazem comigo em casa. Aqui me sinto forte, sem medo e me sinto livre para fazer o 

que eu quero, diferente da minha casa que apanho e sou ameaçado o tempo todo”. Para esse 
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aluno a fuga é descontar nos colegas toda represália que sofre em casa e ver na escola um lugar 

que pode fazer o que quer, menos aprender a ler, escrever, entre demais conteúdo. 
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2- VIOLÊNCIAS NAS ESCOLAS: ONDE O MEDO E A INSEGURANÇA SÃO 

CONSTANTES 

 

 
Quando se fala em violência na escola, a ação ou omissão é exercida entre alunos, 

professores, pais ou demais profissionais da educação, ocorrendo dentro do ambiente escolar 

ou fora da escola, mas relacionada à mesma. O problema da violência na escola deixa de ser 

visto como apenas dos alunos e passa a ser também da escola, pois “o que está em jogo é 

também a capacidade de a escola e seus agentes suportarem e gerarem situações conflituosas, 

sem esmagar os alunos sob o peso da violência institucional e simbólica” (CHARLOT, 2002, 

p. 436). Portanto, a definição de violência é necessária para uma melhor compreensão da 

violência escolar. A violência pode ser entendida como uma transgressão das regras e da ordem 

imposta pela sociedade, afetando a vida do indivíduo através da saúde, da integridade física, 

mental e até mesmo da liberdade que fica à mercê da ação dos outros indivíduos. Bernard 

Charlot (2002) diferencia a violência na escola da violência à escola e violência da escola. 

Segundo o autor, a violência na escola é aquilo que se produz dentro do espaço escolar, sem 

estar ligada à natureza e as atividades da instituição escolar (2002, p. 434). Neste sentido, um 

exemplo é quando um grupo de indivíduos entra na escola para acerto de contas com outro 

grupo rival a fim da disputa pelo espaço, o que seria um episódio de violência que poderia 

ocorrer dentro da escola como em outro espaço da sociedade. Violência à escola é o tipo de 

violência contra a escola como depredação, pichação, etc. É o tipo de violência que parte do 

indivíduo para a escola. A violência da escola é quando a escola é a causadora da violência, ou 

seja, o que acontece da escola para o indivíduo. 

O autor destaca em seu texto que a violência escolar não é um fenômeno novo, mas que 

ela tem se configurado de novas formas, o que contribui com o aumento da angústia social ao 

seu respeito. Primeiramente, segundo o autor, estão ocorrendo casos graves de violência como 

homicídios, estupros, agressões com armas e ataques aos professores e profissionais da 

educação como ameaças e insultos. Em segundo lugar, Charlot destaca que os indivíduos 

envolvidos nas violências têm sido cada vez mais jovens, como por exemplo, na faixa etária 

entre 8 a 13 anos, que acabam sendo violentos na frente dos adultos. Crianças na faixa etária 

entre 3 e 4 anos se defrontam com a violência, e embora sejam consideradas como seres 

inocentes, agem de forma violenta gerando o questionamento sobre quais adultos essas crianças 

se tornarão. Em terceiro lugar, segundo o autor, parte dos acertos de contas de jovens que se 

encontram fora da escola e que ocorrem dentro da escola em busca de poder, configurando 

disputas provocadas pelas indiferenças vividas em sociedade. Neste contexto, a escola que era 
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considerada um local seguro, passa a ser um lugar desprotegido pelo fato de se tornar um local 

aberto para as agressões vindas de fora. Em quarto lugar, o autor se volta aos funcionários 

administrativos e ao corpo docente da escola. Ao se encontrarem em meio aos problemas 

relacionados ao bairro na qual a escola se localiza, mesmo não sendo objeto da violência, 

experimentam desconforto, sobressaltos, vivendo em meios às ameaças do medo todo o tempo. 

Os tipos de violência mais comuns são: a violência autodirigida, a interpessoal e a coletiva. 

Segundo Dahlberg e Krug (2007), a Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que a violência 

se dá a partir do uso da força ou do poder, que leva a ameaças que em muitas das vezes se 

tornam ocorrências concretas. Pode ser contra grupos rivais, entre os indivíduos dos mesmos 

grupos e contra si mesmo, levando a consequências que causam danos à saúde e em alguns 

casos levam à morte. A violência autodirigida é aquela que leva ao suicídio ou automutilações, 

e ocorre principalmente entre jovens e adolescentes (DAHLBERG E KRUG, 

2007). 

No texto “Violência na escola: identificando pistas para a prevenção” (NJAINE E 

MINAYO, 2003) é relatado que as causas da violência nas escolas seriam a influência da mídia, 

a negligência da família, o descaso das escolas e a violência verbal sofrida pelos alunos, 

professores e funcionários. A violência escolar também pode se apresentar através do assédio 

escolar ou do bullying, isto é, o maltrato verbal ou físico produzido pelos estudantes de forma 

repetida por longo tempo (ABRAMOVAY, 2002). Como exemplo é a escola 3 que observei, 

onde as condições das famílias são precárias e vivem através de projetos sociais do governo 

(municipal e federal). Mesmo em meios as dificuldades socioeconômicas das famílias e de um 

alto índice de violência comandada pelo tráfico de drogas, não impedem de ter uma boa relação 

de comunicação com a escola e integrações entre a direção escolar e a comunidade. Portanto, a 

escola é o lugar que, depois da família, funciona como base da educação das crianças, 

adolescentes e jovens e ambas são responsáveis pela inserção social em um processo histórico. 

E a violência que ocorre no âmbito familiar pode ser refletida na escola, com atitudes agressivas 

ou indiferentes, uma problemática que desafia os educadores. Como pode ser observado no 

trecho a seguir: 

O desenvolvimento de atividades criativas para que se possa estar abordando a 

questão da violência, sua consequência para a sociedade e para os indivíduos constitui 

em outro desafio para muitos educadores. As atitudes de captura de preconceitos, 

medos e silêncios de alguns professores diante do conhecimento de situações graves 

de violência envolvendo os alunos. (NJAINE E MINAYO, 2003, p.132). 

 

Mediante as complexidades e as manifestações surgidas, pode se dizer que a escola éum 

lugar privilegiado para conter a violência, da mesma forma que a família (NJAINE E MINAYO, 
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2003). Porém, tanto a família quanto a escola teriam que andar juntas, buscando estabelecer 

uma relação de respeito com os jovens. Essa seria uma forma de encontrar pistas para coibir a 

violência, transformando o potencial da escola em diálogo aberto a fim de diminuir a distância 

entre o professor e o aluno. 

 
No Brasil, essas metodologias ainda são pouco disseminadas, embora isso não se 

constitua em empecilho para a criação de metodologias próprias e ações educativas 

sobre os meios de comunicação e as novas tecnologias de informação. O 

discernimento crítico sobre os conteúdos violentos midiatizados podem contribuir 

com propostas de prevenção da violência no âmbito da escola, da família e da 

sociedade. (NJAINE E MINAYO,2003, p.133) 

 

Portanto, seria de suma importância o trabalho da escola na reflexão crítica sobre a 

violência junto aos meios de comunicação, utilizando fatos ocorridos e publicados na mídia 

para promover debates em sala de aula, por exemplo, podendo utilizar fatos vivenciados pelos 

alunos e professores no âmbito escolar e familiar. 

A violência nas escolas entre jovens no Brasil vem aumentando a cada dia 

(ABRAMOVAY, 2002). São violências físicas, verbais, sociais, raciais, etc. Em muitos casos 

os conflitos gerados entre eles surgem com brincadeiras repetitivas que ao longo do tempo se 

transforma em violência, como, por exemplo, o bullying. Recentemente a mídia mostrou um 

caso que aconteceu em Goiânia2, em uma escola particular, onde um aluno que não aguentava 

mais as brincadeiras dos colegas pegou a arma de sua mãe, que é policial militar, levou para 

escola e atirou em seus colegas levando à morte de alguns e causando traumas nos demais 

alunos e profissionais da educação. 

Ao analisar o caso de Goiânia, podemos questionar se durante o tempo em que esse aluno 

sofreu com as brincadeiras dos colegas, os pais e os professores e os demais profissionais da 

educação nunca presenciaram o fato. Ou será que foi tratado como uma simples brincadeira? 

Até onde vai a aceitação do indivíduo em meio as brincadeiras? O que leva a entender é que 

em muitos casos as crianças e adolescentes que sofrem bullying não têm coragem de falar com 

seus pais ou responsáveis por medo do agressor. Segundo Abramovay (2002), essa violência 

sofrida entre colegas não é única, existe também a violência sofrida entre educadores e 

educandos que tem crescido ao longo dos anos. Isso tem assustados os profissionais da 

educação que muitas vezes sofrem a violência de alunos como a ameaça em pegar o professor 

fora da escola. Existe ainda a violência contra o patrimônio público, como pichações, 

depredação, quebra de ventiladores, vasos sanitários, vidros, portas e portões, destruindo a 

 

2 Fonte:https://g1.globo.com/goias/noticia/escola-tem-tiroteio-em-goiania.html 
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própria escola. Mais recentemente os episódios de violência escolar passaram a apresentar 

também, em alguns casos, a utilização de armas de fogo, o que gera grande preocupação social 

por suas consequências trágicas. Segundo Charlot (2002), no passado as violências recaiam 

sobre o sistema escolar, especialmente por parte dos professores contra os alunos como 

punições e castigos dos tipos corporais. Quando acontecia briga entre os alunos eram chamados 

de vândalos e baderneiros, porém havia punição para os envolvidos tanto dentro como fora da 

escola. Uma vez que a direção estivesse ciente do fato, havia maior respeito pelos profissionais 

da educação, pois tinham total apoio dos pais. Os alunos nem pensava em ameaçar os 

professores como acontece nos dias de hoje onde drogas e armas circulam na escola. Muitos 

são os relatos de violência nas escolas e de fatos vivenciados pelos alunos e profissionais da 

educação. Torna-se um problema social presente nas escolas que vem se manifestando em 

diversas formas entre os envolvidos nesse processo educativo. 

 
Ao ser solicitado a dar sua opinião sobre as causas da violência nas escolas, fenômeno 

que vem aumentando nos últimos anos, os alunos apontaram os principais motivos, 

que procuramos analisar, agrupando-os da seguinte maneira: a agressividade dos 

próprios alunos que afeta a luta pela afirmação de sua identidade, e que não é 

reconhecida pelos educadores; o descaso da escola e a violência, sobretudo verbal, 

dos professores e funcionários contra os jovens; a influência da mídia; e a negligência 

da família (NJAINE e MINAYO, 2003, p. 125). 
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3- VIOLÊNCIA: A RELAÇÃO ENTRE A ESCOLA E A FAMÍLIA E ENTRE 

ALUNOS E PROFESSORES 

 

Como contei no capítulo 1, nas escolas onde fiz estágio pude presenciar vários tipos de 

violências, como a violência física, mental e verbal. Dentre os vários tipos de violências 

presenciados, um dos episódios que mais chamaram atenção foi o de um homem que entrou na 

escola 1 no mês de setembro, passando pela secretária, pela sala dos professores e se 

direcionando para uma sala de aula, apresentando-se como professor que daria aula sobre 

“sexologia”. Segue abaixo o relato dos alunos sobre o que aconteceu: “Uma turma do 9º ano, 

os alunos acharam que o mesmo estava brincando e começaram a rir, foi quando ele se irritou 

e tirou as facas dizendo que iria matá-los.”. Grande foi o desespero dos alunos, os quais 

começaram a gritar. Alguns conseguiram sair da sala e pediram ajuda. Esse ocorrido nos mostra 

a fragilidade da escola quanto à segurança dos alunos, professores e os demais funcionários. O 

portão que dá acesso à secretaria e aos demais departamentos da escola não tem porteiro e no 

pátio não tem inspetor de aluno, levando à vulnerabilidade de todos. Esse indivíduo que entrou 

na escola estava supostamente drogado e poderia causar uma grande tragédia. 

Um segundo caso, como já mencionei no primeiro capítulo, aconteceu em outubro de 

2017 e diferente dos demais dias, neste dia havia na escola uma equipe da SEEDUC (Secretaria 

de Estado de Educação) em reunião, até que às 12 horas e 50 minutos, um indivíduo pula o 

muro da escola pela quadra e pelo portão lateral um grupo de moradores adentram furiosos com 

madeiras, facas e até arma de fogo. O desespero tomou conta de alunos, professores, estagiários 

e os demais profissionais. O rapaz que estava fugindo entrou no refeitório e ali começou a 

pancadaria. Como não bastasse o que estava acontecendo os alunos se envolveram na confusão 

batendo no rapaz. A diretora agiu ao tentar tirar todos de dentro da escola, mas as pessoas 

estavam tão furiosas que perderam a noção do lugar na qual estavam, e ao tentar solucionar os 

conflitos a diretora levou um soco e teve que ser socorrida. O rapaz foi levado para a delegacia, 

os agressores foram embora e no dia seguinte o rapaz que apanhou estava solto e mandou 

ameaçar os alunos que ajudaram a bater nele. Neste mesmo dia um aluno do 8º ano, indo para 

escola de bicicleta, passou por um carro e quebrou o retrovisor do mesmo sem querer. O 

motorista entrou na escola ameaçando o aluno sem nem mesmo deixá-lo explicar o que teria 

acontecido. 

A ocorrência desses episódios nas escolas em que realizei o estágio docente despertaram 

em mim o interesse em pesquisar o tema da violência escolar, buscando entender como o 

fenômeno ocorre nas instituições analisadas. Para identificar as escolas, nesta pesquisa será 
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chamada de escola 1, 2 e 3. Foram aplicados 100 questionários em três escolas públicas, dos 

quais obtive resposta de 50. Deste retorno, 10 foram respondidos por professores, das seguintes 

áreas: Português (2), Matemática (1), Sociologia (3), História (2), Geografia (2). Entre os alunos 

que responderam, retornaram 10 questionários do 6º ao 9º ano: 6º (2); 7º (3); 8º (3); 9º (2). De 

alunos do Ensino Médio, entre 1º e 3º ano retornaram 30 questionários. Muitos alunos pediram 

para entregar os questionários depois e isso não aconteceu. 

Segue os dados de cada escola, segundo o questionário aplicado contendo as séries dos 

alunos e dos professores: Na escola 1, no Ensino Fundamental não obtive retorno, no Ensino 

Médio foram: 1º ano (3); 2º ano (4) e 3º ano (3) e professores: Geografia com habilitação para 

Sociologia (1); Matemática (1) e Português (1), foram aplicados 30 questionários e retornaram 

(13). Na escola 2 retornaram 6º ano (2); 8º ano (3); 9º ano (2); 1º ano (3); 2º ano (3); 3º ano (4). 

Entre os professores foram Geografia (1); Português (1) e História (1) que tem licença em 

Sociologia, nesta escola de 40 questionários aplicados, retornaram 20. Na escola 3, trabalhado 

com o Ensino Fundamental, Ensino Médio e professores: 7º (3) no fundamental (no 6º, 8º e 9º 

do Fundamental não houve retorno); no Ensino Médio foram: 1º ano (2); 2º ano (4) e 3º ano 

(4). Professores foram: português (1), História (1), Sociologia (1) e de Geografia (1), 

totalizando 17 questionários respondido de 30 aplicados. 

Diante dos questionários aplicados identificou-se que existe violência nas escolas. 

Foram 50 repostas de que há violência, todos os 40 dos alunos e 10 dos professores. As respostas 

mais comuns sobre os tipos de violência existentes se referiam a brigas entre alunos e agressões 

verbal entre professores e alunos. Seguem abaixo algumas respostas de professores e alunos, 

quando foi feita a seguinte pergunta: “Na sua opinião, há violência em sala de aula? ”. 

 
Sim, no momento em que um aluno desrespeita a autoridade do professor, muitas 

vezes lançando xingamento quando confrontado por causa de seu desinteresse em 

aprender, a violência se manifesta. Infelizmente, em alguns casos, isso chega a “vias 

de fatos”, e é lastimável quando acontece. (Professor da escola 3) 

 
Sim, alunos se socam e professores agridem verbalmente os alunos. (Aluno da 

escola 3 do 3º ano do Ensino Médio) 

 

Como a violência surge a partir da ação de um indivíduo sobre o outro, 

consequentemente vai depender da capacidade de reação desse outro, sendo pela força física, 

psicológica ou pelo poder de quem exerce. De acordo com Sebastião: 

 
Podemos hoje verificar a existência nas escolas de um número significativo de situações 

caracterizadas pela presença de formas muito diversas de agressividade entre os 

diversos atores ligados ao contexto escolar. Essa diversidade coloca necessariamente 

problemas classificatórios, já que na sua origem se encontram fenômenos muito 
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diferentes (SEBASTIÃO, 1999, p.40). 

 

Neste sentido, a diversidade existente nas escolas é o que caracteriza a presença de várias 

formas de agressividade entre os diversos atores dentro do contexto escolar. Nas pesquisas feitas 

entre as 3 escolas pesquisadas os tipos de violência mais comum encontrados foram o 

“bullying”, aparecendo em 35 questionários, a violência verbal, aparecendo em (10) e a 

violência física, em (5). Como exemplo das percepções reveladas nos questionários, 

apresentarei o caso da aluna 1 que sofreu bullying e do professor 2 que sofreu violência verbal. 

Ambos os casos observados durante o período da minha pesquisa. 

Primeiro caso da aluna 1, me chamou atenção pelo trauma que causou na aluna e nos seus 

familiares, já que teriam sido longos tempos sofrendo bullying. Este caso aconteceu na escola 

3, quando aluna estava no 6º ano do Ensino Fundamental, assim que entrou nesta escola 

começaram as brincadeiras entre os colegas que aparentemente eram inofensivas. Porém, 

segundo a aluna, não estava indo bem, passou a se fechar e se isolar enquanto se mantinha na 

escola sempre pelos cantos e sozinha, a princípio tentou se afastar dos colegas para ver ser 

paravam com as brincadeiras que não achava engraçadas. Já passava por dificuldades em 

acompanhar a turma por baixa na audição, tirar dúvidas em sala de aula nem pensar, afinal até 

os professores reclamavam por ter que explicar a matéria na qual aluna não estava entendendo, 

com isso surgiam ainda mais as brincadeiras maldosas sobre ela, vários foram os apelidos como 

“burra, o que você está fazendo aqui? Vai puxar carroça” e também “além de feia é burra, com 

cabelo de Bombril”. 

Com o passar do tempo, novos nomes e xingamentos foram laçados, até que um certo dia 

foi chamada de “surda e muda”, foi o suficiente para a aluna apresentar alguns sintomas de 

depressão. Ao conversar com ela, disse que esse foi o pior xingamento que ela passou entre os 

colegas, uma vez que tantos eles quanto os professores sabiam de sua deficiência auditiva e por 

esse motivo sua dicção era diferente. Foram passando os semestres e enfim se fechou um ano 

letivo, foi um alívio para aluna e neste período de férias a sua mãe começou a observar a filha 

em casa, não reclamava de dores de cabeças que até então eram constantes, sorria e interagia 

com a irmã e as primas. Diferentemente do acontecia no período escolar, quando era uma 

menina quieta, onde tudo que mãe perguntava a resposta sempre era a mesma “nada mãe só 

quero ficar sozinha”. As observações da mãe começaram a se intensificar, no dia em que 

comentou com a filha sobre a renovação da matrícula, a aluna começou a suar frio e virou para 

a mãe e falou “não precisa disso não mãe, é tudo automático”. Neste momento a mãe suspeitou 

de que algo estivesse acontecendo com a filha na escola. Segundo relato da mãe, foi tenso e 

preocupante para ela, uma vez que a filha era diferente dos demais colegas devido a sua 
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deficiência, mais isso não impedia de estar junta com as pessoas sem deficiência. Com o retorno 

às aulas, as situações continuaram levando a aluna para a coordenação pedagógica em crises de 

choro por causa das “brincadeiras.' Passou algum tempo e a violência que antes era verbal 

passou a ser física e foi o que levou a aluna a se afastar por 3 anos. Segundo ela, um certo dia 

não aquentou ficar ouvindo os xingamentos dos colegas e se exaltou, e essa atitude resultou em 

ter seu celular arremessado pela janela da escola, sendo depois agredida com socos e pontapés. 

Com sintomas pelo corpo e com o seu celular quebrado, teve que ouvir da responsável pela 

escola que ela era a responsável por tudo que aconteceu, e com os agressores nada fizeram. 

Neste período de afastamento, segundo a mãe da aluna, ninguém procurou para saber o porquê 

de seu distanciamento da escola. Como pode ser observado na fala de Lopes e Gasparin: 

 
Em outras palavras, a violência, além de provocar evasão e repetência, velhos algozes 

da educação, colabora de forma decisiva para o rebaixamento da qualidade do ensino 

ofertado, levando muitos dos “incluídos” ao mesmo fracasso dos excluídos (LOPES e 

GASPARIN, 2003, p. 300). 

 
Neste contexto da aluna 1, a violência sofrida por ela foi entendida como uma brincadeira 

de adolescente, enquanto não houve agressão física. A partir das agressões sofridas e os traumas 

causados, foi detectado como bullying, onde as ocorrências são maiores e com maior grau de 

violência. A partir dos dados relatados pelos alunos durante aplicação dos questionários, pode 

ser dizer, que o bullying parte de um pensamento consciente de quem pratica, por uma ou mais 

pessoa que por algum motivo não gosta do outro ou não sabe viver com a diferença do outro. 

Neste contexto quem pratica o bullying acha que a vítima merece ser desprezada e diminuída 

em público, como forma de humilhar, envergonhar o outro, o que acontece em muitas vezes 

simplesmente por não gostar do outro por algum motivo ou sem motivo. Quando me volto ao 

caso da aluna, todo o preconceito sofrido parece ter sido a partir da diferença na qual se 

encontrava perante o todo, pela falta de respeito e despreparo em lidar com situações diversas 

e de conviver com a diferença. De acordo com Sebastião: 

 
Aliás, na difusão generalizada do termo bullying, observa-se que o mesmo é utilizado 

para descrever qualquer tipo de situação de violência ou mesmo de indisciplina, 

embora na literatura científica seja associado apenas a casos de agressão com um 

carácter sistemático, continuado e intencional (ALVES, 2016, p. 599). 

 

O segundo caso que quero destacar aconteceu com um professor na escola 3, mas não é 

diferente do que ocorre nas demais escolas pesquisadas, segundo os relatos obtidos. Este caso, 

porém, chamou-me atenção por ser uma escola que se localiza na divisa de facções rivais, onde 

os moradores do lado esquerdo não podem estudar nesta escola, mesmo morando a 50 metros 
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da escola. Segundo fala do professor de geografia da escola 3 os pais mandam seus filhos para 

as escolas do centro da cidade ou para outro bairro com medo de manter os filhos nesta escola 

devido as guerras que ocorrem pela disputa entre as facções, com objetivo de assumir o lugar 

do outro e unificar o comando. Os profissionais da educação, por sua vez, trabalham com medo, 

inseguros e muitas vezes têm que conviver com a falta de respeito dos alunos. No relato deste 

professor, ele diz que nunca foi ameaçado, porém presenciou colegas de trabalho serem 

ameaçados pelos alunos. Na fala do professor: 

 
Estamos vivendo um caos na educação, levei 4 anos na universidade, não imaginaria 

que iria ver e presenciar atos de violência e desrespeito com o professor dentro da sala 

de aula, hoje vivo (Professor de matemática da escola 2). 

 
 

Segundo relato do professor de geografia da escola 3, num certo dia, por alguns 

criminosos acharem que um aluno pertencia do lado oposto, tentaram invadir a escola, mas 

como o porteiro não deixou o indivíduo ameaçou que iria pegar uma arma. O que parecia ser 

uma ameaça foi real, o mesmo voltou à escola com arma em punho e ao encontrar o portão 

trancado com cadeado começou a atirar em direção da escola. Segundo os relatos, grande foi o 

terror vivido pelos profissionais da educação e estudantes que ali estavam, foi chamada a 

polícia, mas quando chegou o indivíduo já teria ido embora. O criminoso disse que voltaria e 

que pegaria quem estivesse na frente. A escola ficou fechada por 15 dias, uma forma que os 

funcionários encontraram como forma de protesto, já que pediram ajuda aos órgãos 

competentes e este nada fizeram (segundo fala dos professores da escola 3). Os professores com 

medo passaram a não dar aulas noturnas e muitos teriam sido os pedidos de transferências para 

escola mais segura. No caso do professor de geografia da escola 3 em questão, conseguiu a 

transferência, enquanto os demais não conseguiram. 

A violência e o bullying se referem a situações que causam preocupação e que estão em 

evidência na sociedade nos últimos anos, e que vem sendo um problema social nas últimas 

décadas. Independentemente do tipo de violência, a gravidade está relacionada as 

transformações estruturais e culturais. Como pode ser observado no trecho a seguir: 

 
Tendo em conta que a visibilidade social crescente desse tipo de situação pode não 

significar necessariamente sua maior frequência e/ou gravidade, argumenta-se que a 

mesma deve ser associada a transformações estruturais, as quais, no quadro das 

sociedades contemporâneas, representam as crianças e jovens como grupos que se 

encontram geralmente em risco (mas que são também geradores de risco) e as escolas 

como locais progressivamente mais inseguros (ALVES, 2016, P. 596). 

 

O professor é a porta para o mundo, cabe ao aluno saber aproveitar cada aprendizado, o 
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grande desafio do professor está em sala de aula, onde ocorre troca de saberes. Segundo relatos 

de professores das escolas 1 e 3 (através dos questionários), o que mais acontece é a autoridade 

do professor ser questionado pelos pais e pelos alunos, o que se tornou rotina é o desrespeito 

dos alunos com os professores com ofensas verbais, ameaças que chega até a agressão física; 

que parte de alunos desinteressados que tentam desmotivá-los. Segundo relato da coordenadora 

pedagógica da escola 1, enquanto são cobrados pelo desempenho na educação, esses 

professores mesmo estando desestimulados buscam trabalhar com os alunos desinteressados, 

mas são tantas as cobranças que são muitos casos de afastamentos dos professores por 

problemas psicológicos. Aumentando as licenças médicas por afastamento no trabalho como 

por estresse, síndrome do pânico, por não aguentar está em sala de aula com alunos que não 

querem nada, que estão na escola por causa dos pais ou pela justiça. 

 
Assim, embora não ignorando que este tipo de situação pode ser afetado por fatores 

externos à escola (inerentes aos próprios alunos e aos meios socioeconómicos e 

familiares em que vivem), importa sublinhar que as organizações escolares e os modos 

de trabalho pedagógico aí propostos são elementos cruciais para prevenir e regular tais 

situações. Por fim, importa sublinhar que, para além do espaço de sala de aula, a 

investigação também indicia que os espaços de recreio e os tempos livres dentro da 

escola são, muitas vezes, o contexto em que ocorrem situações de indisciplina, violência 

e bullying (ALVES, 2016, p.603). 

 
 

Dessa forma, o professor tem ferramentas importantíssimas para combater (no ambiente 

da sala de aula) o problema da violência através da educação, consciência ética, sabedoria de 

vida, a mensagem de motivação, para um futuro próspero construído com honestidade; todos 

esses aspectos são altamente desejáveis, mesmo aquele aluno mais endurecido pela violência, 

principalmente a dos jovens, ainda são muito sugestionáveis. 

Segundo os questionários aplicados (respostas de 3 alunos do Ensino Fundamental da 

escola 1; 4 alunos do Ensino Médio da escola 2 e 6 alunos do Ensino Médio da escola 3, os 

alunos que são mais violentos já sofreram ou sofrem algum tipo de violência em casa ou na sua 

comunidade. Na fala abaixo de um professor da escola 2, diz após ser lançada a seguinte 

pergunta: “na sua escola ocorre violência entre professor e aluno, qual o tipo? ”. Segue abaixo 

a resposta: 

Infelizmente, existe, e acontece nas duas vias da questão, ou seja, eu tanto presenciei 

alunos agindo com violência verbal contra professores, quanto também presenciei 

colegas professores agindo com violência (desrespeito com palavras, rigidez 

extrapolada, etc.), sem nenhuma sabedoria” (Professor de português da escola 2). 

 
 

A violência mais comum entre aluno e professor é a verbal, moral e comportamental, 

como não bastasse os desrespeitos dos alunos com os professores, há agressões sofrida pela 

família dos alunos que são verbais e morais. Esse fato se dá quando há necessidade de 
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comparecer a escola por algum ato de seu filho (a), ou quando o aluno chega em casa 

reclamando do professor. Durante os estágios por várias vezes presenciei junto a coordenação 

pedagógica alguma atitude dos pais ao serem convocados para comparecerem à escola, isso 

quando por telefone mesmo, os pais não agridem com xingamento o responsável pela mediação 

dos problemas surgidos na escola. Outro caso é quando o próprio filho (a) é agredido pelos pais 

na presença da coordenadora ou diretora da escola. Fato que aconteceu na escola 1, o pai não 

aceitou ser chamado na escola e partiu para cima do filho para bater, neste momento a diretora 

interferiu e pediu que tudo fosse resolvido com diálogo. 

 
A violência constitui um problema efetivo do sistema educativo e a sua análise 

contextualizada, que relativiza visões individualistas e patológicas, permite 

compreender as dinâmicas específicas de cada situação de violência como um arranjo 

relacional, entendido como o cruzamento num espaço-tempo particular dos processos 

transversais às sociedades com as decisões tomadas em situações de interação face a 

face marcadas pela tensão confrontacional. A adoção desta perspectiva permite-nos 

olhar para os incidentes de violência no quadro mais amplo do processo de 

escolarização, procurando estabelecer as continuidades entre as diversas dimensões 

analíticas que podemos mobilizar para estudar os sistemas e processos educativos. As 

situações de violência constituem neste contexto acontecimentos críticos que nos 

permitem analisar o ethos próprio de cada escola, evidenciando a forma como está se 

representa e procura construir enquanto coletivo no processo de aplicação das políticas 

de educação. Decorre de aqui um certo privilegiar das análises centradas na escola, 

contudo trata-se de uma decisão meramente analítica e pragmática relativa ao atual 

desenvolvimento da investigação sobre a violência na escola (SEBASTIÃO, 2013, 

p.34). 

 
Pode se dizer que a violência provocada pelo filho dentro da escola pode estar 

relacionada com a convivência familiar, ou seja, com o meio na qual o aluno convive, quando 

no lar há violência e desestrutura a família ao mesmo tempo, tanto as crianças como jovens 

tendem a reproduzi-la no ambiente escolar. 

Dos 50 questionários aplicados, 15 apontaram para a relação entre violência familiar e 

a violência escolar. Para diminuição dessas violências foi ressaltado a importância da 

participação da família dentro do ambiente escolar, criando uma relação entre as famílias dos 

alunos e as escolas. A participação familiar ocorre através de palestras, oficinas implementadas 

na escola, entre outras coisas. Foi ressaltado também a participação familiar junto à escola na 

busca dos motivos que geram essas violências. Desse modo, trabalhando juntas, buscam 

medidas cabíveis para abordar o tema. Essa abordagem pode ser feita através de psicólogos ou 

demais profissionais da área que possuem propriedade no tema para elaboração de palestras e 

projetos para os alunos. Tendo, portanto, pontos positivos e negativos. Os positivos se destacam 

através do respeito, da solidariedade e empatia ao próximo. Os pontos negativos estariam 

ligados, principalmente, aos sujeitos que sofrem a violência, podendo causar traumas, entre 
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outras coisas. 

Uma parceria entre escola e família, através de palestras, oficinas implementadas na 

escola, uma vez que os familiares se envolvam na vida escolar de seus filhos e juntos com 

escola busquem identificar as motivações para a violência e tratá-las através de medidas 

cabíveis. É importante que as instituições de ensino tenham profissionais como psicólogos, 

psicopedagogos que poderão tratar de temas com os alunos e atuar em situações críticas ou do 

contrário preparar um grupo de profissionais que possam trabalhar com os alunos através de 

projetos, que levem o aluno a refletir sobre o tema, mostrando sempre o lado negativo e positivo, 

quer dizer, as consequências causadas pela violência tanto para quem a pratica quanto para 

quem sofre. 

Ao comparar as três escolas pesquisadas, revela-se que a maior parte da violência gerada 

no âmbito escolar, praticadas por professores e alunos trata-se de uma violência verbal, 

comportamental e moral, caracterizada pelo desrespeito de quem a pratica. Por um lado, 

podemos destacar que por menor que seja o tipo de violência, ela deixa marca e gera uma tensão 

que leva a insegurança no espaço escolar, como por exemplo, um aluno agredido por 

determinado grupo, sempre haverá insegurança quando estiver “face a face” a esses membros. 

Portanto a relação aluno-professor quando há presença de violência leva ao comportamento 

contraditório que distancia o professor do aluno. Sem contar que essa tensão causada no âmbito 

escolar tem atingido o processo de ensino e aprendizado, o elo que une professor e aluno na 

instituição escolar. O efeito causado pelo stress ao longo dos anos de trabalho pode ser tão grave 

quanto uma violência física, levando tanto o professor quanto o aluno ao afastamento das 

atividades escolares. Não tem como acreditar que as violências ocorrida no espaço escolar tenha 

a ver com o modelo pedagógico, ou seja, que tenha uma única forma que implica em seus 

efeitos. Das três escolas pesquisadas, a escola 2 é a mais violenta por fazer divisa entre facções 

rivais, mas as formas pedagógicas são direcionadas da mesma forma para as três escolas, as 

implicações encontradas parte das procedências sociais nas quais suas clientelas estão inseridas. 

Na fala do professor da referida escola: 

 
Às vezes, essa violência é atiçada pela família desestruturada que é conivente e até 

incentivadora de atos de violência de seus filhos. E há também lastimável e trágica 

situação do tráfico de drogas, que controla certas áreas dos bairros onde situam-se as 

escolas, tornando inseguro o trajeto da criança para a escola, por causa do risco de 

tiroteios entre facções ou contra policiais em operação. Muitas vezes, alunos são 

simplesmente proibidos de frequentar a escola por residirem ou terem parentes que 

pertencem a uma facção rival da que controla a área onde se localiza a escola (Professor 

de História da escola 2). 

 

Neste contexto os alunos relataram a necessidade de segurança na escola, de manter um 
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inspetor no pátio da escola, segundo eles, se sentem mais seguros e contribui para manter a 

ordem e faz com que os alunos permaneçam em sala de aula. Desta forma, minimiza a violência 

que em sua maioria das vezes acontece no pátio da escola. Diferente dos relatos dos alunos da 

escola 2, que pediram proteção policial na frente da escola, como forma de transmitir segurança 

e evitar o grande número de tiroteios que ocorre nas proximidades, situações que ocorrem 

transmitindo medo e insegurança para os alunos, professores e os pais que ficam em casa 

preocupado com seus filhos. 

A partir da análise acima, parece que como tentativa de solucionar e minimizar a violência 

escolar, a gestão escolar precisa ser implacável no que diz respeito a reação aos atos de 

violência, seguindo um protocolo que deve ser inflexível: como registro de ocorrência, 

suspensão, afastamento definitivo, sempre estar em contato direto com a família do infrator. É 

necessário estreitar ao extremo a relação entre a família, a comunidade e a escola, com 

constantes reuniões plenárias e pontuais, além de eventos educativos e culturais abordando esse 

tema. Por outro lado, uma escola ativa ajuda a minimizar a violência escolar. Oferecer 

atividades extracurriculares nos períodos livres e incentivar a participação de todo o corpo 

escolar é uma boa opção. Como conversas e palestras que são ótimas soluções para esse 

problema e conscientizar alunos e os familiares que serão envolvidos. 
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CONCLUSÃO 

 

 
Esta monografia pretendeu descrever a relação vivida através das violências nas escolas 

entre alunos, professores, demais profissionais da educação e a sociedade. Assim, todo o texto 

relata a violência vivida e presenciada no decorrer de um ano e meio de pesquisa, em três 

escolas do município de Campos dos Goytacazes. 

A pesquisa se deu a partir da observação participante, de aplicações de questionários e 

conversas com alunos, coordenação pedagógica, pais de alunos e professores em três escolas 

estaduais de Campos dos Goytacazes, com finalidade de entender e procurar meios para 

minimizar os conflitos gerados pela violência nas escolas. Com aplicação do questionário pode- 

se perceber que a maioria das violências que acontece nas escolas parte do reflexo vivido no 

meio familiar ou em sua comunidade. A violência sofrida em casa pelo aluno e reproduzida na 

escola como forma de descontar no colega ou no professor o que passa em casa. O que leva o 

aluno ser agressivo e sem nenhum respeito com autoridade no ambiente escolar e com os 

colegas de classe. Desta forma, através de diálogo em sala de aula o professor possui 

ferramentas importantíssimas para combater os problemas causados no ambiente da sala de 

aula. 

Em 2015, um aluno em Goiânia atirou em seus colegas por não aguentar sofrer o bullying 

sofrido ao longo dos anos, o que às vezes parece ser uma simples brincadeira entre adolescentes 

e jovens, se torna uma tragédia. A violência e o bullying se referem a situações que causam 

preocupação e que estão em evidência na sociedade e que nos últimos tempos têm sido objeto 

de atenção nos meios sociais e pela mídia. 

Para poder solucionar as violências nas escolas, seria necessário o envolvimento das 

famílias na vida escolar de seus filhos e que juntos com a escola busquem meios de identificar 

as motivações para combater a violência e tratar cada caso. 
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ANEXO 
 

Questionário Aplicado nas Escolas: 

 

 
- Na sua opinião, há violência em sala de aula? 

- Você convive com algum tipo de violência na escola seja ela simbólica ou física? 

- A violência sofrida em casa influência a violência na escola? 

- O diálogo pode resolver problemas e evitar muitos casos de violência? 

- Qual o tipo de violência mais comum vivenciada na escola? 

- Você já sofreu algum tipo de violência na escola? 

- Como evitar uma violência em sala de aula? 

- Quando ocorre algum tipo de violência entre alunos, a gestão da escola interfere e qual 

solução? 

- Na sua escola ocorre violência entre professor e aluno, qual tipo? 

- E quando essa violência parte de fora da escola? 

- Qual seria a melhor solução para minimizar a violência escolar? 
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