
A VIOLÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR

Tânia Maria dos Santos [1 autor]

Renata Conceição Dias[2 coautor]

Patricia Mara Medeiros[3 coautor]

Eixo Tematico- Educação e Direitos Humanos Educação para a Paz

RESUMO

A violência é um tema muito discutido em nossos dias e embora acompanhe toda a história da humanidade o índice crescente e sua gravidade vem assustando
principalmente quando essa ultrapassa os muros das escolas. As redes de comunicação não param de divulgar a ocorrência de vários tipos de violência dentro da
escola, tanto entre os alunos, como contra os professores. Diante de tantos fatos a nos apresentados é que surgiu o interesse em conhecer qual a posição da escola
frente a esta problemática, como a escola reage e quais as principais formas de violência ocorrida no ambiente escolar. Para isso utilizamos a pesquisa bibliográfica
e de campo que foi realizada em três escolas municipais de Aracaju, Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Educação do Município. Com base na coleta de
dados e pesquisa bibliográfica concluímos que as escolas do município vêm também sofrendo com as diversas formas de violência e que precisa, urgentemente,
enquanto espaço de interação e formação humana, criar estratégias de prevenção e orientação através de um trabalho crítico e político, para superar, evitar e
prevenir a violência que se encontra instaurada no seu interior.

PALAVRAS-CHAVE: Violência; Escola; Aluno.

ABASTRACT

Violence is a subject much discussed in our days and although follow the entire history of humanity growing index and its gravity comes mainly when this goes well
beyond the frightening walls of schools. Communication networks have been disclose the occurrence of various kinds of violence within the school, both among
pupils, as against the teachers. Faced with so many facts presented to us is that the interest in knowing what the position of the school facing this problem, as the
school reacts and what are the main forms of violence which occurred in the school environment. For this we use the bibliographic and field research which was
conducted in three public schools in Aracaju, Public Security Bureau and the municipal education Secretariat. Based on data collection and bibliographical research
we concluded that the schools in the municipality are also suffering with the various forms of violence and needs, urgently, as an area of interaction and human
formation, create prevention strategies and guidance through a critical and political work, to overcome, avoid and prevent the violence that is brought inside.
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1 INTRODUÇÃO
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Atualmente as diversas modalidades de violência engendradas nas sociedades atingem, além dos espaços privados, aqueles de domínio público. Os efeitos desta
violência acabam por afetar praticamente todos os contextos institucionais, entre eles, a escola.

Ao estudar questões referentes à violência restrita nos estabelecimentos escolares, procura-se ter como ponto de orientação o conceito ampliado de violência, visto
que esta, tradicionalmente, é percebida apenas quando gera danos físicos e materiais.

Diante da constatação da violência escolar que tem como veículo de divulgação a mídia e a nossa própria realidade de trabalho, procuramos nesse artigo
compreender quais os fatores que mais contribuíram para crescente nível de violência e como a escola gerencia e administra tais situações, tão vivenciado no nosso
dia a dia.

É preciso compreender como essa violência é gerado, descobrir que instituição social é essa que incentiva ou contribui para essa violência se expandir dia após dia e
de que forma a mídia pode ajudar ou quando pode atrapalhar.

Para isso, realizou-se um estudo aprofundado do tema em questão, utilizando para isso fontes bibliográficas: jornais, livros, revistas, internet, como também
artigos divulgados e retratados na mídia televisiva e escrita.

Vale ressaltar que, segundo Piaget (1994), a violência se origina na primeira infância, quando deixamos por diversos motivos de prestar atenção ao que as crianças
assistem, brincam ou pelo que se interessam e assim vai se permitindo que comportamento agressivo se instale silenciosamente na maioria das vezes nas crianças.

Partindo do pressuposto que a família é o primeiro contato com sociedade que as crianças têm como exemplo, teoricamente seria determinante que fosse uma
sociedade muito bem estruturada, para passar as melhores bases emocionais e educativas possíveis para esse ser que inicia o aprendizado sobre respeito e
educação. Como não se pode contar com o que foi exposto, passamos a tentar entender como trabalhar e agir com crianças que não têm esse formato “perfeito” de
exemplo em casa, como ensinar o que não se entende, o que não se conhece. Por esses motivos é que começa a grande saga do professor em sala de aula; ou
seja, exigir o que normalmente e principalmente as crianças não conhecem: o respeito.

Para Colombier, (1989) a violência que as crianças e o adolescente exercem é, antes de tudo, a que seu meio exerce sobre eles. A criança reflete na escola as
frustrações do seu dia a dia.

Com base nessas definições e nos relatos já expostos para todos verem, ouvirem e presenciarem que são cotidianamente transmitidos através de programas,
jornais, reportagens e explanações literárias é que esse estudo se justifica, pois se não houver o enfretamento, análise e reflexão, vamos contribuir para que
assunto se naturalize dentro de cada um e dentro da escola.

Outro fator importante de análise é o que determinar Abramovay (2002), pois segunda ela, a violência que a escola exerce sobre o aluno quando o anula da
capacidade de pensar e o torna um ser capaz somente de reproduzir essa violência simbólica que é a mais difícil de ser percebida, porque é exercida pela sociedade
quando esta não é capaz de encaminhar seus jovens ao mercado de trabalho, quando não lhes oferece oportunidades para o desenvolvimento da criatividade e de
atividade de lazer; quando as escolas impõem conteúdos destituídos de interesse e de significado para a vida dos alunos; ou quando os professores se recusam a
proporcionar explicações suficientes, abandonando os estudantes à sua própria sorte, desvalorizando-os com palavras e atitudes de desmerecimento, a violência
também pode ser contra o professor quando este é agredido em seu trabalho pela indiferença e desinteresse do aluno.

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi analisar a situação das escolas frente à violência. Pois, a cada dia ouve-se mais sobre este problema que está se
tornando, dia após dia, mais presente nas escolas. Para isso, foram feitas pesquisas bibliográficas e de campo onde utilizamos como instrumento de coleta de dados
uma entrevista semiestruturada com professores e aluno que sofreram ou presenciaram algum tipo de violência em três escolas municipais de Aracaju, como
também coleta de dados sobre violência escolar na Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Educação do Município.

2 Definições de Violência

Não existe uma definição única para violência, pois a mesma é influenciada por vários fatores externos que são absorvidos pelo indivíduo, daí parte variedades de
definições: abusos, maus tratos, utilizados como sinônimos de violência na literatura.

Pela ampla variedade dessas definições ao longo da pesquisa serão apresentadas definições sobre a violência. Violência é um comportamento que causa
intencionalmente dano ou intimidação moral a outra pessoa ou ser vivo, ações que machucam as pessoas de alguma forma. A violência é uma situação que surge
principalmente no ambiente familiar e exige dos pais um condicionamento especial utilizando toda paciência, boa vontade e compreensão mais profunda da criança.
No ambiente familiar que se iniciam as manifestações agressivas é onde está a base para a formação da personalidade da criança o que poderá implicar em
problemas futuros na vida e no seu desenvolvimento.
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Segundo Bronfenbrenner (1996), Debarbriesc (2002) existem dois tipos de violência. A primeira é a Individual e está relacionada a fatores históricos, sociais,
biológicos e de pessoas. Esses fatores são trazidos em seu comportamento levando-o a ser vítima ou perpetrador da violência. O outro é Relacional que diz respeito
às reações sociais próximas como companheiros, parceiros íntimo, membros da família.

A questão dos limites também tem muito a ver com a violência. Criança que não tem limite tende a se tornar agressiva quando são impostos numa relação entre
pais e filhos, há sempre uma luta pelo poder. Se a criança encontra espaço para exercitar sua agressividade, ela utiliza este espaço. Daí a importância dos limites,
tanto em casa como na escola.

2.1 Violência na escola: INCIVILIDADES, INTIMIDAÇÃO E INDISCIPLINA

Debarbieux (2002), ao comentar sobre a dificuldade de conceituar violência na escola, apresenta os termos “incivilidades” e “intimidação”, como o mais comuns nos
estudos da área. “Incivilidades”: atos que vão da indelicadeza e má-criação das crianças ao vandalismo. São resultantes da pequena delinquência e estão
relacionados a formas de relações humanas e à cidadania. As incivilidades mais inofensivas parecem ameaças contra a ordem estabelecida, transgredindo os
códigos elementares da vida em sociedade, como o código de boas maneiras (DEBARBIEUX, 1996, p.7). Incivilidade pode ser vista como o componente sociológico
da intimidação. O que é grave não é o ato de incivilidade, mas sua repetição, a sensação de abandono que provoca nas vítimas e o sentimento de impunidade que
se desenvolve entre os perpetradores (DEBARBIEUX, 2002).

Blaya e Debarbieux (2000) assinalam que restringir o conceito de violência na escola a incivilidades e à intimidação acaba excluindo aspectos fundamentais como a
violência dos adultos com os estudantes, a vandalização do espaço escolar e a agressão verbal ou física contra os educadores que representam a escola. Desse
modo, os autores propõem a substituição de ambos os termos por micro violência.

Indisciplina: indicação de negação ou privação de disciplina; noção de desordem descontrole e falta de regras.

Camacho (2000, p. 41) aponta para a necessidade de avaliar a indisciplina também como resistência, ousadia e inconformismo, e sinaliza a dificuldade de
compreender a fluidez dos limiares entre violência e indisciplina. Comenta sobre a necessidade de maior tolerância ao se definir o que seja disciplina (e os limites da
indisciplina), no momento em que a escola repensa a forma de construir normas e valores sociais e em que as relações entre professores e alunos se transformam.
Ressalta que “tudo é passível de discussão, onde a hierarquia fica menos visível, onde os alunos têm o direito de opinar.”

Sabe-se então que a violência não é algo inato, algo com que a criança já nasça e nem um traço de personalidade, ela é influenciada pelo meio. Porém, antes da
criança receber a influência deste meio social em uma primeira etapa, a criança é influenciada pela sua família. Somente depois é que irá assimilar os valores da
sociedade e dos meios de comunicação.

O contexto comunitário como escolas, os locais de trabalho e a vizinhança, neste contexto buscam identificar se a pessoa é vítima ou perpetrador da violência.
Social são regras imposta pela sociedade, e os costumes de uma sociedade que incluem normas culturais que apóiam a violência para solucionar problemas, o
domínio masculino sobre as mulheres e crianças, o uso abusivo da força da polícia contra cidadãos, aos altos níveis de desigualdade econômica e social.

Para OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE), violência é o uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça contra si própria, outra pessoa um
grupo, comunidade que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. (ASSIS;
CONSTANTINO; AVANCI, p.41, 2010)´.

Já para Keug et al (2002, p. 05) apud (Assis; Constantino; Avanci; p. 42, 2010), violência é o resultado da complexa interação de fatores individuais, de
relacionamento estabelecido, comunitários e sociais. Há diferentes formas de violência e essas são também classificadas pela OMS como a natureza dos atos
cometidos.

2.2 Outras definições de violência.

Segundo Minayo (2009) e Kruge (2002), o conceito de violência possui outras definições, além das já citadas que são:

◦ Violência Física e uso da força para produzir lesões, traumas, feridas, dores ou incapacidades.
◦ Violência Psicológica – agressões verbais ou gestuais com objetivo de aterrorizar, rejeitar, humilhar a pessoa, restringir sua liberdade ou ainda isolá-la do

convívio social.
◦ Violência Sexual – ato ou jogo sexual que ocorre nas relações e visa estimular a vítima ou utilizá-la para obter excitação sexual e práticas eróticas,

pornográficas e sexuais impostas por meio de aliciamento, violência física ou ameaças.
◦ Negligência ou abandono – ausência recusa ou a deserção da atenção necessária a alguém que deveria receber cuidados.
◦ Violência Interpessoal- caracterizada pela violência de uma pessoa contra outra e ocorre em nível familiar e comunitário (prisões, locais de trabalho, abrigos

e escolas).
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◦ Violência Familiar (ou doméstica) – maus-tratos e abusos que ocorrem no contexto, nas inter – relações e na comunicação da família.
◦ Violência Cultural – corresponde a todas as formas naturalizadas na cultura familiar, comunitária e institucional de uma sociedade.
◦ Violência Auto infligidas – violência autodirigida, que se manifesta de duas formas – comportamento suicida (pensamentos suicidas, tentativa de suicídio e

suicídio) e atos de violência contra si próprio, como é o caso das mutilações.
◦ Violência Comunitária – a que ocorre no ambiente do bairro de moradia, incluindo as escolas.
◦ Violência Urbana – a que ocorre no espaço sociogeográfico das cidades e que é associada à sua formação histórica e social.
◦ Violência Rural – a que tem como contexto as desigualdades, as opressões e a dominação no campo.
◦ Violência Criminal – agressão grave às pessoas, por atentado à sua vida e os seus bens e constitui objeto de prevenção e repressão por parte das forças de

segurança pública – polícia, ministério público e poder judiciário.
◦ Violência Coletiva – violência cometida por grupos maiores de indivíduos ou pelo Estado. Corresponde ao uso da violência por pessoas que se identificam

como membros de um grupo, seja ele transitório ou com identidade mais permanente, contra outro grupo ou ajuntamento de indivíduos, visando a alcançar
objetivos políticos, econômicos ou sociais.

◦ Violência Estrutural – diz respeito às diferentes formas de manutenção das desigualdades sociais, culturais, de gênero, etárias e étnicas que produzem a
miséria, a fome e as várias formas de submissão e exploração de umas pessoas pelas outras. Está diretamente relacionada à situação de exclusão social de
parcela significativa da população de países com precário nível de desenvolvimento social e econômico.

◦ Violência Institucional – ocorre dentro das instituições, sobretudo por meio de regras, normas de funcionamento e relações burocráticas e políticas que
produzem estruturas sociais injustas. A fragilidade de recursos materiais, físicos e humanos, existentes em muitas escolas e a precária qualidade do ensino
público oferecido à população é uma forma de violência institucional existente em muitos países e ocorre no Brasil.

◦ Violência Simbólica – a que ocorre por símbolos e sinais de poder, de distinção de discriminação e de dominação. Muitos problemas enfrentados pela escola
se devem à crise da autoridade na sociedade contemporânea, perdendo – se o elo da tradição que assegurava a transmissão de conhecimentos técnicos e,
principalmente, dos valores fundastes da vida em sociedade.

Para melhor entendimento evidenciar Violência Simbólica descreveremos um exemplo citado por Assis, Constantino, Avanci, (2010). Uma professora de Educação
Infantil assim se dirigiu aos seus alunos: “vocês precisam saber se movimentar dentro da escola. Não é assim, correndo livremente. Precisam andar em cima da
linha comportadamente, um atrás do outro, com cabeça baixa. É assim que se anda dentro de uma escola. Até o final do ano, vocês aprendem!”

2.3 Agressividade x Violência

É fato que na atualidade, talvez pela variedade de definições sobre violência, alguns equívocos ocorram sobre o tema. O mais comum que se observa é a confusão
entre a agressividade e violência, com base nesses fatos, faz necessário esse esclarecimento. Segundo Assis, Constantino, Avanci, (2010): Agressividade é um
impulsos nato essencial que sobrevive com um mecanismo de defesa. Já a Violência é a transformação da agressividade por motivos sociais e psicossociais no
ambiente cultural e as formas de relações primárias.

Visto que a violência é impulsionada por fatores também externos, é preciso começar nos primeiros anos de vida da criança, impondo limites em comportamentos
indesejáveis e agressivos, criar um ambiente familiar harmonioso, com práticas corretas de respeito e afeto.

A violência nas escolas se manifesta por meio de vandalismo, pichações, xingamentos e agressões físicas a professores e colegas de classe, indisciplina e roubos no
ambiente escolar ou até mesmo em assassinato entre estudantes.

Muitos são os estudos sobre o assunto, sabe-se que esse é um problema que atinge as escolas há anos, com o passar do tempo este problema só vem se
agravando. O que antes partia apenas por xingamentos, apelidos e empurrões, hoje o quadro mudou, a violência na escola cresceu, a falta de segurança dentro das
escolas também contribui muito para esse crescimento, a falta de estrutura familiar, onde as crianças são submetidas à violência familiar e como conseguinte levam
esse comportamento para dentro da sala de aula e do colégio, atingindo os amigos de classe, professores e a escola.

3 Violência no ambiente escolar

Diante de toda problemática que é a violência, que cresce a cada dia, todos ficam reféns desta situação, acabamos normalizando algumas situações dentro da
escola, tendo como violência apenas aquilo que fere ou mata. Após vários conceitos e tipos de violência citados no decorrer deste artigo falaremos agora sobre
algumas submodalidades de violência que acompanha a escola como um todo diariamente, são elas: violência contra escola, violência da escola, violência na
escola: violência entre alunos, violência de aluno contra professor, violência de aluno contra funcionário, violência de aluno contra escola, violência de professor
contra aluno.

a. Violência contra escola:
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A desvalorização social e o empobrecimento do professor, as mudanças no cenário profissional dos professores, produzido pelo aumento no número de alunos, pela
sua heterogeneidade sociocultural, pelas novas demandas de escolarização geradas pela sociedade, pelo impacto de novas concepções do ensino e de formas de
lidar com o conhecimento não tem sido acompanhadas pelas implementações de políticas educacionais capazes de enfrentar os desafios e de valorizar os
profissionais de ensino. (GATTI, 1996, apud ASSIS, CONSTANTINO, AVANCI, p. 03, 2010). Em contrapartida, a tendência de prover a escolas com equipamentos
audiovisuais (televisão, data show, computadores, livros didáticos) mostra-se limitadas, como afirma Bosi (1997 apud ASSIS, CONSTANTINO, AVANCI, p. 2010,
p.03): “Computadores e TV os milhares sem professores respeitados e estimulados são sucatas virtual, livros didáticos, sem mestre que os leiam e trabalhem com
garra e entusiasmo, são pilhas de papéis destinadas ao lixo do esquecimento”.

A política de valorização da educação formal é uma questão bastante controvertida e complexa. Entretanto, é inegável que as precárias condições de trabalho e os
baixos salários dos professores aliados a baixos investimentos, ou a investimento equivocado na sua formação profissional, são aspectos cujas mudanças são
essenciais para fazer deslanchar esse processo. Aponta-se aqui para a expectativa de que a sociedade brasileira reconheça a importância do papel da educação
formal na construção do país, com a consequente valorização do magistério, passando necessariamente pela questão salarial, pela questão da formação e pela
questão das condições de trabalho. Ainda nessa categoria tem depredações, arrombamentos e roubos realizados por pessoas alheias aos educandários, acresce-se a
esses uns dos grandes problemas da atualidade: O uso e o tráfico de drogas (GROSSI ESTHER, p. 77, 2002), como não existem vigilância e não há controle maior,
como determinadas regras da escola não são obedecidas, acabam entrando nas escolas pessoas que com ela nada têm a ver, muitas vezes para procurar alunos
jurados de morte ou para realizar comércio de drogas, (ABRAMOVAY, p. 20), frequentemente acontece fatos como esse no turno da noite onde não são exigidos
uniformes e em algumas escolas não existe alguém que possa barrar ou dificultar toda movimentação de entrada e saída das unidades escolares.

a. Violência da escola:

É uma violência que fere mais não mata, porém tem consequência tão grave ou pior que a violência física, pois fere as pessoas em sua autoestima, em seu poder
de comunicação, essa violência chamada por Bordieu (1989) de violência simbólica, nesta situação todos que estão inseridos no âmbito escolar são autores e alvos,
é a principal violência promovida pela escola, de acordo com Bordieu (1998, p.7-8), o poder exercido no sistema de ensino é o poder simbólico. “Poder invisível o
qual só pode ser exercido com cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo exercem”. O professor também exerce o poder
simbólico na relação com seus alunos, esse poder é usado como escudo e justificativa para o exercício do poder simbólico pelos dirigentes das instituições, quando
emitem ordens sem aceitar argumentos apenas impõem suas regras e limites no cotidiano de alunos e professores afirmando apenas que precisam ser cumpridas.

Entretanto, quando algo muda a situação e surge o confronto, os alunos podem se rebelar contra a violência simbólica, daí são interpretados pelos professores e
outros profissionais como indisciplina, ousadia ou falta de respeito.

a. Violência na escola:

Peralva relata que na década 1990, houve na França uma mudança gradativa da violência externa para um tipo de violência interna à escola sobre formas de
agressões (aluno/aluno; aluno/professor). Continuava a existir a violência externa na escola e contra a escola, mas ela foi superada pelos citados problemas
internos. Esse descolamento também ocorreu no Brasil.

Detemo-nos agora nas modalidades mais frequentes, as que mais afetam o cotidiano escolar com ênfase especial na violência protagonizada pelos alunos. De
acordo com diversas pesquisas essa é considerada como a principal dentre todas as violências que se processam na escola, tanto pelos profissionais como pelos
próprios estudantes dentre elas estão os xingamentos, brigas com e sem violência física, ameaças, roubo de material, rixas. As características de intencionalidade
de crueldade, humilhação e submissão do outro ressaltam um claro problema social nas relações interpessoais mediadas pelo poder, dados obtidos por Sposito
(2001 apud ASSIS, CONSTANTINO, AVANCI, 2010).

Dentro dessas modalidades pode-se citar ainda violência de aluno contra professor, que vem crescendo diariamente, como é mostrado nas mídias e em jornais,
mesmo que a violência não o atinja diretamente, os professores se vêm envolvidos por prestar solidariedade ao colega agredido. Os docentes vivem uma situação
frágil, pois os educandos usam a violência e ameaças quando os profissionais desenvolvem seu trabalho e os mesmos são reprovados ou tiram notas que não os
agradem os professores trabalham sobre tensão e constantes ameaça.

Ainda dentro dessa modalidade fala-se também sobre a violência de aluno contra funcionário, este tipo de violência pouco mencionado, porém está presente dentro
das instituições e acontece principalmente quando esses funcionários como porteiro, merendeira, vigilante, executores de serviços básicos executam as normas das
escolas, como por exemplo, não deixar que os alunos levem pessoas estranhas para dentro das escolas, especialmente no horário noturno, proibir o uso de bebidas
e álcool nas dependências ou simples fato de não autorizar a entrada de alunos sem fardamento escolar. Segundo Ristum (2008), em suas pesquisas fala que os
alunos fazem ameaças aos próprios funcionários e como forma de intimação ameaça também as suas famílias, esses funcionários ficam vulneráveis, pois o próprio
pessoal da secretaria e diretoria não quer tomar conhecimento porque eles mesmos sentiam receio de tomar qualquer iniciativa.

07/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/_a_violencia_no_ambiente_escolar.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.5-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Outro problema relaciona – se as normas de disciplina, muitas vezes não há normas claras nas escolas. Às vezes consta do regimento que
não é permitida a entrada de alunos sem uniformes, no entanto todos entram sem uniforme. Está determinado que não podem entrar sem
carteirinha, porém muitos entrem sem ela, e outros não. Os alunos reclamam muito das regras de disciplina, diferentes para professores e
alunos. Os professores podem fumar, por exemplo, mas os alunos não, alunos da noite podem fumar, mas os do turno diurno não podem
(ABRAMOVAYA, 2003, p.25)

É visto que a violência imposta pelas escolas, não justifica, mas gera uma resposta violenta dos alunos para os que a compõem, os mesmos exigem que as normas
sejam cumpridas por uma maioria sendo que uma minoria privilegiada faz gozo de não segui-la, ou ainda pior, de onde deveria partir o exemplo e o motivo para
que essas normas fossem aplicadas a todos a descumprem gerando revolta e consequentemente a violência dos alunos em relação aos funcionários da escola.

Uma das modalidades mais conhecidas no Brasil são o vandalismo e depredação escolar, é a violência de aluno contra a escola, é praticada tanto na parte interna
como externa da escola, o que envolve furtos de materiais e equipamentos, quebra de instalações ou de equipamentos e pichações. É mais frequente na escola
pública, fruto de um tipo de mentalidade muito coerente de que o público é de ninguém. Finalizando com uma modalidade extremamente frequente dentro da
escola é a violência de professor contra aluno “professor humilhar a criança, desfazer da criança, acho uma violência quando você desestimular uma criança e
assim, coloca-a para trás”. Ristum, (2001, apud ASSIS, CONSTANTINO, AVANCI, p. 172, 2010).

As pesquisas têm mostrado que a violência psicológica ainda é pouco estudada, e os professores de modo geral, não se o percebem praticando-a, outro tipo de
comportamento dos professores em relação aos alunos e que também classificamos como violência psicológica: o comentário pejorativo (SOUZA & RISTUM, 2005,
apud ASSIS, CONSTANTINO, AVANCI, p. 173, 2010). “Não aprende nada, ele é meio tonto mesmo, acho que não é normal”, são frases usadas por professores
quando se referem a alunos que passam muitos anos na mesma série, sabe-se que esse tratamento, psicologicamente, afeta a criança, prejudicando ou dificultando
o desenvolvimento da aprendizagem deste individuo, neste caso, quando se refere às crianças menores, se tratando de crianças maiores ou adolescentes, esses
comentários pejorativos aguçam a violência dentre os alunos e até mesmo contra o professor que praticou o ato.

1. Conhecendo a realidade da violência nas escolas municipais de Aracaju – SE

Um dos grandes problemas que atingem a escola é a violência das pessoas alheias aos educandários que roubam e usam o espaço escolar que por falta de
segurança e a falta de controle de entrada e saída de pessoas externas, torna-se um alvo fácil para a vinda de drogas. O que traz problemas de fora para serem
resolvidos dentro da escola, como por exemplo, podemos citar o caso que ocorreu em uma escola, no bairro Santos Dumont, zona norte da capital Aracaju - SE,
onde um jovem de 18 anos foi assassinado na noite do dia 12 de março no pátio do colégio, alvejado por quatro tiros por um elemento que não era aluno da
instituição, mas teve o livre acesso às dependências da escola, junto com dois comparsas. Os três elementos chegaram à escola e passaram por dois portões até
terem acesso ao pátio onde estava o estudante, sem serem importunados. Um deles se aproximou e iniciou uma conversa com o estudante que estava em
companhia de um amigo para, momentos depois, efetuar quatro disparos contra o jovem. Houve muita correria dentro da escola e o trio fugiu sem deixar pistas e
ainda levaram uma corrente de prata. A violência não acontece apenas dentro da escola, mas sim de fora para dentro, devido a falta de segurança e a liberdade de
acesso às dependências da escola, principalmente em horários que não exigem fardamento. (JORNAL DA CIDADE, 2014).

No relato, o pai do estudante assassinado reclama sobre a falta de segurança na instituição, “Não tem segurança. Está tudo errado naquela escola. Eu soube que
colocaram segurança pela manhã. Por que não colocou antes?
Se não estuda, não deve entrar.” (p. B05)

A violência no ambiente escolar só vem agravando, são dois casos de assassinatos em menos de seis meses, dentro das escolas municipais de Aracaju no ano
2014. Outro fato aconteceu novamente na zona norte no bairro Getimana, o adolescente de dezesseis anos foi atingido com dois tiros que acertou o tórax e o
braço. O autor do homicídio seria um adolescente que entrou na unidade escolar pulando o muro. Informações repassadas pelos colegas à família apontam que o
estudante estaria na sala de aula quando o assassino chamou um colega da vítima e pediu que o chamasse. O estudante teria ido ao encontro do algoz e quando se
aproximou foi surpreendido com os tiros.

Diante do exposto, mais um episódio de violência no ambiente escolar se evidência. Na zona Oeste de Aracaju, aconteceu uma tentativa de homicídio a uma garota
de dezesseis anos, estudante do ensino fundamental. Segundo relatos dos professores e alunos da instituição, a vítima fora acusada de estar em um
relacionamento com homem casado, a suposta esposa havia descoberto e já a ameaçava há algum tempo, embora as ameaças fossem relatadas aos responsáveis,
nada foi feito. Até que o episódio de fato aconteceu, no dia 09/04/2014 a suposta esposa foi até a instituição de ensino e tentou com golpe de faca matar a
adolescente, não conseguiu porque alguém viu e gritou a ponto de assustá-la, impossibilitando o crime de ser consumado.

Perante todos esses casos é visto a necessidades de trabalhar na sala de aula a questão da violência, preparar os alunos orientando a não passar informações sobre
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outros alunos ou sobre a rotina da escola a pessoas estranhas do convívio instituição. Esse episódio poderia ter sido evitado se os educadores e os educandos
tivessem a consciência de que é deles o dever de proteger a escola dessa violência.

Devido essa falta de consciência é que a escola não tem condições nenhuma de trabalhar com essas dificuldades. Não possui um livro de registro onde são
apontados esses tipos de problemas, essas situações ficam apenas nos relatos dos funcionários e dos alunos que ali presenciaram, e logo será apenas um caso
esquecido ou relatado quando questionado por ter sido caso mais grave de violência.

Esses fatos puderam ser constatados quando fomos às escolas a procura de dados da violência em algumas instituições e fomos surpreendidas por pessoas que
diziam não saber sobre a questão da violência naquela instituição, por ser novo na mesma. Os relatos que alguns passavam eram ter pouco tempo naquela escola,
mas o que notamos foi a banalização como foram tratadas as formas de violência que ali aconteceram, achando estas atitudes como “normais”. “Aqui na escola
nunca teve violência, aqui dentro não, só um aluno que deu um tapa na cara da professora, e uma aluna que deu um tapa na cara da diretora uma vez, mais os
dois foram expulsos do colégio, sobre o menino, o Colégio Santos Dumont se encarregou de dar fim, e a menina não sabemos, mas a violência aqui nunca teve”.
Relato de um porteiro que trabalha há vinte anos nesta instituição localizada na zona norte, quando foi questionado sobre uma suposta agressão física contra uma
professora feita por um ex-aluno. O mesmo disse “Ter apanhado várias vezes da professora dentro da sala, ela me batia e puxava minhas orelhas, me beliscava,
um dia quando ela veio me bater eu peguei a cadeira e rumei nela, ela me deu um chute que quebrou minha costela. Fui expulso do colégio e ela saiu também”,
mas o fato não foi confirmado pela escola, porque o quadro de funcionário foi renovado e não tem nenhum registro dentro da instituição sobre o mesmo.

Outro fato ocorrido dentro de uma escola no município de Aracaju - SE, na zona oeste em 2014, está diretamente ligado à violência em pauta. Para melhor
compreensão foi realizada uma entrevista com a estudante agredida na escola que nos relatou:

“Pela manhã quando cheguei na escola, um menino disse: cuidado, que a mulher vem pegar você hoje. Ai eu fiquei calada, quando sair da aula fui chamar meu
irmão pra ir embora, mas ele ainda estava na aula, foi quando escutei um barulho de gente brigando, falaram que era um homem batendo em mulher na frente da
escola, já assustada fui pra sala da coordenação. Alguns minutos depois a coordenadora deu um grito, foi quando a agressora ia me dá uma facada, mas pegou de
raspão, levei três pontos nas costas. Tudo aconteceu na hora da saída de todos os alunos. Depois comentaram que o rapaz bateu na agressora onde estava
esperando para cometer o homicídio, ao ser questionada qual seria o motivo da tentativa de homicídio nos respondeu:” porque foi que a agressora disse que eu
estava saindo com o marido dela, mas é tudo mentira eu não tenho nada com ele.”

Ao afirmamos que o fato poderia ter ocorrido fora da escola já que era um problema que não se relaciona com escola, mas assim mesmo a agressora teve livre
acesso ao interior do colégio. “Sim, ela entrou pelo portão onde é a entrada da merenda da escola, no momento tinha pessoas carregando a merenda. Aí a
agressora entrou correndo a minha procura, perguntando em que sala eu estudava, algumas pessoas disseram que não estava em sala e sim na sala da
coordenação, foi quando ela correu pra me matar”.

Quando questionada se havia alguma mudança após o ocorrido a sua resposta não nos surpreendeu, pois estava clara a situação de vulnerabilidade em que se
encontram as escolas e os alunos. “Mudança não, no outro dia na hora da saída tinha um carro da guarda municipal, mas só foi esse dia. Não estou indo pra a
escola todos os dias porque estou com medo, e até mesmo a escola não mudou em nada com relação à segurança, continua a mesma coisa”.

Outro episódio de violência no ambiente escolar na zona norte de Aracaju – SE, entrevista com uma professora que relatou o fato. “Estava dando aula quando ouvi
dois disparos, em seguida todos se abaixaram e logo depois correram. Quando cheguei à secretaria encontrei o aluno sentado em uma cadeira baleado no peito,
todos estavam muitos nervosos e assustados. Pedi que a diretora ligasse para guarda municipal (mas ela estava anestesiada pelo o que viu), ai eu liguei pra SAMU
e pra polícia. Como o SAMU não chegou, um aluno colocou o ferido dentro do carro particular e o levou para o hospital e em outro carro foi a diretora e uma
professora. Na escola permaneceu os demais coordenadores até a chegada da polícia. Quando eu sai de lá apenas a guarda municipal havia chegado, o aluno
morreu no hospital.

Mas será que existiu alguma mudança após esse caso que foi questionado?
a mesma nos informou o seguinte: “Sim, depois desse ocorrido as aulas ficaram suspensas por alguns dias por causa da falta de segurança e foram feitas
manifestações com passeatas nas ruas. As aulas só retornaram com a chegada de três guardas municipais, que ficam presentes na escola no turno da tarde e da
noite, todos os dias e assim permanece até hoje.

Mesmo com todos esses relatos de violência, com todo promoção que é feita na mídia não tivemos êxito nas pesquisas de dados, sobre a violência nas escolas da
grande Aracaju – SE, pois os órgãos competentes onde buscamos essas informações não nos repassaram, por motivo o qual desconhecemos, ou não tinham esses
dados arquivados ou não tem um setor responsável para questões relacionadas a esse problema. Quando questionados sobre os atos de violência acontecidos
dentro das escolas, sabem que existe, mas não acreditam que essa violência que é mostrada na mídia exista, a afirmação dada a respeito foi “sabemos que
violência existe, mas a mídia é sensacionalista, o que ela mostra são fatos isolados e esporádicos, não ocorre constantemente nas escolas, eles ficam passando a
mesma coisa toda semana”
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Durante a entrevista ainda foi feito um questionamento por parte do entrevistado afirmando que existem 74 escolas no município, dentre elas, duas ou três
ocorrem atos de violência e para ele isso é normal acontecer, pelo fato da escola em questão está inserida na periferia ou em bairros violentos e com isso afirma
não existir violência dentro da escola, ou seja, a violência está sendo tratada como fato normal, naquela ocasião.

Quando fomos à busca nas escolas, que tínhamos conhecimento através da mídia de ato de violência no ambiente escolar, apenas nos informaram alegando a troca
de gestão da escola e as mesmas não possui nenhum tipo de registro dos episódios de violência na escola, diante dessa situação não poderiam ceder informações a
respeito da mesma.

Se pensarmos a escola como o espaço propiciador do desenvolvimento” – que substituímos por ‘propiciador da aprendizagem’- , “a
violência representa a própria negação da instituição escolar. Nesse sentido, violência e escola criam um mau encontro inimaginável – quer
dizer que deveria ser inimaginável”. (GROSSI, 2002, p. 25).

CONCLUSÃO

Apesar de a violência existir como pode ser comprovado diante dos fatos a nos apresentados através da mídia e na pesquisa de campo realizadas nas escolas, foi
constatado através dos relatos que não foi mencionado, nem pelos professores, nem pelos alunos, ações específicas de orientação, enfrentamento ou prevenção
sobre a violência por parte da escola, o que nos leva a crer que a escola não está preparada para essa realidade cada vez mais presente.

Deve-se ressaltar outro fato que chamou a atenção, foi a falta de registro dessas ocorrências, nem por parte da escola, nem por parte da Secretaria de Segurança
Pública, nem da Secretaria Municipal de educação, o que dificulta ainda mais a necessidade por parte desses órgãos ações de enfretamento da sentença, ou seja, as
escolas estão sozinhas, abandonadas, cada unidade se vira por si só, reafirmando a falta de estrutura para evitar esta problemática por arte de todos.

Não se pode deixar de reafirmar a situação vulnerável em que se encontra a escola como um todo, todos estão sozinhos nesta batalha, cada um se protege como
pode dessa situação, é real as fraquezas das escolas para acolher alunos e professores com um problema que nem mesmo elas sabem como lidar, como acolher
essas pessoas, como transmitir segurança dentro de um ambiente onde a própria instituição se sente insegura, e quem sofre com tudo isso?
Os próprios alunos e professores que em geral são os que mais afetados com tudo isso, pois esta situação pode influenciar na dificuldade de aprendizagem dos
alunos, na falta de concentração dos professores e aulas mal administradas.

Diante de todos esses fatos o que assusta é a banalização e a falta de controle sobre os dados dessa violência por parte dos órgãos responsáveis quando
naturalizam essa violência com frases como “isso e um caso isolado” ou “é normal já que a escola está inserida em um bairro que o índice de violência e alto”. Será
que esses fatores justificam essa violência?
Essas afirmações nos leva a crer que a questão da violência dentro das escolas, seja ela física ou as demais modalidades citadas no decorrer da pesquisa, é um
fator distante de ser trabalhado dentro das instituições como um problema constante, mesmo estando cada vez mais presente dentro das escolas.

Enfim, devido o que foi analisado, fica o questionamento de como a escola pode ser um lugar propiciador da aprendizagem se todos estão em estado de
vulnerabilidade, alunos vão assistir aulas apreensivos, professores preocupados, especialmente os do turno noturno, e em casos mais graves a desistência dos
alunos por medo dessa violência ou a resistência dos professores para darem aula nessas escolas.
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