
[Digite texto] 
 

 

1 

 

 
 
 
 

“UMA PESSOA QUE RESPEITA NÃO AGRIDE OUTRO”: O 
SIGNIFICADO DE VIOLÊNCIA EM PROFESSORES  

 
Danyelle Natacha Gois dos Santos (1) 
Juliana Tavares (2) 
Fabrícia Teixeira Borges (3) 
 

 

Resumo: A violência nas escolas tem sido um dos assuntos mais discorridos nos dias atuais, 
devido aos acontecimentos no espaço escolar que tem a finalidade de ocorrer à construção do 
conhecimento e por vezes acaba sendo campo de tragédias e violências. A partir da 
experiência que nos foi proporcionada na realização desta pesquisa com o financiamento da 
FAPITEC, através do Universal Fapitec/ Funtec -06/2009, através das falas dos participantes 
que foram professores de uma escola localizada em Aracaju no Bairro Luzia, no qual 
discorriam sobre o conceito de violência em situações de agressão tanto física quanto verbal 
vivenciada pelos mesmos. Dessa maneira este estudo analisa a construção dos significados de 
violência para os professores, através de entrevistas realizadas com docentes de uma escola 
pública da rede municipal de Aracaju. As entrevistas foram realizadas individualmente, 
transcritas e feito a análise temática das conversações como procedimento de análise de 
dados. 
 

Palavra-chave: narrativas –professores –conceito de violência  

 

Abstract: The violence in schools has been one of the most discorridos nowadays, due to 
events at school that aims to place the construction of knowledge and sometimes ends up 
being the field of tragedy and violence. From experience we have been provided to this 
research from FAPITEC through Universal Fapitec / Funtec -06/2009, through the words of 
the participants who were teachers at a school located in Aracaju in Bairro Luzia, in which 
reasoned on the concept of violence in situations of both physical and verbal aggression 
experienced by them. Thus this study examines the construction of the meanings of violence 
to teachers, through interviews with teachers in a public school in the Municipality of 
Aracaju. The interviews were conducted individually transcribed and made a thematic 
analysis of the talks as a procedure of data analysis. 
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A violência nas escolas tem sido um dos assuntos mais discorridos nos dias atuais, 

devido aos acontecimentos no espaço escolar que tem a finalidade de ocorrer à construção do 

conhecimento e por vezes acaba sendo campo de tragédias e violências. A partir da 

experiência que nos foi proporcionada na realização desta pesquisa com o financiamento da 

FAPITEC, através do Universal Fapitec/ Funtec -06/2009, através das falas dos participantes 

que foram professores de uma escola localizada em Aracaju no Bairro Luzia, no qual 

discorriam sobre o conceito de violência em situações de agressão tanto física quanto verbal 

vivenciada pelos mesmos. Dessa maneira este estudo analisa a construção dos significados de 

violência para os professores, através de entrevistas realizadas com docentes de uma escola 

pública da rede municipal de Aracaju. As entrevistas foram realizadas individualmente. 

Sabemos hoje que a violência acontece em vários âmbitos não só na escola, mas 

nas ruas, em casa, enfim está presente em diversos lugares. A discriminação racial e a 

diversidade cultural são considerado também um atos de violências onde muitas pessoas 

perdem suas vidas, tanto no aspecto físico como no social por causa deste tipo de violência. A 

segurança, contrapondo a idéia de violência, para o ser humano carrega consigo uma série de 

significados. Segurança está ligado à preservação da vida, mas também do lugar conseguido 

em uma sociedade em que a luta se caracteriza, muito mais pela conquista de bens e valores 

do que pela sua possibilidade de viver em sociedade de uma forma harmoniosa. Para Peralva 

(1995), a definição de violência não é uma tarefa fácil, ate porque na própria teoria da 

violência, não se encontra resposta satisfatória, no sentido contemplar todas as variáveis que 

contribuem ou interferem para a prática da violência. Ainda que seja difícil definir violência, 

ela é sentida cotidianamente. Nos relatos individuais, nos noticiários, na sensação de 

fragilidade que assusta cada vez mais o país e o mundo. Se no Brasil, justifica-se a violência 

pela falta de políticas públicas eficazes para combatê-la ou pela diversidade econômica vivida 

no país, em outros lugares, outras causas se evidenciam, como a luta pelos territórios, a luta 

política ou a religiosa.  

 

Formação de conceitos e significados: a expressão do social no indivíduo 
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Como mencionado Vigotski (2000, 2001, 2001a) dedicou uma parte de seus 

escritos aos estudos sobre a formação de conceitos, dividindo-os em: cotidianos e científicos. 

O estudo do desenvolvimento dos conceitos é uma forma de entender como se desenvolve o 

pensamento verbal, uma vez que para Vigotski (2001) o desenvolvimento de conceitos só 

pode acontecer a partir de uma palavra e na resolução de problemas concretos. Neste estudo, 

então, vemos a necessidade de identificar os significados que formam o conceito sobre o 

Olhar e a enunciação de novos significados das quatro mulheres participantes, a partir da 

introdução de ferramentas mediadoras como as atividades de fotografar, de assistir ao filme 

que trata do conceito em estudo e de co-construção de conhecimento em entrevistas semi-

estruturadas. Vigotski (1998) destaca a formação de conceitos como: 

...mais do que a soma de certas conexões associativas formadas pela 
memória, é mais do que um simples hábito mental; é um ato real e complexo 
de pensamento que não pode ser ensinado por meio de treinamento... Em 
qualquer idade, um conceito expresso por uma palavra representa um ato de 
generalização. Mas os significados de uma palavra evoluem....  O 
desenvolvimento de conceitos, ou dos significados das palavras, pressupõe o 
desenvolvimento de muitas funções intelectuais: atenção deliberada memória 
lógica, abstração, capacidade para comparar e diferenciar. Esses processos 
psicológicos complexos não podem ser dominados apenas através da 
aprendizagem inicial. (Vigotski, 1998, p.104) 

 

É na atividade que os conceitos vão sendo modificados e reconstruídos: atividades 

cotidianas, esporádicas, científicas, contínuas. As atividades culturais possibilitam 

manifestações e leituras dos cânones sociais de um determinado grupo e que, dialeticamente, 

influenciam as mudanças por que passam e por elas são influenciados.  

De acordo com Van Der Veer e Valsiner (1999), Vigotski começou a se interessar 

pela formação e desenvolvimento dos conceitos por volta de 1927 e continuou esse estudo 

durante todo o seu percurso intelectual até sua morte em 1934. Destacam-se várias fases de 

seu pensamento sobre esse processo: uma primeira sobre os desdobramentos do trabalho de 

Ach com os conceitos e uma segunda sobre os experimentos de Piaget. Esse interesse se deve 

pelas posições teóricas de Vigotski enfocarem, principalmente, a construção do pensamento e 

da fala. Tendo em vista as teorizações de Vigotski (2001a) e Volosinov (1992) sobre o 

assunto, pensamos que a construção de conceitos ocorre nos contextos interacionais 

vivenciados ao longo da vida, pois as trocas entre os interlocutores e as atividades 

desenvolvidas possibilitam a mobilização dos significados e lógicas de organização do 



[Digite texto] 
 

 

4 

 

conhecimento em gêneros do discurso potenciais nas diferentes culturas.  

Através da internalização podemos entender como se dá a produção dos 

significados nas relações interpessoais e como estes participam da construção subjetiva 

(intrapsicológica), que conforme proposto por Vigotski (1989) é um processo que ocorre do 

interpsicológico para o intrapsicológio sendo descrito como uma “reconstrução interna de 

uma operação externa” (p.74). A internalização (Vigotski, 1989) é um conceito central no co-

construtivismo (Martins e Branco, 2001) e destaca a concepção da linguagem e da formação 

das funções psicológicas superiores como explicação para o desenvolvimento humano em 

uma perspectiva sócio-histórica. O processo de internalização ocorre com base em uma 

operação com signos, principalmente através da linguagem, em que os comportamentos 

culturais são vividos, significados internamente e ativamente pelo indivíduo e participando de 

sua formação subjetiva. Sobre isto Palmieri e Branco (2004) esclarecem: 

Quando focalizamos o mundo subjetivo da pessoa, vemos este sendo 
construído e reconstruído constantemente a partir das relações dinâmicas e 
de contínua transformação que ela estabelece com o mundo externo e 
objetivo, culturalmente mediado. (p.194) 

 
Wertsch (1985) ao abordar a internalização refere-se à passagem do plano da 

interação para o intramental, retomando o conceito de ‘fala interna’ de Vigotski (2000) e a 

concepção de ‘diálogo velado’ proposta por Bakhtin (2005), que é uma das formas que ‘o 

discurso do outro influencia de fora para dentro’(p.200). Para Wertsch (1985), há uma 

proximidade entre as posições teóricas de Vigotski e Bakhtin, neste sentido incluindo também 

o processo de internalização. Assim os significados das palavras são construídos através das 

relações interpessoais que agem em Zonas de Desenvolvimento Proximal e que, pela 

internalização, são simbolizadas no plano intrapsicológico colaborando para o 

desenvolvimento humano. Para Bakhtin (2005) “as palavras do outro, introduzidas na nossa 

fala, são revestidas inevitavelmente de algo novo, da nossa compreensão e da nossa avaliação, 

isto é, tornam-se bivocais.” (p.195).  

A perspectiva co-construtivista trabalhada por Valsiner (1995), baseia-se no 

desenvolvimento psicológico fruto das relações sociais em que os significados são co-

construídos pelos indivíduos envolvidos. Nessa perspectiva, o indivíduo é ativamente 

participante do processo cultural, e a cultura é transmitida através de um processo bi-

direcional, influenciando e sendo influenciada pelas pessoas.  
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No presente artigo, tomaremos como base a experiência que nos foi 

proporcionada na perspectiva da pesquisa qualitativa com entrevistas individuais, feita com 

professores de uma escola de ensino fundamental em Aracaju. 

Diante do exposto, o foco das entrevistas está de acordo com o tema do projeto de 

iniciação científica que é: O Cotidiano Da Violência: Significados Em Professores De 

Uma Escola Em Aracaju, entretanto dentro das atividades desenvolvidas, obtivemos o 

conceito de violência construído ao longo do tempo pelo os professores, que será o nosso 

principal objetivo na escrita deste trabalho. É importante ressaltar que as entrevistas foram 

feitas com professores os quais tiveram o seu nome reservado através da utilização de nomes 

fictícios de professores e da escola. Diante desta experiência fizemos alguns recortes das 

transcrições de algumas entrevistas para que tomemos como base na análise de suas falas o 

que de fato abordaremos no presente artigo. 

Neste estudo, utilizamos a metodologia qualitativa para a construção dos dados, 

baseada nos pressupostos teóricos da psicologia cultural e do dialogismo, , relacionando-o aos 

significados de violência, através das narrativas, relação do pensamento e da linguagem, 

usando as entrevistas individuais como dados. 

Os participantes da pesquisa foram os professores de uma escola pública de 

Sergipe. Solicitamos a participação de todos os professores, todavia de 11 (onze) professores 

que fazem parte da equipe da escola 10 (dez) participaram das entrevistas individuais ou não 

quiseram participar das entrevistas e do grupo focal, que faziam parte da segunda etapa da 

pesquisa. Justificaram-se pela falta de disponibilidade do tempo e a dificuldade para falar 

sobre o tema. 

Procedimento para a construção dos dados: As entrevistas individuais aconteceram na escola 

na sala dos professores em dias e horários diferentes, a duração das entrevistas variou de 0: 25 

min. (vinte e cinco) a 0: 50 min. (cinquenta minutos). Todas as falas foram gravadas, 

posteriormente transcritas e feitas o tema e subtema para identificar os temas recorrentes nas 

falas dos participantes para a análise. 

Procedimento para a análise dos dados: após a análise temática das entrevistas, foram 

selecionados alguns episódios da conversação para fazermos as análises dos diálogos 

identificando o conceito de violência nos professores. 
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RESULTADOS 

 

Os participantes ficaram a vontade em falar sobre a violência nos espaços 

escolares, as entrevistas foram semi-estruturadas, contudo ao questionar sobre a violência 

logo os professores falaram sobre vários temas decorrentes, como: conceito de violência; 

cenas de violência; o que ocasiona a violência? ; Prevenção da mesma; desestrutura familiar 

e mídias. Abaixo os diversos temas que foram recorrentes nas entrevistas: 

 

o Conceito de violência  

 

Violência pra mim é no sentido de agressão. Num é direção só física, mas 
verbal também os atos em si violência tanto é verbal como é não verbal (2.0) 
É você agredir o outro com palavras né com atos. No momento em que você 
invade a privacidade do outro, no momento em que você agride fisicamente, 
no momento em que você não respeita o outro, no momento em que você é 
não consegue conviver com as ideias contrarias do outro né? Não aceita é 
isso entra é consideração em tudo né? Hoje a gente tem hoje a questão da 
violência é mais debatida no sentido que antigamente a violência era mais 
tida fisicamente hoje a gente tem todo. é . todo mundo sentiu é. se passou 
por algum tipo de violência que hoje chama de bullying né? É. a não verbal é 
acho que é isso. (Profa. Mara) 

O bullying tem sido um dos assuntos mais decorrentes de todas as escolas do 

mundo, pois é um dos maiores problemas atualmente encontrados nas escolas. A palavra 

bullying não possui ainda tradução no Brasil serve para designar vários atos que acontecem 

no âmbito escolar, por exemplo, os que vemos na fala da professora citada acima. De acordo 

com Silva, bullying aparece de várias formas verbais: insultar, ofender, xingar, fazer 

gozações, colocar apelidos pejorativos, fazer piadas ofensivas, zoar. Físico (agressão ao 

individuo) e Material ( agressão aos pertences do individuo). (SILVA, 2010).  

 

o Cenas de violência / Professor e aluno 

A escola acaba se tornando por vezes palco de tragédias, quando na realidade a finalidade da 

mesma é de acontecer a aprendizagem, a socialização dos quais fazem parte e não, cenas de 

violência. A escola reflete a violência das ruas e da sociedade. A escola pública vive 
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constantemente as diversas ameaças que socialmente são sentidas. É a pura expressão do 

social, do público que entra em cada sala de aula. 

 

Estava gestante estava com medo de perder o meu bebê por essa onda de 
violência que ocorria lá inclusive o diretor uma vez foi abordado foi é 
colocaram a arma na cabeça do diretor da escola o guarda municipal que 
estava na escola foi tomaram a arma dele que dizer é esse dia ele estava com, 
uma arma e tomaram que num é nem comum que os guardas municipais 
usem armas na escola mais nesse dia ele estavam com uma arma lá por conta 
dessa situação que estava ocorrendo lá na escola que era muito assaltada 
roubavam as merendas da escola, então ele tava tendo uma tensão maior só 
que até ele foi assaltado, então eu fiquei com medo de perder o bebê e pedi 
pra sair de lá. (Profa. Rosa) 

 

Podemos perceber nas falas que o medo toma conta de alguns professores 

ninguém sabe o que pode vir acontecer, essa professora saiu da escola por medo de perder o 

bebê. Perguntamos quantos abandonam a profissão por falta de segurança, de apoio, de 

acompanhamento com os próprios professores? A falta de segurança pode-se tornar um dos 

sintomas do burnout?  

 

o Violência do Aluno e aluno 

Pode uma cena de violência pode começar assim de um aluno que não sabe a 
atividade né? E ai eles põe isso e o outro já começa a mangar né? A sorrir rir 
isso ai gerar essa. Esse mal estar né? Na sala dele então o professor sempre 
tem que tomar certos cuidados pra permitir possibilitar que a sala de aula 
seja um local livre que eles tenham o direito de errar e de construir novos 
conhecimentos sem nenhuma situação constrangedora. (Profa. Rosa) 

 

As expressões que caracterizam violência são muitos, mas o que é comum no 

espaço escolar é o apelido, a zombaria a irritação, a exclusão do outro, a desestruturação 

familiar, as mídias, os jogos, os brinquedos estes são uns dos principais geradores e 

influenciadores da violência. 

 

o Desestrutura familiar: a violência dentro da própria família 

 

Eu acho que olhe um fator dentro da minha idade da educação eu 
chamo isso estrutura familiar pra mim é a criança ela já vem 
desestruturada de casa como é que ela pode ter um equilíbrio se ela 
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vivência violência dentro de casa ela vivencia o não respeito ao 
próximo dentro de casa coisa bem clara os pais agressividade é um 
batendo ao outro um se agredindo na frente do outro ninguém vai pro 
quarto conversar é ali mesmo verbalmente e fisicamente né? Então essa 
criança muitas vezes eu tenho um problema lá na sala é a menina. ói ela 
ali é um problema. Problema de violência sério familiar, então não 
produz na sala não tem como produzir é “aluna problema” perdeu o ano 
vai perder de novo porque não tem estrutura é agressividade o pai puxa 
faca um pro outro e vai mesmo a mãe esfaquear entendeu? Ela vivencia 
tudo isso ela é a mais velha ela soma pisa tudo ela tem a 
responsabilidade entendeu? (Profa. Marta) 
 

Casos citados pelos professores como este são de milhares de jovens e de certa 

forma a violência presenciada em casa ou na sociedade que vai se refletir na escola. A 

consequência é sentida de várias formas, como a dificuldade de aprendizagem na escola, 

proveniente de uma violência escolar. Palco do que se diz no grupo e no coletivo, a escola é o 

espaço das emoções, das expressões sociais. Longe de ser o local das aprendizagens racionais, 

a escola vai mais longe. É o lugar das lutas ideológicas, emocionais, capitalistas. É a vitrine 

do que acontece socialmente. 

 

o Violência nas Mídias, jogos e brinquedos 

 

Sabemos hoje que independentemente da classe social a criança ou o adolescente 

tem a presença de um aparelho de televisão em sua casa, acesso à internet, ou quando não tem 

a opção das lan-houses com um preço acessível a todos. Então, as crianças e os adolescentes 

tem contato cada vez mais cedo com os atos de violência tanto na mídia como a tevê através 

de reportagens, programas, seriados e filmes além do mais não tem o acompanhamento da 

família assiste o que quer e acaba achando tudo aquilo normal e que pode ser reproduzido na 

escola ou em outro ambiente. 

 
Olhe hoje em dia as crianças tão é tem é tantas armas de brinquedo né? Que 
acaba achando que isso tudo isso é normal tantos filmes que eles assistem às 
vezes as pega ao pra brincar e não tem nem noção do que vai acontecer e das 
consequências que vai ter entendeu? Mas porque ele já vê isso direto em 
filmes brincam com isso eu acho que deveria tirar a arma do comercio a essa 
esse brinquedo essa qualquer tipo de arma ate essas facas essas espadas 
todas devia é ser tiradas num deveria brincar com isso entendeu? (Profa. 
Rosa) 
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 De repente a televisão contribui muito os vídeos games de violência porque 
eles gostam muito (Profa. Rita) 
 

Nos jogos né? Então às vezes é por curiosidade (risos) Porque a criança que 
faz isso ela não tem a menor noção das consequências teve ate um caso em 
uma escola né? Que o aluno trouxe a arma de casa e matou o colega. (Rosa)  
 

 

No entanto, não são as mídias que produzem violência. Elas estão ai, no dia a dia, nas relações 

nos contatos com as pessoas. A mídia é um fruto do social. Mas a mídia tem características 

positivas e que pode ser trabalhado na escola ou como um fim educativo, então a família, a 

escola e a sociedade tem que esta atenta a esses fatos para poder orientar as crianças e os 

jovens para que aquilo sirva de um ato que não pode ter repetição, mas sim uma prevenção 

para que não venha acontecer novamente como a opinião abaixo da professora: 

 
Eu acho que que a questão da informação eu acho que tem um lado positivo 
porque a criança vai dês de cedo se defender melhor por ela esta bem 
informada ela vai poder com a informação se a informação for bem passada 
ela vai saber trabalhar aquilo ela vai saber selecionar [ ] então é eu acho que 
a informação a internet, a televisão é passa as informações mais a  família os 
professores os as pessoas que convivem com a criança tem que discernir pra 
criança o que é que de que forma ela pode é como é que eu posso falar eu 
num sei se você mim entendeu mais acho que os meios de comunicação eles 
ajudam num sentido resumindo os meios de comunicação ajudam pra é a 
criança ter informação mas são os adultos os responsáveis por trabalhar 
aquela informação com a criança . (Profa. Valeria) 

 
 Olhe hoje em dia as crianças tão é tem é tantas armas de brinquedo né? Que 
acaba achando que isso tudo isso é normal tantos filmes que eles assistem às 
vezes as pega ao pra brincar e não tem nem noção do que vai acontecer e das 
consequências que vai ter entendeu? Mas porque ele já vê isso direto em 
filmes brinca com isso eu acho que deveria tirar a arma do comercio a essa 
esse brinquedo essa qualquer tipo de arma ate essas facas essas espadas 
todas deveriam é ser tiradas. não deveriam brincar com isso entendeu? 
(Profa. Rosa) 

 

As prevenções mais citadas pelas professoras foi o acompanhamento famíliar na 

vida escolar, diálogos com os alunos sobre os significados, projetos que abordem temas de 

respeito ao próximo. O recursos para lidar com a violência sempre abordam sentidos 

educativos e de convivência em sociedade. 

Sou uma educadora eu procuro falar muito sobre ética sobre solidariedade 
sobre respeito e também desse lado porque uma pessoa que respeita não 
agride outro nem verbal nem fisicamente né? Estou procurando sempre este 



[Digite texto] 
 

 

1
0 

 

lado eu me envolvo muito eu me estresso muito justamente por isso por que 
eu num estou ali só pra do conteúdo, mas por outro lado também que a 
família muitas vezes não faz. (Profa. Rita) 

 

Percebemos que muitas vezes o papel do professor é complementar ao da família 

no ensino sobre a ética, a solidariedade e respeito ao próximo e, quando isto não acontece na 

família cabe à escola proceder ao ensino que poderá garantir o convívio em sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo trouxe uma contribuição para o enriquecimento dos estudos relacionados 

a atividade educativa como uma prática de produção social não apenas de conhecimentos, 

mas de formas de ser e de agir que são, constantemente, apresentadas aos grupos e que trazem 

importantes contribuições para as relações sociais e grupais e ao convívio social. Ao estudar 

os significados dos professores em relação à violência, percebemos que tanto a escola quanto 

a práxis do professor dialoga constantemente com o que ocorre socialmente. A violência 

aparece como uma expressão do que o grupo vive, a escola como uma continuidade coletiva 

de suas vivências e expressões. 

Pensar a figura do professor como uma representação do processo de conhecer e 

do aprender em nossa cultura nos remete a acreditar que estudos nesta área contribuem para o 

enriquecimento tanto das ações educativas e construtoras de uma cultura pautada na educação 

como forma de socialização, mas também como formas de discutir a violência social no 

sentido de entender como ela se processa e de atentar para a práxis pedagógica prevenindo-as 

através de ações educativas.  
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