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RESUMO 
 
A violência escolar é um fenômeno existente na maioria dos países sejam eles 
periféricos ou centrais do sistema capitalista e vem sendo debatida em diversos países, 
que oferecem experiências internacionais de várias problemáticas sociais existentes por 
trás da violência escolar. No Brasil, os debates acerca deste tema iniciaram-se nos anos 
80, buscando depurar o seu conceito, tendo como público-alvo os jovens e como lugar 
social a escola. O objeto deste trabalho busca definir causas, estudo e interpretação das 
conseqüências geradas pela violência, fazendo um elo entre Educação e o Direito a fim 
de contribuir para o campo de pesquisa nas duas áreas. Para tal recorremos a fontes 
bibliográficas produzidas por importantes estudiosos sobre o tema, que se tornam 
imprescindíveis para a construção deste trabalho. 
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EDUCATION AS AN MINIMIZOR INSTRUMENT OF VIOLENCE 

IN SCHOOL 

 
 
ABSTRACT 
 
Scholar Violence is an existing phenomenon in most peripheric or central countries of 
capitalistic system and this issue is being debated in several nations that offer 
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international experiences of many social existing problems behind scholar violence. In 
Brazil the debates about this theme begun in the 80’s searching the concept of violence 
and aiming Young people as target public  and the school as social place. The purpose 
of this work is to define causes, studies and interpretation of the consequences produced 
by violence linking Education and Law to contribute in the Field of research in both 
areas. To do so it was appealed to bibliographic fountains produced by important 
studious of the theme that became indispensable to this work construction. 
 
KEY WORDS: Education, school, violence.  
 
 
 

No decorrer das décadas, a produção historiográfica brasileira tem 

registrado, ao longo do tempo, problemas relacionados a violência em instituições de 

ensino público. Neste sentido presente trabalho tem por finalidade pesquisar sobre a 

violência em instituições de ensino público fundamental da cidade de Aracaju / SE para 

identificar algumas de suas causas e consequências, bem como os motivos da violência 

presente em escolas públicas de ensino fundamental, fazendo uma ponte entre a ciência 

da educação e a ciência jurídica, pois analisar o problema da violência nas escolas exige 

fundamentação em princípios éticos, educacionais e nas Leis e Normas que orientam e 

tipificam o comportamento do indivíduo na sociedade. 

Ao falar em comportamento, permeiam-se algumas idéias desta pesquisa em 

torno das Ciências Sociais, principalmente no que se refere à educação e à sociologia, 

considerando que o meio influencia significativamente a maneira de agir do indivíduo. 

Para isso existem as Leis que influenciam na forma como o indivíduo se comporta, e 

que tem por finalidade tentar coibir a violência. 

O objeto deste trabalho foi definido a partir da análise de suas causas, 

estudo e interpretação de suas consequências. Demonstrando ainda aspectos inovadores 

de estudo de maneira abrangente, fazendo um elo entre Educação e o Direito de forma a 

contribuir para o campo de pesquisa nas duas áreas. 

O método de pesquisa utilizado no presente trabalho – de caráter 

exploratório e descritivo, de cunho analítico. Desta forma pesquisa é baseada em teorias 

que acabam por fundamentar os resultados encontrados de que o “homem é produto do 

meio”, isto é, a sociedade em que vive e a família têm uma influência e um papel 

fundamental na formação da personalidade do indivíduo, seja ele bom ou ruim. 

Esta é uma temática altamente relevante por possuir forte cunho social, 

retirando há anos a paz e a segurança de professores, alunos e familiares daqueles que 

frequentam a comunidade escolar, principalmente da rede pública de ensino. Além de 



colocar em risco alunos e professores dentro da escola, também causado vários outros 

prejuízos à sociedade, portanto, merecedor de discussão, atenção e análise.  

A violência na escola é um fenômeno que abrange não somente os países 

periféricos, mas também aqueles considerados centrais do sistema capitalista. Esta 

realidade acaba gerando ciclos de debates acerca do tema em diversos países, que 

oferecem experiências internacionais das diversas problemáticas sociais existentes por 

trás da violência escolar.  

No Brasil, o debate acerca da violência nas escolas teve início nos anos 80, 

através dos estudos de caso sobre a problemática. A partir de então, alguns autores 

brasileiros vêm buscando depurar o conceito de violência, tendo como população-alvo 

os jovens e como lugar social a instituição-objeto escola. 

No tocante podemos entender a violência como aquilo que “constitui-se na 

intervenção física de um indivíduo ou grupo contra outro indivíduo ou grupo...”3 

Neste sentido a origem do problema da violência não pode ser atribuída 

somente às questões econômicas. Na verdade, há muitos vilões causadores dos 

distúrbios disciplinares: a desagregação familiar, que atinge todas as classes sociais, a 

crise econômica, o desemprego, a competição feroz no mercado de trabalho, a indução 

ao consumismo, a crise de valores, a falta de diálogo na escola, etc. 

Além das várias teorias que ensejam o processo agressivo no homem, 

podemos também citar a influência da família, da religião que como instituições sociais 

têm o dever de exercer o controle do processo de socialização além de garantir a 

aplicação das normas sociais. 

As primeiras pesquisas realizadas sobre a violência nos anos 80 possuíam 

um levantamento parcial, apontando as depredações das instituições escolares e as 

invasões das mesmas para a realização de furtos nos períodos ociosos, principalmente 

durante o fim de semana. 

Na década de 90, as pesquisas envolvendo a violência na escola são 

escassas, no entanto, 

 
Embora os resultados sejam bastante fragmentários, é possível 
considerar que os anos 1990 apontam mudanças no padrão da 
violência observada nas escolas públicas, atingindo não só os atos de 
vandalismo, que continuam a ocorrer, mas as práticas de agressões 
interpessoais, sobretudo entre o público estudantil. Dentre estas 
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últimas, as agressões verbais e ameaças são as mais freqüentes. O 
fenômeno alcança as cidades medias e regiões menos industrializadas 
e não é evitado a partir de medidas de segurança interna aos 
estabelecimentos.4 

 

 

Com efeito, o tráfico de drogas passa a fazer parte da realidade escolar, 

trazendo juntamente um aumento da violência escolar, sendo esta um reflexo da 

violência social vivenciada no dia a dia dos alunos, que convivem nos seus bairros com 

práticas comuns de incivilidade, a exemplo de brigas, agressões físicas e verbais. Neste 

contexto, passa a existir um clima tenso entre professores e alunos, bem como entre os 

próprios alunos, afetando as práticas e atividades escolares. 

Segundo Guimarães (1998), a violência nas escolas pode ser associada a três 

dimensões sócio-organizacionais distintas, e ainda acrescenta:  

 
Em primeiro lugar, à degradação no ambiente escolar, isto é, à grande 
dificuldade de gestão das escolas, resultando em estruturas deficientes. 
Em segundo, a uma violência que se origina de fora para dentro das 
escolas, que as torna “sitiadas” e se manifesta por intermédio da 
atuação de gangues, do tráfico de drogas e da crescente visibilidade da 
exclusão social na comunidade escolar. Em terceiro, relaciona-se a um 
componente interno das escolas, específico de cada estabelecimento. 
Há escolas que historicamente têm-se mostrado violentas, e outras que 
passam por situações de violência. É possível observar a presença de 
escolas seguras em bairros ou áreas reconhecidamente violentos e 
vice-versa, sugerindo que não há determinismos nem fatalidades, 
mesmo em períodos e em áreas caracterizadas por exclusões.5 

 
 
No entender de Sposito, a violência escolar “expressa aspectos epidêmicos 

de processos de natureza mais ampla, ainda insuficientemente conhecidos, que 

requerem investigação.”6 

A violência na escola não se limita aos incidentes que acontecem dentro de 

seus limites. O bairro, a rua onde ela se localiza e a infraestrutura existente no seu 

entorno podem dificultar ou facilitar, piorar ou melhorar suas condições de segurança. 

Alterando as relações internas e as interações entre os indivíduos que participam da 

comunidade escolar com o ambiente social externo.  
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Abramovay e Rua7 consideram que, alunos e integrantes do corpo técnico-

pedagógico apontam as cercanias dos colégios como o espaço onde mais ocorrem casos 

de violência. É feita assim uma associação entre as características do entorno e o grau 

de vulnerabilidade a que a comunidade escolar está submetida, sendo apontados pelos 

alunos os pontos de ônibus e o caminho entre o local de moradia e a escola como os 

locais em que ocorrem mais problemas.  

É mister que se faça também uma análise sobre o comportamento dos 

professores, que devido a necessidade e a busca de um melhor padrão de vida muitas 

vezes desenvolvem suas atividades em diversas instituições de ensino, não 

desprendendo a necessária atenção aos alunos. 

Muitas escolas absorvidas pelo capitalismo e pela concorrência na ânsia de 

conquistar um lugar de destaque na sociedade e aumentar cada vez mais o número de 

alunos (clientes, como muitas vezes são vistos) possuem um Corpo Docente dotado da 

mais alta capacidade técnica, mas sem nenhum tempo ou interesse de observar os 

problemas e as necessidades dos alunos embevecidos pela correria e indiferença das 

sociedades contemporâneas. 

Atualmente, grande parte dos professores trabalha em várias escolas não 

mais por “amor à arte”, mas por necessidade, causando muitas vezes contradições com 

os interesses dos alunos. Os pais, por sua vez, depositam toda a responsabilidade da 

educação e do processo de socialização de seus filhos nas escolas, transferindo uma 

responsabilidade até então deles. 

É preciso que os professores, muitas vezes as maiores vítimas desse 

processo degenerador de violência, busquem também capacitação no sentido de saber 

lidar com os alunos, compreender que cada um é um ser humano individual e que 

embora faça parte da sociedade e, portanto, influenciado por ela, possui sua porção 

individual formadora de personalidade tão estudada e analisada pela psicologia, 

concluindo-se que cada um deve ser tratado diferentemente de acordo com suas 

necessidades e não como uma grande massa consumista de aprendizado, tratados com 

indiferença e descaso. 

Observa-se que nos casos em que o professor reserva um tempo para 

analisar e conhecer seus alunos, além de desenvolver metodologias diferenciadas 

dirigidas às necessidades de cada um, os resultados são muito satisfatórios, na maioria 
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das vezes revertendo uma situação e formando cidadãos de bem e cumpridores de seus 

deveres. 

Por intermédio da Sociologia da Educação infere-se que, vários fatores 

podem influenciar na maneira de ensinar de um professor, são eles: 

I. As regras sociais vigentes, as normas, as leis e regulamentos que definem 

os critérios da educação formal, orientações de currículos e formação de professores, 

além de exercerem controle e meio eficaz para definir comportamento dos alunos e 

professores nas escolas. 

II. Métodos de ensino pedagógico, as técnicas, métodos de ensino e 

avaliação que podem ser tradicionais, construtivistas ou uma combinação de um e outro. 

III. Valores que dizem respeito à formação cotidiana dos professores, suas 

crenças, religiões, valores familiares, referência de aprovação e reprovação que refletem 

na ação pedagógica do professor. 

Todos estes fatores aliados à influência da família e do meio onde o jovem 

se desenvolve podem dar início ao comportamento desviado e muitas vezes agressivo e 

violento que desemboca na escola. Ao contrário, se o referencial for positivo pode ao 

invés de causa tornar-se um referencial a ser seguido. 

É preciso que se resgate o respeito dos alunos aos professores como 

existiam em épocas passadas e os segundos, por sua vez, resgatem o amor que possuíam 

também nessas épocas.  

Em uma ampla perspectiva, pode-se perceber que a ação escolar reproduz, 

efeitos procedentes de outros contextos institucionais, como a economia, a política, a 

mídia, a família, os quais se refletem no contexto das relações escolares. 

Portanto, a Escola deve ser visualizada como uma instituição capacitada 

para orientar e auxiliar a formação do ser humano, devendo basear-se em políticas 

pedagógicas eficientes, nas quais exista uma ação conjunta entre o corpo docente para 

proporcionar aos discentes conhecimentos que venham a torná-los mentores da sua 

própria história e, assim, tornarem-se cidadãos em toda plenitude da palavra. 

Como estabelece o texto da Carta Constitucional de 1988, em seu Artigo 6º, 

Educação é um direito social de todos. Quando esse direito é negado está sendo 

negligenciado o texto Constitucional. E, portanto, a escola é compreendida como um 

espaço propenso para a garantia e defesa desses direitos e não apenas uma instituição 

destinada à instrução e formação cultural da criança e do adolescente. Destarte, é de 



suma importância que a mesma reflita sobre o seu papel e a sua função na atualidade, 

aspectos a serem abordados em tópico específico. 

Em outras palavras, a escola deve ser percebida como uma instituição que 

busca inserir o cidadão na sociedade, mediante inter-relação pessoal e como agente 

atuante no grupo que convive. 

Em geral, a violência não tem um caráter destrutivo, e sim corretivo, que 

tenta restaurar o que o diálogo não foi capaz de resolver. Desta forma, sempre que 

houver violência, significa dizer que alguma coisa anteriormente já estava errada, sendo 

essa coisa errada a causa real que necessita ser corrigida para diminuição dos diversos 

tipos de violência. 

Atualmente, grande parte dos professores trabalham em várias escolas não 

mais por “amor à arte”, mas por necessidade, causando muitas vezes contradições com 

os interesses dos alunos, enquanto que os pais por sua vez, depositam toda a 

responsabilidade da educação e do processo socializador de seus filhos nas escolas, 

transferindo uma responsabilidade até então deles. 

O educador deve ter como principal objetivo a capacidade de desenvolver a 

auto-estima, a solidariedade, o envolvimento emocional com seus alunos, a fim de que 

haja uma modificação na formação moral e social destes. Havendo assim a necessidade 

constante de o professor analisar a sua relação com o aluno de um modo mais 

complexo, considerando as outras variáveis psicológicas que participam dessa relação. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho consiste, sobretudo, numa discussão bibliográfica, com a 

finalidade apontar um forte agravo à sociedade escolar, que é a violência dentro e fora 

da escola. Nesta perspectiva foram delineados estudos que giraram em torno do 

universo escolar para compreender as transformações sociais e educacionais, o contexto 

espaço-temporal. 

Diante do estudo empreendido restou patente que a problemática da 

violência é um fenômeno social que deixa vulnerável todos os indivíduos que fazem 

parte destas instituições, independente de idade ou sexo, e deve ser olhada com maior 

cuidado. 



Neste sentido percebe-se que essa violência apresenta-se com tipos 

variados, mas possui, ao mesmo tempo, tipificação igualitária em ambientes diferentes, 

caracterizando-se na sua grande maioria aquelas infringidas às pessoas, ou violência 

física e aos bens materiais das escolas. 

Diante da análise foi observado que é de interesse dos pais que os filhos 

estejam na escola pois o incentivo do governo interessa a todas as famílias de baixa 

renda, que acabam por matricular seus filhos como forma de aumentar a renda familiar 

e, consequentemente, garantindo o ensino fundamental aos menores, conforme 

determinado pela Constituição Federal. 

Hoje o Estado, além do incentivo, cada vez mais eficaz, também prevê 

sanção aos pais que não matricularem seus filhos no ensino fundamental, conforme 

verificado no Código Penal Brasileiro, no crime de abandono material. 

Portanto, não se pode perder de vista a família, primeiro e principal alicerce 

da formação de qualquer cidadão, apresentando-se também completamente 

descomprometida com suas funções basilares, o que vem gerando por parte das crianças 

e adolescentes um total desrespeito pelas condutas éticas, pois reproduzem situações 

vivenciadas no seu dia a dia. 

Sendo assim, é salutar que essas instituições criem novos paradigmas com o 

objetivo de encontrar soluções para os conflitos da modernidade, apresentados através 

dos elevados números de ocorrências de violência relacionadas à criança e ao 

adolescente. Neste sentido, aqueles que compõem essas instituições de ensino devem 

estar capacitados para lidarem com as problemáticas contemporâneas que são uma 

realidade no âmbito educacional, destacando-se aqui a violência em seus aspectos 

sociais, econômicos, políticos e primordialmente institucionais. 
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