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Resumo 

Esse artigo mostra o resultado de uma pesquisa sobre a violência escolar, realizada em 

três escolas públicas, localizadas em um bairro de Aracaju/Sergipe, no período de dezembro de 

2009 a fevereiro de 2010. São destacadas nesse documento, as formas de violências mais comuns 

praticadas entre os diferentes atores do universo escolar, bem como, a interferência desse 

fenômeno no processo do ensino e da aprendizagem. Apresentamos reflexões e sugestões de 

como equacionar esse problema através dos sujeitos da escola e da comunidade na qual as escolas 

se encontram inseridas. 

Palavras-chave: escola; violência; comunidade. 

 

Abstract 
 

This article shows the results of a survey about school violence, done at three public 

schools, located in a district of Aracaju/Sergipe, for during the period between December 2009 to 

February 2010. The most common forms of violence practiced among different actors in the 

school environment are highlighted in this document and it also identifies the phenomenon of 

interference in the teaching and learning. We present reflections and suggestions how to resolve 

this problem through the staff and students school and the community in which schools are 

located. 
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1. Introdução 

O presente artigo aborda o fenômeno da violência nas escolas públicas e sua relação com 

o processo do ensino e da aprendizagem, buscando compreender as causas e os efeitos desse 

fenômeno sobre o corpo docente e discente das escolas. Para tanto, foram selecionadas, três 

escolas públicas localizadas no bairro Santa Maria, popularmente conhecido como “Terra Dura” 

em Aracaju/Sergipe. 

Pretende-se com esse estudo identificar as diferentes percepções dos alunos, professores e 

coordenadores sobre a questão, bem como, investigar os tipos de violência que ocorrem no 

ambiente escolar e de que maneira a violência interfere na vida dos profissionais do ensino e dos 

alunos. Neste sentido, foram realizados estudos bibliográficos e pesquisa de campo. 

O bairro Santa Maria, apresenta um histórico de violência. Localizado na periferia da zona 

sul de Aracaju, esse bairro cresceu de forma desordenada, sendo hoje uma das localidades mais 

carente e problemática da cidade. Problemas como o alto índice de violência, questões de cunho 

socioeconômico e urbano do bairro, são realidades vivenciadas cotidianamente pela comunidade. 

Nesse local, vive uma população de mais de 10.000 habitantes, onde a maioria dos 

trabalhadores sobrevive das atividades realizadas sem vínculo empregatício, o subemprego; são 

catadores de lixo, diaristas, serventes de pedreiros, lavadeiras entre outras modalidades do 

trabalho informal. Outros ainda, buscam trabalho formal e não encontram, ficam na ociosidade e 

geralmente possuem famílias numerosas. 

Nesse contexto, a escola se apresenta para as crianças e jovens como o único local de 

acesso à educação. Nelas eles encontram espaços físicos, onde praticam atividades lúdicas, 

recreativas e de lazer, bem como, interagem com os colegas e demais pessoas, com as quais 

compartilham o cotidiano escolar.  

Os conflitos que levam à violência são diversificados, surgem principalmente, dos 

comportamentos antissociais dos alunos. Há uma grande preocupação da comunidade em geral 

com a violência, um tema complexo na sua forma e origem. O Brasil é um país que tem uma 

grande dívida social, a exemplo da miséria, o desemprego, a falta de habitação digna, a baixa 

escolaridade entre outros índices negativos, fatores esses, que conjuntamente desencadeiam a 

violência e, consequentemente, também atingem a escola. 
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Nos dicionários da língua portuguesa, a palavra violência é definida como uma “qualidade 

ou estado do que é violento; força empregada contra o direito natural do outrem; ação que se faz 

com o uso da força bruta; crueldade; força; tirania; coação.” A violência escolar acontece quando 

alguém obriga o outro a fazer algo, não respeita os limites do próximo, não aceita as diferenças; 

utiliza da força e da palavra para coagir, humilhar e manipular os colegas. Sendo uma ação 

rotineira que quebra a harmonia e a tranquilidade dos sujeitos no ambiente escolar. 

A violência é um fenômeno mundial que preocupa toda uma sociedade.  Embora não haja 

números específicos sobre a violência escolar no Brasil, estudos preliminares de uma pesquisa do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) revelam que 20% dos jovens são 

atingidos com atos agressivos nas escolas onde estudam. Nos últimos anos, o Brasil, vem sendo 

apontado como um dos países mais violentos do mundo.  

São vários os fatores que desencadeiam a violência no país, como: a desigualdade social, 

a influência de grupos, bem como a falta de valores (solidariedade, companheirismo, respeito, 

tolerância); esses valores não são estimulados pela família nem no ambiente escolar.  

A violência é externada de várias formas e multifacetada. Ela pode ser implícita, explícita, 

direta, indireta ou simbólica. De acordo com ABRAMOVAY ET AL (2002 p.27-28): 

   

“A violência direta refere-se aos atos físicos que resultam em prejuízos 

deliberados, ou seja, quando alguém sofre algum tipo de dano físico a partir 

de um contato corporal; violência indireta, que envolve todos os tipos de 

ação coercitiva ou agressiva, resultando em prejuízo psicológico ou 

emocional, exemplo, o sujeito é destituído de possibilidade de reação; e por 

fim, a violência simbólica, referente às relações de poder que se estabelecem 

por meio de instituições, cerceando a “livre ação” pensamento e consciência 

dos indivíduos. Como exemplo desta, citamos o estabelecimento hegemônico 

de hierárquicos de valores nas relações sociais”. 

 

Nesse sentido, compreende-se que a violência é muito abrangente e muitas vezes de difícil 

diagnóstico, justamente por apresentar características sutis e veladas. É violência, todo ato, que 

de forma consciente ou voluntária impeça o outro sujeito de expressar, exercitar e externar o seu 

direito. 

Há uma grande preocupação em busca da compreensão das causas e efeitos da violência 

nas escolas. Não podemos ignorar os condicionantes sociais presentes no universo escolar. A 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

4 

violência escolar pode ser entendida como uma ação que impede o pleno desenvolvimento 

intelectual e social dos sujeitos presentes no ambiente escolar.  

O fenômeno da violência escolar é investigado por diversos pesquisadores no Brasil, e em 

quase todos os países do mundo. Trata-se de um fenômeno muito complexo que gera muita 

angústia e sofrimento aos professores, alunos e funcionários da escola. Fatores como preconceito 

e discriminação levam aos conflitos e a agressividades. Cada sociedade é composta de pessoas 

diferentes entre si; dessa forma, se o respeito à individualidade e as características inerentes a 

cada ser humano forem respeitadas os conflitos serão amenizados.     O 

contexto histórico, econômico, cultural onde a escola se encontra inserida deve ser levado em 

consideração e trabalhado, no sentido de criar meios de enfrentamento ao combate da violência. 

  

2. Metodologia 

Inicialmente, foram desenvolvidos estudos bibliográficos que focalizam diversos 

elementos de compreensão do problema. Entre os autores estudados, ressaltamos as pesquisas do 

sociólogo francês Bernard Charlot, que apresenta situações bastante atuais sobre o fenômeno.  

A nossa pesquisa teve caráter quantitativo, o instrumento utilizado foi à aplicação de 

questionários com questões abertas e fechadas, que nos forneceram subsídios para a investigação. 

Os sujeitos que participaram desse estudo foram alunos, professores e coordenadores das escolas. 

Aplicamos 175 questionários junto aos alunos de 03 escolas públicas, que cursam a 7º e a 8º série 

do Ensino Fundamental e do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio. 

- Na Escola A, que tem cerca de 2100 alunos matriculados, foram disponibilizados e 

aplicados 75 questionários. A escola, oferta vagas para o Ensino Fundamental e Médio; os alunos 

envolvidos na pesquisa cursam a 7ª e a 8ª séries do Ensino Fundamental e todas as séries do 

Ensino Médio. 

- Na Escola B, foram disponibilizados e aplicados 50 questionários. Respondidos pelos 

alunos da 7ª a 8ª série do Ensino Fundamental. Nessa escola há cerca de 1180 alunos 

matriculados. 

- Na escola C, de Ensino Fundamental e Médio, foram disponibilizados e aplicados 

50(cinqüenta) questionários para os alunos do 1º, 2º ano do Ensino Médio. Nessa escola estão 

matriculados cerca de 1075 alunos.  
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Junto aos professores e coordenadores também foram aplicados questionários, porém, não 

no quantitativo desejável, pois as escolas estavam entrando de férias; sendo que os professores e 

membros da equipe técnica se encontravam atribulados com o encerramento do ano letivo, 

portanto, sem muita disponibilidade para participar da pesquisa. 

No mês de fevereiro de 2010, com o reinício das aulas, retornarmos às escolas 

objetivando dar continuidade a nossa investigação, junto aos professores e coordenadores. No 

entanto, devido às chuvas que ocorreram na capital, essas escolas estavam sendo utilizadas como 

abrigo para os moradores do bairro que ficaram desabrigados. Assim sendo, não foi possível 

envolver um número maior de profissionais na pesquisa. Dessa forma, a distribuição dos 

questionários, seguiu a seguinte ordem: 13 questionários foram respondidos pelos professores; 02 

respondidos junto aos diretores e 02 respondidos pelos coordenadores, no período de dezembro 

de 2009 a fevereiro de 2010. 

           As tabelas foram editadas através do programa Excel e trazem os percentuais dos dados 

obtidos da 1ª a 10ª questão, de acordo com os questionários. 

 Nas citações referentes aos questionamentos, os nomes dos alunos, professores e 

coordenadores foram omitidos. 

 

3. Resultado da Pesquisa  

De acordo com 73,56% dos alunos há violência nas escolas. Porém, 23%56 deles 

acreditam que não há como ilustra a tabela abaixo: 

SIM NÃO

129 41

73,56% 23,56%

NÃO RESPONDEU

5

TOTAL

175

3% 100%

TABELA 1                                          Há violência na sua escola?

 

Quando os alunos foram questionados sobre que tipos de violência acontecem nas suas 

escolas, citaram que as formas de violência mais comuns são: ameaças entre colegas, 

preconceitos, invasão de terceiros nas instalações da escola, depredação do prédio escolar, 

agressões verbais entre colegas e entre alunos e professores, agressões físicas e racismo. Os 

motivos que geram os comportamentos violentos dos jovens são diversos, esses, confundem os 

limites entre as brincadeiras e a violência, visto que, os limites são muito tênues. 

A falta de respeito pelo outro, a intolerância em relação às diferenças resultam na maioria 

dos conflitos. Se houvesse consideração nos comportamentos adotados em relação ao colega, 
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observando os limites que cada um traz dentro de si através da sua história de vida, os problemas 

não seriam tão constantes.  

No questionamento seguinte, os alunos escreveram os tipos de violência que ocorrem, 

situações como falta de respeito pelas diferenças foi relatado, a exemplo: “ameaças e insultos aos 

alunos homossexuais”. Os alunos se maltratam, perderam a noção do coleguismo, da 

solidariedade, da amizade e do companheirismo. 

 Novas formas de violência também foram citadas pelos alunos, como as cometidas em 

sites de relacionamentos na internet. Os jovens se valem dessa tecnologia para difamar e insultar 

os seus colegas. Sendo uma forma de violência que todos tomam conhecimento rápido e 

simultaneamente, pois na atualidade com o advento da internet, as mensagens chegam com muita 

rapidez. Sendo o mais grave é que se pode agredir e atacar a moral do outro sem necessariamente 

ser identificado. 

 Faz-se necessário uma intervenção em busca do resgate desses valores fundamentais ao 

ser humano. Nesse sentido Charlot, pontua: “ou se resgata o sentido mais profundo de 

igualdade, ou o debate sobre a diversidade não faz sentido”. 

Você já foi vitima de algum tipo de violência na escola? 76,57% alunos responderam que 

não; 22,29% responderam que sim e 1,14% não responderam. O fato que mais chamou a atenção 

foi que a grande maioria respondeu que não. No entanto, em outros questionamentos esses 

mesmos alunos detalharam várias formas de violência ocorridas no cotidiano escolar. Dá a 

entender que se esquivam do assunto, quando o agredido é “ele”, talvez neguem o fato, motivado 

por vergonha de assumir que em algum momento foi agredido pelo colega. 

SIM

39

22,29% 76,57% 1,14%

TOTAL

175

100%

NÃO RESPONDERAM

134 2

TABELA 4                    Você já foi vítima de algum tipo de violência na sua escola?

NÃO

 

Você conhece alguém ou varias pessoas que já foram vitimas de violência na sua escola? 

49,74% alunos responderam que sim, 48,75% que não e 2,29% não responderam. Nesse caso, a 

leitura que se pode fazer desse dado é que a violência atinge a metade dos alunos de forma direta; 

já a outra metade, também são vítimas das agressões que ocorrem, seja presenciando, seja 

participando indiretamente dos conflitos que acontecem dentro das escolas. A tabela abaixo 

ilustra os dados obtidos: 
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Foi solicitado aos alunos citar situações de violência que ocorrem na escola. Focalizamos 

alguns depoimentos de algumas situações que eles presenciaram: “ocorreu aqui na escola 

mesmo. É um aluno homossexual todo mundo mexe com ele, portanto vocês devem saber, como 

eles são desbocados não é? Então terminou em briga” (Aluna 1º ano do Ensino Médio); “nos 

fundos da escola estavam usando drogas. Quando os guardas chegaram. Eles pularam o muro, 

ameaçando os professores” (Aluna 8ª série do Ensino Fundamental); “duas alunas em frente ao 

colégio uma deu uma facada na outra” (Aluna 8ª série do ensino fundamental). A escola, já não é 

mais um ambiente seguro, ela está se tornando palco de atos agressivos. 

Na sua classe acontecem agressividades, situações de conflito ou algum outro tipo de 

problema entre professores e alunos? A tabela abaixo demonstra os resultados obtidos: 

 

No questionamento: Você já sofreu alguma agressão por parte do professor? 7,43% dos 

alunos responderam que sim; 91,43% responderam que não e 1,14% não responderam. De acordo 

com os alunos, a grande maioria dos casos de violência ocorre entre os seus pares. No entanto, 

esses, descreveram alguns casos de atos violentos entre os professores e os alunos. Exemplo: 

“Teve um professor nessa escola que me ofendeu porque eu era novata e o meu nome não 

constava na lista de chamada. Ele disse: que não se importava se eu estava freqüentando as 

aulas, o que importava era que o meu nome não estava na caderneta e que para ele eu, não 

existia” (aluna 1º ano do Ensino Médio). 

A escola também produz sua própria violência, promovida de formas diferenciadas, pelos 

próprios professores, através de normas inadequadas e comportamentos que não são compatíveis 

com a profissão do educador. As atitudes violentas praticadas pelos professores maltratam os 

alunos de diversas maneiras, vejamos as citações: “eu perguntei a uma professora que dia ela ia 
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entregar a prova, e ela respondeu com palavrões” (aluna 8º ano do Ensino Fundamental); “o 

professor falou coisas que eu fiquei de queixo caído. O dever dele é vir ensinar e não olhar a 

vida dos alunos” (aluna 8ª série do Ensino Fundamental); “os professores fazem piadas sem 

graça. Às vezes, até nos chamando de burros” (aluna 7ª série do Ensino Fundamental); “uma vez, 

a professora estava escrevendo e uma aluna perguntou: professora que nome é esse? E a 

professora respondeu: você é cega. Daí começou a discussão” (aluna 7ª série do Ensino 

Fundamental); “Uma vez um professor me chamou de magrelo, dizem que sou mais magro que 

um palito de fósforo e de cartão de loja” (aluno 1º ano do Ensino Médio). 

O educador deve desenvolver habilidades para educar os jovens e não humilhá-los com 

palavras depreciativas, pois agindo assim, isola-os, negando-lhes, a liberdade de se expressarem e 

interagirem, sufocando e ignorando os seus problemas. Em virtude disso, o aluno reage com mais 

violência. São os profissionais da educação, que têm a competência de transformar as situações 

adversas em que seus educandos vivem em possibilidades de construção um mundo melhor.  

Em relação à violência dos alunos praticada, junto aos professores, os estudantes 

enfatizaram: “os alunos falam mal dos professores” (aluno 1º ano do Ensino Médio); “que 

alunos insultam os professores ameaçando os mesmos” (aluna do 2º ano do Ensino Médio); 

“porque tem aluno que grita com o professor e esse responde com ignorância” (aluna do 8ª série 

do Ensino Fundamental); “simplesmente alunos que querem mandar nos professores, acham que 

pode fazer o que quer. Xingando e outras coisas mais” (aluno da 8ª série do Ensino 

Fundamental). 

         Percebe-se nos depoimentos acima, que a violência descrita é conseqüência da falta de 

respeito e da intolerância por parte dos alunos em relação aos seus educadores. As formas de 

violência praticadas pelos alunos é uma maneira de dizer que algo não está bem. A disciplina está 

sendo questionada. Dessa forma a falta de preparo pedagógico compromete as relações entre 

aluno e o professor. Como resultado desse embate infrutífero, o ensino e a aprendizagem ficam 

comprometidos. Nesse sentido, CHARLOT, faz a seguinte reflexão: 

 

“... concretamente isso significa que o problema não é fazer desaparecer da 

escola a agressividade e o conflito, mas regulá-lo pela palavra e não pela 
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violência – ficando bem entendido que a violência será bem mais provável à 

medida que a palavra se tornar impossível. De sorte que fica logo bem 

claro que a questão da violência na escola não deve ser enunciada somente 

em relação aos alunos: 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”. 

Você já levou algum objeto para se defender de alguém? 10,29% alunos responderam que 

não; 6,29% responderam que sim e 83,43% não responderam. Apenas poucos alunos levam 

objetos para serem usados como armas de ataque e defesa como: pistola, faca, estilete, canivete e 

tora de pau. Porém, são objetos perigosos que não deveria estar adentrando as escolas, pois essas 

armas nas mãos de jovens violentos podem causar danos inimagináveis. Os meios de 

comunicação estão sempre ressaltando mortes e ferimentos graves, devido ao porte de 

instrumentos perigosos por parte dos alunos.  

Na questão: quais as conseqüências da violência que acontecem na escola para o aluno? 

Apenas 67,43% responderam a questão e 32,57 se omitiram em relatar as conseqüências. Os 

alunos compreendem que os atos violentos interferem no aprendizado. Destacamos os seguintes 

depoimentos: ‘os professores faltam e depois querem repor aulas nos sábados e domingos’; 

“ficamos semanas sem aulas”; “piora o ensino; a escola fica sem aula por um bom tempo”; 

“desinteresse pelos estudos e revolta”; “os professores foram assaltados e nós ficamos sem aula 

durante uma semana”. Ou ainda: expulsão e suspensão; desinteresse pelos estudos e revolta; o 

aluno pode ficar traumatizado pelo resto da sua vida; ficam agressivos e se tornam mais 

violento.  

Os alunos percebem que são eles os maiores prejudicados. Prejudicados no sentido de 

serem expulsos e de fomentarem a raiva, entre os colegas pelos seus comportamentos; perdendo a 

chance de aprender. Os professores ficam desmotivados e atemorizados, e os alunos que querem 

estudar e aprender ficam prejudicados pelos comportamentos agressivos dos seus pares. 

Na décima questão, a pergunta formulada foi à seguinte: Quais os tipos de mudanças que 

você julga necessárias para melhorar sua escola? Foram obtidas as seguintes respostas: mais 

segurança; melhorar a educação escolar; dialogar mais com os alunos; mais organização nas 

escolas; melhoria nas quadras, pintura nova e ventiladores na sala; policiamento para 
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segurança dos alunos, principalmente aos professores; implantar regras mais rígidas; ter 

coordenadores competentes, que se preocupem com a escola; palestras sobre a violência e 

expulsão dos alunos violentos; reformar a escola de fora para dentro; não faltar professores; 

pintar as paredes, comprar carteiras novas e adquirir quadros novos; punir os culpados; ter 

mais disciplina; observar a freqüência dos professores; que a escola seja mais limpa; que os 

professores não faltem. 

Observamos que os alunos são conscientes dos problemas e são solícitos em apresentarem 

sugestões para melhorar a escola. Percebem o desestímulo e o descompromisso dos educadores 

para com eles, o que proporciona um ambiente de ansiedade, insegurança, desinteresse, apatia e 

desmotivação. 

Diante do exposto, o professor também deve seguir normas, se comprometer com os seus 

alunos criando um clima favorável aos relacionamentos, que irão facilitar o processo do ensino e 

da aprendizagem.  

Em relação aos professores, foram formuladas as seguintes perguntas: 1º em relação aos 

bens materiais, se a escola já havia sofrido algum tipo de violência, onze educadores citaram: 

depredações; danos a veículos dos professores; furtos e arrombamentos e dois não responderam 

a essa questão.  

Na 2ª pergunta, foi questionado: quais os tipos de violência mais comuns entre 

professores e alunos? Obtivemos respostas como: desacato aos professores e funcionários; 

ameaças; brigas; porte ou consumo de drogas. 

Na 3ª questão: você já foi vítima de algum tipo de violência na escola? 40% responderam 

que sim e 60% que não.  

Na 4ª pergunta, o questionamento foi descrever algum tipo de violência sofrida por algum 

colega. As respostas foram: “riscaram o carro. Um som foi roubado de dentro do 

estacionamento”. “Um aluno chegou bastante agressivo. Como à professora tentou intervir para 

acalmar a situação, ele falou para que ela tomasse cuidado com ele”. “Ou seja, ameaçou a 

professora”. Ainda, “um aluno já chutou um professor”; ou “o professor foi agredido 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

11 

verbalmente por um aluno”. Os professores também estão expostos às agressões que são 

cometidas na escola. 

Foi perguntado em que turno a violência ocorre com mais freqüência. 80% dos 

professores responderam pela manhã, 10% o turno da tarde e 10% o turno da noite. Assim, os 

docentes acreditam que a violência é praticada mais no período da manhã. No período matutino, 

estudam os alunos mais jovens e esses, estão mais propensos a cometerem atos agressivos. 

Ressaltam que no período noturno os alunos são jovens que buscam, através dos estudos, 

conseguir um trabalho melhor. Já são compromissados com o sustento da família, portanto, são 

mais pacíficos. 

Assim como os alunos os professores também enfatizaram que o fenômeno da violência 

influencia no processo do ensino e da aprendizagem. Observemos as seguintes citações: “Um 

aluno violento não fica interessado na aprendizagem, como também, compromete o andamento e 

o pleno exercício do trabalho do professor” (Professor); “O aluno que sofre violência ou que a 

pratica, não se concentra nas aulas, fica com a cabeça cheia de problemas e termina não 

desenvolvendo o seu potencial” (Professora); “Sim, porque afeta no relacionamento 

aluno/professor e consequentemente no relacionamento de todos que fazem parte da escola, 

desmotivando o aluno e deixando sem segurança o professor” (Professor); “Os índices de 

reprovação e abandono são altos” (Professora); “O professor vem trabalhando com medo. O 

aluno sente, e às vezes se utiliza disso” (Professor); “Um aluno violento não fica interessado na 

aprendizagem, como também, compromete o andamento das aulas e o pleno exercício do 

professor” (Professora). 

O papel do professor nesse processo é adotar medidas que reverta essa situação, ele é o 

sujeito que pode transformar a realidade apresentada, pois a violência esta comprometendo a 

eficácia e o desenvolvimento da aprendizagem.  

Segundo Vasconcellos (1995), 

“As causas da indisciplina podem ser encontradas em cinco grandes níveis: 

Sociedade, Família, Escola, Professor e Aluno. Estes níveis são apontados mais para 

uma orientação da investigação, para facilitar o estudo e não para se perderem de 

vista os diferentes fatores de interferência; no entanto é preciso tomar cuidado com 
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uma certa tendência de ver estes aspectos isoladamente um do outro; na realidade 

estão profundamente entrelaçados (p.55)”.  

Na 6ª pergunta, foi solicitado ao professor, que resumisse em poucas palavras as causas da 

violência na escola. A seguir, algumas citações coletadas: 

 “a baixa escolaridade da maioria das pessoas da comunidade, desemprego, o alto índice 

de pobreza e principalmente a falta de estrutura familiar” (Professor); 

 “falta de estrutura na própria comunidade, pobreza e drogas” (Professor); 

“falta de educação e mau exemplo de pessoas mais próximas” (Professor); 

“a violência ocorre por parte dos alunos, que são oriundos de famílias desestruturadas” 

(Professor); 

 “ocorrem devido à baixa renda da população dessa comunidade e o consumo de drogas” 

(Professora); 

 “falta de estrutura familiar e o local da escola em um bairro violento” (Professora); 

 “Muitas vezes os alunos vivenciam a violência em sua própria casa, trazendo esse 

comportamento para a sala de aula; seja no horário do recreio ou em outras atividades 

realizadas na escola” (Professora). 

Os educadores atribuem como causa da violência escolar a localização da escola em 

bairro carente; a desagregação familiar entre outras citações. No entanto, não citam em seus 

discursos as falhas da escola, a desmotivação e o mau desempenho dos docentes. A escola tem 

uma função importante nesse contexto, porém se esquiva em assumir a sua parcela de 

responsabilidade. 

Também fora sugerido que os professores apresentassem sugestões para minimizar as 

diversas formas de violência que acontecem nas escolas nas quais trabalham. Seguem as citações 

do que foi sugerido por esses: 
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-“a relação escola-familia, pode e deve ser mais estreita (aprofundada), para que haja 

mais cooperação de ambas as partes” (Professor); 

-“atividades lúdicas; construção de uma nova cidadania e mais participação dos pais na 

escola” (Professor); 

-“policiamento nos três turnos, já melhoraria bastante. Além de um Conselho Tutelar que 

trabalhe em prol da escola” (Professor); 

-“programas que favoreçam o comprometimento da sociedade em geral. Especialmente 

da família com a educação” (Professora); 

-“transferir os poucos que encabeçam a desordem; ter normas mais rígidas onde os 

alunos também tenham deveres e não apenas direitos; trazer a comunidade e as famílias dos 

alunos para a escola” (Professor); 

-“muito dialogo; conscientização dentro da comunidade. O professor, precisa estar 

atento e demonstrar interesse pelos problemas dos alunos” (professor); 

-“programas de escolarização e qualificação para o trabalho” (Professor). 

Os professores, também são vítimas da violência praticada nas instituições de ensino. 

Entendem que os atos violentos interferem no ensino e na aprendizagem, ficando o desempenho 

dos alunos comprometidos. Nesse caso, a atuação do educador deve ser repensada em função das 

suas responsabilidades nesse processo. Os professores não podem se colocar como a única vítima 

nessa questão. Todos são vítimas, a partir do momento que de uma forma ou de outra a violência 

atinge a todos em maior ou menor grau. 

Os alunos, os professores, os pais e a sociedade como um todo, estão sendo vitimizados 

pelos problemas causados pela violência. Os estudantes sofrem consequências irreversíveis, pois 

são os prejudicados diretos nesse processo. Esses buscam a aprendizagem e o saber através da 

escola, sendo alvitrados em seus direitos de aprender e conviver em sociedade devido às 

agressões sofridas. O direito maior de um estudante é o aprender e ser educado; sendo essa uma 

das razões para que se encontrem matriculados na escola.  
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É competência dos professores, estarem atentos e assumir compromissos para equacionar 

a questão da violência escolar. Educar exige criatividade, flexibilidade, respeito e compreensão. 

Através do diálogo, do respeito, do companheirismo e do comprometimento dos educadores é 

possível se encontrar um caminho possível.  

A estrutura social e econômica da localização dessas escolas, também foi citada pelos 

professores como uma das conseqüências da violência, bem como a desagregação familiar. As 

afirmações tendem responsabilizar aos alunos, os familiares e o local onde esses vivem, sendo 

conveniente para os professores e para escola debitar as culpas, se eximindo da sua parcela de 

responsabilidade. Ora, o caminho é encontrar soluções, e não transferir os problemas para o 

outro. Não será dessa forma que as soluções serão encontradas; todos têm sua parcela de 

responsabilidades. Assim sendo: escola, alunos e a comunidade, juntos há de travarem uma longa 

caminhada em busca das possíveis soluções, acabando com essa idéia de quem tem menos ou 

mais culpas. 

Os coordenadores foram unanimes em afirmar que há violências nessas escolas. Eles nos 

informaram que houve cerca de 20 queixas registradas por turno mensalmente no ano de 2009 e 

que as medidas adotadas para solucionar as situações foram: envio de comunicados aos pais, 

advertências, encaminhamentos ao Conselho Tutelar, transferências, suspensões e expulsões. 

Informaram ainda, que nos geralmente conversam com a família e orientam os alunos. Depois de 

listarem estas ações acrescentaram a expressão: “não temos muito a fazer”. Acreditamos que os 

coordenadores não acreditam no resultado de suas ações.  

Ainda de acordo com os coordenadores, as principais vítimas da violência na escola são 

os alunos e os professores e as ocorrências acontecem geralmente na sala de aula, no pátio do 

recreio, nos arredores e fora da escola. Faz saber que o aluno vitimizado deve comunicar a 

coordenação da escola o que ocorreu. As principais queixas dos professores junto aos 

coordenadores em relação ao comportamento do aluno são: mau comportamento falta de 

educação, palavrão, falta de concentração, indisciplina, dificuldade de aprendizagem e falta de 

acompanhamento familiar. 

 A família mais uma vez é questionada quanto a sua participação na educação dos seus 

filhos. Os educadores que são em parte, os responsáveis pelo que acontece nas dependências das 
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escolas, também são os responsáveis para encontrar alternativas na solução do problema da 

violência, não sendo só competência da família equacionar esse problema. 

Os coordenadores também citaram que já foram vítimas violência física e verbal; bem 

como, já tiveram seus carros arranhados. Como estratégias de prevenção para evitar a violência, 

fizeram as seguintes observações: palestras, seminários, discussão com a família sobre o assunto 

e diálogo constante com o aluno.  

Sugerimos que haja um planejamento mais reflexivo sobre a realidade vivenciada pelo 

aluno, promovendo o debate que envolva toda a comunidade; e que a equipe técnica da escola 

seja composta de outros profissionais, a exemplo de psicopedagogos, assistentes sociais e 

psicólogos. Uma equipe, multidisciplinar auxiliaria em situações de conflitos e os educadores 

contariam com um reforço a procura das possíveis soluções, bem como, não se omitiriam em dar 

a sua parcela de contribuição. 

Quando questionados sobre a importância da família na escola para minimizar a violência, 

fizeram as seguintes observações: 

-“A família é peça fundamental para direcionarmos os trabalhos. Mas a comunidade é 

muito carente e a família se queixa da falta de tempo para educar e algumas não se interessam” 

(coordenador); 

-“A escola é apenas coadjuvante na educação dos alunos; é importante que os pais 

acompanhem o desenvolvimento dos filhos na escola” (coordenador); 

-“No momento em que por a família a participar ativamente e positivamente da vida do 

filho (a), o reflexo será imediato, ou seja, a violência irá diminuir” (coordenador). 

Não adianta transferir responsabilidades só para a família. A educação se apresenta, para 

solucionar muitos problemas, inclusive, o da violência nas escolas, mas não sozinha, pois, o 

problema é de uma complexidade ampla, associada a uma conjunção de fatores; portanto, deve 

envolver a comunidade, a família, a escola e a sociedade como um todo, em busca de caminhos 

que norteei para a solução desse problema.  



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

16 

 A participação efetiva da família é importante, não se pode ignorar esse fato, porém a 

escola precisa perceber que o seu papel frente a essa situação, vai além dos conteúdos ensinados. 

Também não se pode transferir para a escola o que é de competência da família. As normas de 

convivência e a fixação de regras e limites devem ser pré-estabelecidas no âmbito familiar. 

4. Conclusão 

Não é tarefa fácil minimizar a violência nas escolas. Encontrar soluções para esse 

fenômeno, passa pela reflexão dos sujeitos envolvidos na educação, eliminando as barreiras entre 

os alunos, à escola e a comunidade; adotando novas práticas pedagógicas que estejam em 

consonância com a realidade vivenciada pelos comunitários e respeitando os limites internos e 

externos do ambiente escolar. 

A escola deve estimular a participação e a cooperação mútua entre os professores, os 

alunos e a comunidade, através da realização de seminários; palestras educativas; reuniões; 

encontros de pais e mestres; visitas domiciliares como mecanismos de defesa contra a violência. 

Pois para combater esse problema as iniciativas não podem ser isoladas, elas devem ser norteadas 

com a participação efetiva dos comunitários, onde todos se comprometam em combater a 

violência escolar. Articulando as escolas e a comunidade e se tornando uma ação contínua, com 

cronograma definido e do conhecimento de todos os participantes.  

Nesse contexto, todos têm sua cota de responsabilidades e por isso a busca para o 

enfretamento do problema da violência escolar deve ser conjunta. A escola não se encontra 

isolada em determinada localidade, ela faz parte de um contexto social na qual ela se insere. 

Combater sozinha esse desafio é tarefa quase impossível, pois à autonomia da escola é limitada. 

Dessa forma o caminho é dividir as responsabilidades e nunca se eximir da sua parte de ação e 

contribuição; delegando aos outros culpas, que os outros têm mais que a escola também as tem. É 

simples basta cada um assumir a sua parcela de culpabilidade, responsabilidade e não se omitir.  

O caminho foi delineado, é um caminho possível. As possibilidades se apresentam como 

forma de se traçar estratégias de combate à violência, não simplesmente delegando ou 

transferindo as responsabilidades; mas sim, refletindo e buscando através de um processo 
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democrático, onde todos os sujeitos envolvidos tenham real participação e compromisso em 

neutralizar a violência escolar. 
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Anexos – Tabulação dos dados 
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3ª Questão: Dê exemplos de violência que acontecem na sua escola

1

1

27

1

19

1

1

23

1

100

13

1

4

1

Total de respostas:

13

1

Riscar as paredes

Brigar por lanche

Pichações

Brigas de grupinhos

Professor roubado e agredido

Abuso sexual (pegar em partes sexuais)

TOTAL

5

1

269

1

11

3

Briga entre alunas com faca

Ameaçãs e insultos aos alunos homossexuais

Brigas com estilete

Apelido

Professores assustados

Brigas entre alunos e professores

Ameaças

Agressividade com os professores

Invasão da escola por estranhos

Jogam pedras e quebram os vidros

Xingar os professores

Discussão verbal

1

17

2

1

1

1

1

4

1

11

Pessoas que se drogam no banheiro e ameaçam quem os vê

Roubos

Matar um aluno sem motivo

Brigas

Racismo

Ameaçar uma professoara com arma

Xingamento

Preconceitos

Socos

Tiroteio

Brigas entre alunos de escolas diferentes

Consumo de drogas dentro da escola

Palavrões
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SIM NÃO TOTAL

11 146 175

100%PORCENTAGEM

8ª Questão: Você já levou a escola algum objeto para se defender de alguém? NÃO RESPONDERAM
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