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RESUMO 
 
Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa acerca da relação entre educação, valores 
e a violência na escola – problema atual, sobre o qual se debruçam especialistas das mais 
diversas áreas – além da análise teórica sobre a função da escola, suas possibilidades de 
educar e a prática docente na sociedade contemporânea. As abordagens explicitam a violência 
no âmbito do cotidiano escolar a partir da clareza que se tenha sobre o papel dos educadores e 
a importância da escola como instituição e espaço de desenvolvimento sócio-moral e de 
valores. Este estudo constitui uma referência para práticas docentes que orientam o fazer 
pedagógico na busca do enfrentamento ao processo de violência escolar. Essa investigação 
utilizou-se da pesquisa qualitativa, tendo como amostra os professores das séries iniciais de 
uma escola da Rede Municipal de Aracaju. 
 PALAVRAS-CHAVE: Violência Escolar. Prática Pedagógica.Valores. 
 
ABSTRACT 
 
This article presents the results of a research concerning the relation between education, 
values and the violence in the school - current problem, on which if they lean over specialists 
of the most diverse areas - beyond the theoretical analysis on the function of the school, its 
possibilities to educate and the practise teacher  in the society contemporary. The boardings 
explicitam the violence in the scope of the daily pertaining to school from the clarity that if 
has on the paper of the educators and the importance of the school as institution and space of 
development partner-moral and values. This study it constitutes a reference for practise 
professors who guide pedagogical making in the search of the confrontation to the process of 
pertaining to school violence. This inquiry was used of the qualitative research, having as it 
shows teachers  of the initial series of a school of the Municipal Net of Aracaju. 
 KEY-WORDS:  School violence. Pedagogical practisse. Values. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Este artigo tem como objeto de estudo a temática sobre a violência que estaria 

presente no cotidiano escolar, afetando profundamente alunos, professores e funcionários, 

numa unidade escolar da Rede Municipal de Ensino de Aracaju, no ano de 2009. Afinal, do 

que tratamos quando falamos na violência presente no ambiente escolar? Comenta-se muito 

em agressões verbais, brigas, roubo, furto, indisciplina, incivilidades, violência moral, 

violência física, violência contra o patrimônio público, discriminação, humilhação, 

desrespeito... A lista parece interminável. O que acontece nas escolas? Quais são as práticas 

apontadas como “violentas”? Esta heterogeneidade de práticas, listadas acima, pode ser 

compreendida como reveladora do mal-estar que cerca o lugar da escola da atualidade e a 

relação professor-aluno. Quais são os contornos deste mal-estar, quais práticas definidas como 

violentas podem surgir a partir deste mal-estar: estas são algumas questões que justificam a 

necessidade de um diagnóstico mais preciso sobre o que nos acontece nas escolas, o que de 

fato ocorre por trás das queixas mútuas – de professores e alunos, dirigentes e funcionários. 

A violência é um fenômeno social e diferenciado histórica e culturalmente, sobre 

esta questão Chauí argumenta que: 

 

 (...) Desde a Antigüidade clássica (greco-romana) até nossos dias, podemos 
perceber que, em seu centro, encontra-se o problema da violência e dos meios para 
evitá-la, diminuí-la, controlá-la. Diferentes formações sociais e culturais instituíram 
conjuntos de valores éticos como padrões de conduta, de relações intersubjetivas e 
interpessoais, de comportamentos sociais que pudessem garantir a integridade física 
e psíquica de seus membros e a conservação do grupo social.   (1994, p. 336) 
 
 

O entendimento do que é violência não é o mesmo nas várias culturas e 

sociedades, sendo de conteúdos diferentes, segundo seus próprios tempos e espaços. Em 

nossa cultura, Chauí (1994) define que a violência é entendida como uso da força física e do 

constrangimento psíquico para obrigar alguém a agir de modo contrário à sua natureza e ao 

seu modo de ser. Já no dicionário Aurélio, violência é constrangimento físico ou moral, o uso 

da força e da coação. 

O autor Nobert Elias (1993) demonstra que o processo de constituição da 

civilização implicou em uma grande mudança na conduta e nos sentimentos humanos, 

estabelecendo um tipo de autocontrole que inibia os impulsos e emoções animalescas. 

Argumenta que “Ao se formar um monopólio de força, criam-se espaços sociais pacificados, 

que normalmente estão livres de atos de violência” (1993, p.198), contudo há um conjunto 
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inteiro de meios cuja monopolização permite ao homem, como grupo ou indivíduo, impor sua 

vontade aos demais. 

Para pensarmos a violência na sociedade contemporânea, é importante o 

estabelecimento da relação entre os atuais modos de produção capitalista, de flexibilização de 

emprego, de internacionalização da economia e a expansão da violência na sociedade 

brasileira: suas raízes sociais estão no aumento do desemprego, na economia, no 

enfraquecimento das instituições socializadoras e na banalização da violência pelos meios de 

comunicação de massa. Como conseqüência, ocorreu o debilitamento dos laços sociais, o 

dilaceramento da cidadania, o aumento das violações de direitos humanos e, por fim, a 

expansão da violência, tanto por agentes do Estado como a violência disseminada nos espaços 

sociais. 

Ao tratar sobre violência, Eric Debarbieux (2000) associa a incivilidade com a 

desorganização da ordem, a introdução do caos, a perda de sentido e de compreensão. O autor 

destaca a desorganização do mundo da escola, ou seja, a crise de sentidos pela qual passa essa 

instituição, ao fracasso em cumprir as promessas de integração social, uma vez que a inserção 

dos jovens no mercado de trabalho é problemática: “Incivilização poderia não ser a única 

forma básica dos relatórios de classe que exprimem um amor desiludido para uma escola que 

não pode ter as promessas igualitárias de inserção” (2000, p. 404). 

 

VIOLÊNCIA ESCOLAR: UM FENÔMENO SOCIAL. 
 
 

A violência escolar não é um problema fácil de ser resolvido, é uma situação 

histórica e de grande complexidade, a escola, enquanto espaço social, é percorrida por um 

movimento ambíguo: de um lado, pelas ações que visam ao cumprimento das leis e das 

normas determinadas pelos órgãos centrais, e, de outro, pela dinâmica de seus grupos internos 

que estabelecem interações, rupturas e permitem a troca de idéias, palavras e sentimentos. 

Os estabelecimentos de ensino não podem ser vistos apenas como reflexo da 

opressão, da violência, dos conflitos que acontecem na sociedade. É importante argumentar 

que as escolas também produzem suas próprias formas de violência, no sentido de contrapor a 

interpretação da escola como um espaço de reprodução, de preservação do que existe, Apple 

argumenta que: 

 As escolas não são - meramente – instituições em que o conhecimento explícito e 
implícito ensinado molda os estudantes como seres passivos que estão aptos e 
ansiosos para adaptar-se a uma sociedade injusta. Esta interpretação é falha sob dois 
aspectos centrais. Primeiramente, ela vê os estudantes como internalizadores 
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passivos de mensagens sociais pré-fabricadas. Qualquer coisa que a instituição 
transmita, seja no currículo formal ou no currículo formal ou no currículo oculto, é 
absorvida, não intervindo aí modificações introduzidas por culturas de classe ou pela 
rejeição feita pela classe (ou raça ou gênero) dominada das mensagens sociais 
dominantes. Qualquer um que tenha ensinado em escolas de classe trabalhadora, ou 
escolas localizadas nas periferias, sabe que não é assim que as coisas se passam. O 
que é mais provável que ocorra é a reinterpretação por parte do estudante, ou na 
melhor das hipóteses, somente uma aceitação parcial, e muitas vezes a rejeição pura 
e simples dos significados intencionais e não intencionais das escolas. Obviamente, 
as escolas precisam ser vistas de uma forma muito mais complexa do que apenas 
através das simples reprodução (1989, p. 30). 

 

A escola precisa superar a discrepância que existe entre o que é proposto e o que se 

faz, muitos pesquisadores estão propondo alterações que façam da escola não apenas um local 

onde se reproduz e produz saber, mas também onde se viva e aprenda a viver. Uma das falhas 

da educação liberal dos nossos dias é o esquecimento votado à educação cívica e ao 

desenvolvimento sócio-moral, ainda que o currículo explícito inclua objetivos sócio-morais de 

uma forma equilibrada.  

A escola não pode mais remeter-se a um neutralismo radical na área sócio-moral, 

porque priva crianças e adolescentes da oportunidade para crescerem e desenvolverem de uma 

forma global e integrada. 

Para compreendermos a violência escolar é necessário definirmos o conceito de 

violência, que segundo Schmidt (2002) na escola pode-se abordá-la em três dimensões, que 

são: a violência em torno da escola, a violência dentro da escola e a violência da escola. 

Para Bourdieu et Passeron, a verdadeira violência da escola é “ primeiramente a 

violência simbólica, invisível, que mascara uma dominação social e naturaliza o viés da 

suposta insuficiência do “mau aluno”, que é um desajustado à ordem dominante, reforçada 

pela escola” (apud Debardieux, 2000, p.400). 

A segunda se apresenta na forma de discriminação (por sexo, raça, condição social, 

opção sexual, padrões de beleza); no não ensinar, criando o espaço sem sentido, espaço vazio, 

espaço cercado, assemelhando-se a prisões. Revela-se na indiferença, na confusão ente o 

comportamento privado e o comportamento público. É praticada tanto por alunos entre si 

como entre alunos e professores. È uma dimensão institucional, pois reproduz a pobreza e a 

desigualdade. 

Já a terceira dimensão, é caracterizada pelas formas de organização do tempo e espaço 

escolar, da relação professor e aluno, dos métodos escolares e pela homogeneização que é 

exercida por meio de mecanismos disciplinares, que uniformizam os movimentos, os gestos e 
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as atitudes dos alunos, dos professores, dos diretores, impondo aos corpos uma atitude de 

submissão e docilidade.  

 Assim como a escola tem esse poder de dominação que não tolera as diferenças, ela 

também é recortada por formas de resistência. Compreender está situação implica em aceitar a 

escola como um lugar que se expressa numa extrema tensão entre forças antagônicas. 

 Neste sentido para compreendermos como se desenvolvem as relações entre os 

agentes que atuam na escola, é importante que pensemos esses agentes como sujeitos que 

transcendem a sua posição hierárquica da escola. O aluno precisa ser visto como um sujeito 

que além da escola, vive em um espaço social, tem uma história e se diferencia das outras 

crianças e adolescentes com que convive na escola. 

Um sujeito é definido por Charlot (2000), como um ser humano, aberto, portador de 

desejos, um ser social, singular, que tem uma história e interpreta o mundo lhe dando sentido. 

Pensar este sujeito como resultado de determinantes históricas, de pertencimento a um 

grupo social e de uma singularidade, é o primeiro passo para podermos tratar das formas de 

violência que acontecem dentro da escola e são próprias do ambiente escolar. 

Da mesma forma é necessário compreender que as noções e percepções sobre a 

infância e juventude são construções sócio-históricas, Ariés (1981) escreve que essas noções 

têm variado no tempo e de uma cultura para outra, mesmo no interior de uma sociedade em 

particular.  

 

A RELAÇÃO DA ESCOLA COM A QUESTÃO DA VIOLÊNCIA: COTIDIANO 
ESCOLAR E PRÁTICA DOCENTE. 
 
 

A relação entre Educação e Violência não é recente, há registros históricos que 

indicam uma permanência nesta relação, porém, existem diferenças no teor de cada 

desdobramento desse processo, ou seja, cada momento histórico possui uma especificidade e 

uma forma de produzir violência. A escola não é uma instituição que está preservada desse 

processo. 

Estabelecer relação entre escola e violência torna-se um desafio teórico a ser 

enfrentado pelo (a) professor (a). Cabe ressaltar que embora a mídia produza diariamente 

informações e relate fatos sobre violência, o referencial midiático não pode ser levado em 

consideração para o embasamento do conhecimento, pois restringe-se ao campo da 

informação, em que a violência é fato a ser divulgado e não a ser estudado. Há que se ter 

cuidado, pois, cabe a nós professores, constituir uma relação permanente com a ciência e o 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

6 

conhecimento e não com a informação midiática: “A mídia não descreve apenas o que chama 

de violência, ela também participa da sua construção, é também um dos atores desse drama 

social” (MISSE, 2006, p. 26). 

É necessário que se pense criticamente sobre a relação mídia e violência, 

principalmente no contexto da escola, para que se qualifique os níveis de informação e 

conhecimento. Ainda em relação à mídia e violência considera-se que  

 
Os discursos, a percepção e a prática da violência estão hoje irreversivelmente 
marcados por um novo regime de organização e visibilidade: violência pela 
violência, violência em tempo real, violência universalizada, violência estetizada. A 
violência, em nosso cotidiano, caracteriza-se progressivamente por assumir um 
caráter polimorfo, tanto em termos de sua percepção quanto de sua realização 
(ROCHA, 1999, p. 89). 
 
 

A mídia trona-se, assim, uma espécie de arauto do caos, que se explica a partir do 

cotidiano social, o qual se reflete diretamente no processo pedagógico, 

 

Quando nós verificamos o tratamento que a mídia dá ao tema, nós vamos constatar o 
mesmo tipo de configuração imaginária. Assim, qualquer coisa pode ser encapsulada 
na categoria de “violência”, e, desse modo, pode produzir um discurso histérico 
sobre o problema que nós enfrentamos (MISSE, 2006, p. 21). 
 

 

A relação da escola com a questão da violência decorre, em grande medida, da 

compreensão que se tem da própria natureza da violência em que se compreende que ela é um 

processo de desorganização do espaço social, que se efetiva também na escola, no cotidiano 

do trabalho docente e discente. Trata-se de uma realidade perturbadora e conflituosa: “Os 

problemas disciplinares da escola e os conflitos do dia-a-dia já ultrapassaram, largamente, os 

corriqueiros atritos verbais e “briguinhas” de crianças” (GASPARIN, LOPES, 2003, p. 298). 

Pode-se afirmar que não há mais inocência na indisciplina escolar, há uma compreensão de 

que a indisciplina escolar torna-se um processo pedagógico no cotidiano da escola. 

Estabelece-se, então, uma segunda discussão que se refere à relação entre a 

violência e a indisciplina escolar. Tem-se como centro de reflexão a dimensão da autoridade, 

ou seja, torna-se necessário pensar qual é a natureza da autoridade para o desenvolvimento de 

uma prática pedagógica na escola atual. 

 

 A autoridade da escola, bem como de seu principal representante, o professor, 
parece não ser mais suficiente para resolver tais problemas e restaurar a ordem 
necessária ao desenvolvimento pedagógico. Mas, que “ordem”, modelo ou ética 
seriam necessários hoje? (GASPARIN, LOPES, 2003, p. 298).  
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A questão da indisciplina ganha, assim, destaque no cotidiano da escola, fazendo 

parte do seu dia-a-dia e tornando-se inerente a organização do trabalho pedagógico. Sendo 

parte do processo interno, deve ser tratada a partir da própria organização escolar. A diferença 

entre violência e indisciplina está, principalmente, na natureza e no desdobramento dessas 

questões, cuja diferenciação cabe à conduta de ambas. 

 

Por exemplo, o conjunto de condutas indisciplinares que sempre aconteceram nas 
escolas passou a ser interpretado e classificado como violências, elevando 
diversidade de condutas desviantes a essa condição e segregando os alunos antes 
tidos como indisciplinados na categoria mais temida, segregadora e estigmatizante 
de violentos (ARROYO, 2007, p. 789). 

 

Não existe uma relação direta entre violência escolar e perda da autoridade 

docente. Compreende-se que a violência escolar é um processo mais abrangente e que se 

comunica permanentemente com a realidade social. Assim, a autoridade docente ou a 

ausência dela não deve ser tomada como causa para justificar a violência escolar. Neste 

aspecto é necessário, para que não se cometa o equívoco de considerar a autoridade docente 

como uma forma eficiente de enfrentamento à violência escolar, analisar a violência como um 

processo sócio-histórico e que, partindo de seus desdobramentos, possui uma dimensão muito 

complexa. Conhecer objetivamente a realidade da violência escolar passa a ser requisito para 

não se cair no senso comum. A relação entre escola e violência escolar é, atualmente, uma 

realidade concreta, um problema mundial e numerosos são os estudiosos que têm voltado suas 

pesquisas à discussão e compreensão deste tema (GASPARIN; LOPES, 2003). Portanto, esta 

realidade não é estranha, ela ganha proporção ampliada pelo fato de que a escola poderia ser 

um espaço de construção e humanização do indivíduo e, não, o contrário. 

Historicamente, compreende-se numa perspectiva crítica, que a escola é o local de 

criação, desenvolvimento e consolidação de laços sociais. Retoma-se o caráter epistemológico 

de se pensar e compreender o processo de violência escolar. Tem-se como pressuposto que a 

partir do momento em que a escola não consegue enfrentar a questão da violência não está 

cumprindo seu papel histórico, qual seja, o de construir laços de sociabilidade humana (não 

necessariamente afetivos), mas sociais e políticos. Esta é a relação que se propõe e se defende, 

ou seja, buscar na educação (escola) o seu caráter ontológico, do ser para a existência 

civilizatória. Não significa simplesmente negar a violência como um processo 

desestabilizador da ordem, mas negá-la porque, antes de tudo, é um processo desumano 

(natureza), que se constitui a partir das contradições sociais e históricas. Antes de ser uma 

ação autoritária, sua desumanidade desconstrói a identidade humana e, por isso, torna-se 
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necessário superar a violência enquanto desejo de destruição, buscando-se, a partir da escola, 

desconstruir esse processo na sua essência fundamental, ou seja, nas relações de poder e 

dominação. 

Pensar a violência na escola requer compreender o papel da escola na sociedade 

contemporânea, ao mesmo tempo que considerar a violência como processo social 

compromete o desenvolvimento do trabalho pedagógico e a prática docente e discente. 

           SCHILLING considera que: 

 

(...) é difícil falar sobre a violência. Podemos nos questionar, sempre, se nossas falas 
não são fracas, inoperantes, insignificantes. Se, neste cenário de violência tão 
intensamente apresentada e representada, nossas falas não são inerentes, medíocres, 
banais (2004, p. 31). 
 
 

A autora propõe colocar em destaque a compreensão que se tem do processo da 

violência, ou seja, como é possível pensar o impacto desse processo na escola se não há uma 

compreensão objetiva desta realidade. Caberia, então, pensar a partir da escola sobre o tipo, 

ou sobre a forma de violência que estamos falando e pensando. 

Fundamental ainda é compreender o impacto desse processo na prática docente e 

discente, é necessário explicitar as fronteiras entre a violência e a indisciplina escolar. 

Compreende-se que existem confusões em torno dessa fronteira, ou seja, é necessário afirmar-

se que a violência na escola não é sinônimo de indisciplina escolar. 

 

METODOLOGIA 

 

Entendendo o método como o caminho onde se viabiliza uma teoria, o presente 

estudo foi desenvolvido na perspectiva dialética de um aprofundamento da vida cotidiana da 

escola através dos seus agentes, buscando a especificidade das mudanças dos comportamentos 

diante da temática violência, considerando o conceito de violência dos educadores, sem 

ignorar a realidade socioeconômica-política na qual a escola pública municipal está inserida, a 

partir da ótica dos profissionais da educação. Referendado pela concepção de Minayo, 1994, 

que diz; 

Entendemos por pesquisa atividade básica da ciência na sua indagação e construção 
da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à 
realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula 
pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser intelectualmente um problema, se não 
tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática. As questões de 
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investigação estão, portanto, relacionadas a interesses e circunstâncias socialmente 
condicionadas. (MINAYO, 1994, p.17-18). 

 

A escolha do trabalho focado no cotidiano dos sujeitos envolvidos e de sua 

experiência docente, na bibliografia e documentos existentes, determina que seja 

desenvolvido através da pesquisa qualitativa por aceitá-la na perspectiva de que valoriza a 

construção dos sujeitos envolvidos e sua diversidade, por levar a reflexividade do pesquisador 

e da pesquisa, aceitando métodos e teorias que validem tais procedimentos, como evidencia 

FLICK (2009): 

 
A pesquisa qualitativa é de particular relevância ao estudo das relações sociais 
devido à pluralização das esferas de vida. (...) A mudança social acelerada e a 
conseqüente diversificação das esferas de vida fazem com que, cada vez mais, os 
pesquisadores sociais enfrentem novos contextos e perspectivas sociais. Trata-se de 
situações tão novas que suas metodologias tradicionais (...) fracassam devido à 
diferenciação do objeto. (FLICK, 2009, p.20 -21) 

 
 

Portanto para tentar fugir do positivismo muitas vezes imperante em pesquisas na 

educação, tendo como opção a pesquisa qualitativa que decifra o olhar dos sujeitos envolvidos 

no cotidiano escolar e as relações com o ambiente de violência.  

Quando se trata do objeto da pesquisa qualitativa, Haguette, 2005, p.63 nos 

informa que “a superioridade do método qualitativo que fornece uma compreensão profunda 

dos fenômenos sociais, apoiados no pressuposto da maior relevância do aspecto subjetivo da 

ação social face à configuração das estruturas societais”.  

 

Participantes 

A escola selecionada para participar da pesquisa pertence à Rede Municipal de 

Educação do Município de Aracaju, estado de Sergipe, foi escolhida pela aproximação e pelo 

fato da pesquisadora desenvolver docência nesta unidade de ensino, localizada no bairro 

Coroa do Meio, oferece Ensino Fundamental da 1º ano ao 9º ano, na zona Sul. A pesquisa 

investigou professores do 1º ano ao 5º ano, contemplando uma amostra de 18 professores. 

 

Instrumento 

Os dados foram coletados por meio de um questionário, que tinha a vantagem por ser 

de rápida aplicação. O questionário foi composto por quinze perguntas, sendo dez delas sobre 

violência e cinco perguntas que buscaram dar conta dos dados sócio-demográficos. Tal como 

sugere Günther (2003), o questionário deve obedecer a uma estrutura e seqüência lógica, que 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

10 

ajuda a reduzir o esforço mental do respondente e maximizar suas respostas. Assim, o 

instrumento foi elaborado de forma que as questões gerais fossem feitas antes das mais 

específicas. As questões foram selecionadas a partir do quadro teórico, dos objetivos e da 

problemática proposta. 

 Dos dezoito profissionais que responderam ao questionário, quatro eram do sexo 

masculino e catorze do sexo feminino. 

  

Procedimento 

Os dados foram coletados entre os dias 11 e 15 de janeiro de 2009. Todos os 

dezoito questionários foram respondidos pessoalmente, sendo que foram entregues aos 

docentes e recolhidos em momento posterior. 

Para o processamento e análise dos dados coletados foram utilizadas análises 

estatísticas descritivas. Assim, conseguimos com este método estatístico alcançar o objetivo 

principal de verificar se há de casos de violência na escola, relatados pelos participantes, o 

que pode ser visto facilmente por meio da freqüência e porcentagem que o os gráficos e 

tabelas estabelecem. 

 

Análise dos Resultados 

Os dados coletados permitem uma série de análises estatísticas mais detalhadas, 

porém aqui serão apresentados os dados de freqüência e, em alguns casos, porcentagem, como 

havia sido proposto inicialmente. 

A partir das respostas dos sujeitos foi traçado um perfil dos sujeitos entrevistados, no 

que se refere ao gênero e a idade dos docentes pesquisados, com isso percebe-se nas tabelas e 

gráficos 1 e 2, que o grupo se concentra numa  faixa etária que vai de 26 a 35 anos, uma 

população jovem, sendo sua maioria mulheres. 

 
PROFESSORES SEGUNDO SEXO – TABELA 1  

2009 
 

SEXO 
 

 
PORCENTAGEM (%) 

Masculino 

Feminino 

22,2 

77,8 

Nota: Foi perguntado aos professores: Qual seu sexo? 
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GRÁFICO 1 

 
 

 
PROFESSORES SEGUNDO FAIXA ETÁRIA – TABELA 2 

2009 
 

FAIXA ETÁRIA 
 

 
PORCENTAGEM (%) 

De 26 a 35 anos 

De 36 a 45 anos 

De 46 a 55 anos 

38,9 

33,4 

27,7 

Nota: Foi perguntado aos professores: Qual sua idade? 
 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,90%

33,40%

27,70%

De 26 a 35 anos

De 36 a 45 anos

De 46 a 55 anos
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Para entender as relações de violência que ocorrem na escola foi necessário que se 

investigasse a relação do professor com a escola, suas expectativas em relação ao seu 

ambiente de trabalho, sua experiências e vivências relacionadas às práticas de violência que 

ocorrem dentro da escola e em seu entorno. De acordo com as análises realizadas entendemos 

que o clima escolar é bastante agradável, os docentes sentem-se bem no seu ambiente de 

trabalho, tem oportunidade de expor suas opiniões, conforme a tabela e gráfico 3. 

 
 

RELAÇÃO PROFESSOR x ESCOLA – TABELA 3 
2009 

PORCENTAGEM (%) 

AFIRMAÇÕES 
Não Sim 

Sou respeitado        

Tenho espaço para dizer o que penso   

Sinto-me realizado profissionalmente   

Sinto-me inseguro   

Sinto-me agredido 

5,5 

16,7 

27,8 

88,9 

77,8 

94,5 

83,3 

72,2 

11,1 

22,2 

Nota: Foi perguntado aos professores: Como você se sente na sua escola? 
 

 
GRÁFICO 3 

 
 

Quanto aos aspectos relacionados ao comportamento dos alunos, nas unidades 

escolares, segundo informação dos docentes pesquisados, a agressão física entre os alunos é a 
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mais freqüente; 62 % dos docentes afirmam que ela ocorre na relação aluno-aluno, seguida da 

agressão verbal com 44,4 % de incidência, esta representada pelo ato de humilhar outro 

colega. Observe a tabela 4: 

 
COMPORTAMENTO ALUNOS – TABELA 4 

2009 
OCORRÊNCIA 

TIPO DE COMPORTAMENTO 
Não Sim 

Presta atenção nas aulas 

Mantém relação de confiança com os colegas 

Agride fisicamente outros colegas 

Humilha outros colegas 

Respeita os professores 

61,1 

55,5 

38,0 

55,6 

44,4 

38,9 

44,5 

62,0 

44,4 

55,6 

Nota: Foi perguntado aos professores: Qual sua raça/cor? 
 
Na escola, identificaram-se três tipos de violência simbólica, a discriminação 

racial/cor, homossexualismo e, em menor escala, discriminação relacionada às questões 

financeiras.   

É importante dar destaque para o fato de que, quando os docentes pesquisados foram 

questionados sobre o conceito de violência, relacionaram-na ao social, mas, quando foram 

identificar os tipos de violência presentes na escola, fizeram maior referência à violência 

física. Nesse sentido, parece que os educadores, ao focalizarem a agressão física, 

consideraram-na como um fato isolado, apesar de a literatura apontar como sendo, na maioria 

das vezes, resultado da violência psicológica, essa mais difícil de ser detectada. 

VIOLÊNCIA SIMBÓLICA –TABELA 5 
2009 

OCORRÊNCIA 

VIOLÊNCIA 
Não Sim 

Discriminação por Raça/cor 

Discriminação Homossexualismo 

Discriminação financeira  

77,8 

72,3 

83,4 

22,2 

27,7 

16,6 

Nota: Foi perguntado aos professores: Que tipo de discriminação você já viu acontecer na sua 
escola? 
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GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesquisa enfocou também a violência “dura” no ambiente escola e as práticas de 

violência cometidas na escola contra os docentes, conforme tabelas e gráficos, 6 e 7. Os 

docentes encontram dificuldades em lidar com a indisciplina, e na maioria associam estes 

comportamentos como atos violentos. Percebe-se que os professores não conseguem 

diferenciar, também ,incivilidade de violência e não conseguem identificar os tipos de 

violência, quando acontecem.  

 
VIOLÊNCIA DURA – TABELA 6 

2009 
OCORRÊNCIA 

VIOLÊNCIA 
Não Sim 

Pichação ou depredação da escola 

Roubo/furto 

Agressão física 

Ameaças 

Ação de gangues 

Comércio ou tráfico de drogas 

0,0 

38,9 

11,2 

38,9 

77,8 

83,4 

100,0 

61,1 

88,8 

61,1 

22,2 

16,6 

 

 

 

77,80%

72,30%

83,40%

22,20%

27,70%

16,60%

Discriminação por Raça/cor

Discriminação Homossexualismo

Discriminação financeira 

Sim

Não

Nota: Foi perguntado aos professores: Com que freqüência os tipos de violência “dura” 
acontecem ou aconteceram na sua escola no ano de 2009. 
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GRÁFICO 6 

 

 
 

PRÁTICA DE VIOLÊNCIA – TABELA 7 
2009 

 
TIPOS DE AGRESSÃO 

 

 
PORCENTAGEM (%) 

Ameaças 

Roubo/furto 

Agressão física 

22,2 

5,5 

11,1 

Nota: Foi perguntado aos professores: Que tipo de agressão você já sofreu na sua escola entre 
2007 e 2009? 

GRÁFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

22,20%

5,50%

11,10%

Ameaças

Roubo/furto

Agressão física
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Os resultados também nos mostram, que das muitas ocorrências do cotidiano da 

escola pesquisada, as quais são representadas no imaginário dos docentes ouvidos como atos 

violentos, seria mais adequado denominá-las de incivilidades, conflitos de civilidades ou 

ainda de microviolências de acordo com as discussões de Debarbieux (2002). 

Segundo Debarbieux (op. cit.), é comum essa imprecisão em relação à definição 

do que seja violência nas escolas. No entanto, segundo ele, essa multiplicidade e 

heterogeneidade de atos sociais que são agrupados pelos atores escolares sob a terminologia 

genérica ‘violência’, não podem ser desprezadas pelos estudiosos desse fenômeno, pois, 

constituem-se pontos de vista possíveis na construção de um conceito. Para esse autor, “não 

pode haver conhecimento total sobre a violência – sobre a violência social na escola – porque 

tudo que nos é possível é obter representações parciais dela” (p. 20). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É fundamental investir em orientação e apoio aos professores, por meio de 

estratégias de aperfeiçoamento da prática pedagógica e da relação professor-aluno, em 

parceria com as famílias, buscando prevenir conflitos e problemas. Desenvolver projetos 

culturais que possam dar abertura à participação de alunos, equipe escolar e família em grupos 

representativos da escola para discutir e propor ações eficazes que sejam determinantes na 

conscientização da população e de seus pares no sistema educacional, quanto à necessidade de 

transformação desse quadro atual em que se encontra a violência escolar. 

Considerando-se que os dados deste estudo referem-se ao universo dos docentes 

de 1º ano ao 5º ano, sugere-se que sejam realizados outros estudos sobre o tema com os 

docentes do 6º ano ao 9º ano, e com base nos dados ora obtidos, contribuam para analisar o 

contexto em que a violência acontece, suas formas e conseqüências no ambiente escolar. Este 

estudo permitirá que o professor se aproprie das informações analisadas, para que possa obter 

subsídios que auxiliem no desenvolvimento de ações educativas que possam minimizar o 

efeito da violência na escola. Além disso, é interessante analisar e avaliar melhor os 

elementos que compõem o sistema de relações do aluno e do professor, levando-se em conta a 

parceria com as famílias no trabalho educacional, a fim de verificar os efeitos da violência. 

Acreditamos que essas lacunas possam ser superadas, tendo em vista que a 

formação docente é um processo em construção, contínuo e dinâmico, portanto, passível de 

transformações. Esse processo deve, pois, ser aperfeiçoado no cotidiano escolar, através da 
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inclusão de discussões e reflexões sobre as mais diversas temáticas, sobretudo aquelas, 

concretamente vivenciadas pelos discentes, pois, somente assim a escola poderá cumprir o seu 

papel de contribuir para o desenvolvimento de um pensamento reflexivo nos alunos, 

ajudando-os a construir uma compreensão coerente da realidade e desenvolvendo ações que 

visem à promoção e difusão dos valores de solidariedade, respeito, honestidade, 

responsabilidade, fraternidade e de convivência pacífica, condição essencial para o 

enfrentamento de problemáticas sociais como a presença das drogas e da violência nas 

escolas. 

É indispensável que haja mais pesquisas nessa área, estabelecendo-se vínculos 

entre instituições, visando a determinar reais contribuições acadêmicas associadas a ações 

efetivas que venham a somar o trabalho realizado nas escolas, no sentido, de oportunizar 

ferramentas e estratégias para que os educadores possam lidar com essa temática com 

segurança e autonomia, visando à melhoria da vida em sociedade. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

 
UNIVERSIDADE LUSÓFONA DE HUMANIDADES E TECNOLOGIAS 

CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGIA E PESQUISA 
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 
MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

 
� Este questionário tem o objetivo de auxiliar na elaboração de um diagnóstico sobre a 

violência nesta unidade de Ensino da Rede Pública Municipal de Aracaju. Sua 
colaboração é muito importante para o desenvolvimento deste trabalho. Ressaltamos que 
será assegurado o anonimato dos respondentes e as informações fornecidas serão 
exclusivamente pra fins de estudos e pesquisa. 
 

IDENTIFICAÇÃO: (     ) professor  (    ) coordenador   (    ) suporte 
 1 – Qual o seu sexo? 
(     ) Feminino       (     ) Masculino 
2- Qual a sua idade? _____________ 
3- Qual a sua raça /cor? 
(     ) Parda   (     ) Branca   (     ) Negra   (     ) Amarela  (     ) Indígena 
 
 
 
 
 

Freqüência 4- Com que freqüência você, nos 
últimos 12 meses, foi:   Nunca Pouco Muito Sempre 

Teatro     
Museu/ exposição de artes     
Cinema     
Atividades Religiosas     
 

Freqüência 5 – Com que freqüência você costuma fazer 
essas atividades? Nunca Pouco Muito Sempre 

Praticar esportes     
Ver TV     
Ver filmes em DVD/ vídeo     
Ir a Shopping centers     
Ficar no computador     
Ler livros / revistas      
Ouvir música      
 
6- Na sua opinião, quantos de seus alunos costumam consumir bebidas alcoólicas? 
(     ) a maioria                (    ) alguns              (    ) Quase nenhum dos meus alunos bebem    
(     ) meus alunos não bebem 
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Intensidade 7 – Como você se sente na sua escola? 
Nunca Pouco Muito Sempre 

Sou respeitado               
Tenho espaço para dizer o que penso       
Sinto-me realizado profissionalmente       
Humilha outros colegas     
Sinto-me inseguro       
Sinto-me agredido     
 

Intensidade 8 – Como você descreve o comportamento da 
maioria dos alunos? Nunca Pouco Muito Sempre 
Presta atenção nas aulas     
Mantém uma relação de confiança com os 
colegas 

    

Agride fisicamente outros colegas     
Humilha outros colegas     
Respeita os professores     
Desrespeita  os professores     
 

Freqüência 9 -Que tipo de discriminação você já viu 
acontecer na sua escola? Nunca Pouco Muito Sempre 

Discriminação por Raça/cor     
Discriminação por ser ou parecer 
Homossexual 

    

Discriminação por ser Pobre     
 
10 – Marque a freqüência em que os  tipos de violência “dura”  acontece ou aconteceu 
na sua escola no ano de 2009. 

Freqüência  
Tipos de violência “dura” Nunca Pouco Muito Sempre 
Pichação ou depredação da escola     
Roubo/furto     
Agressão física     
Ameaças     
Ação de gangues     
Comércio ou tráfico de drogas     
 
11- Na escola que tipo de agressão você já sofreu no ano de 2009? 

Freqüência  
Tipos de agressão Nunca Pouco Muito Sempre 

Ameaças     
Roubo/furto     
Agressão física     
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12 – Com relação às violências sexuais o que você sabe que acontece ou aconteceu na sua 
escola. 

Freqüência  
Tipos de Violências Sexuais Sim Não Não sei 
Tentaram beijar ou beijaram alguém a força    

Tocaram ou tentaram tocar ( de modo sexual) alguém a força    
Tiraram ou tentaram tirar as roupas de alguém a força    
Forçaram relações sexuais com alguém    
 
13 – Marque o que você sabe sobra à ocorrência de porte de armas na escola. 

Freqüência  
Tipos de Armas Sim Não Não sei 
Arma de fogo    
Armas  brancas    
 

Intensidade  
14 – Na sua escola você já sentiu medo em que 
situações: 

Muito Pouco Nenhum 

Invasão de pessoas estranhas à escola    
Armas      
Roubo/furto    
Traficantes     
Brigas    
Gangues     
Ameaças    
Alunos    
Polícia    
 
 

Intensidade 15 – Como você acha que a violência afeta os 
estudos de seus alunos? Muito Pouco Nunca 

Qualidade das aulas    
O ambiente da escola fica pesado    
Os alunos não sentem vontade de ir à escola    
Os alunos não conseguem se concentrar nos 
estudos  

   

 

 


