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RESUMO  

A violência nas escolas atinge professores, funcionários, alunos e alunas.  É no sentido de 
oferecer pistas para a compreensão deste fenômeno que este artigo trás o relato de professores 
e alunos do ensino médio sobre a violência no cotidiano escolar e suas variantes nas, da e à 
escola. O campo empírico é uma escola da rede pública estadual de ensino da cidade de 
Aracaju/SE. A observação e as entrevistas semi-estruturadas, de cunho exploratório, revelam 
que a violência está presente entre os meninos mediante demonstração de força física e dos 
meninos, em relação às meninas, a partir de ameaças e do assédio; entre ambos a fofoca 
funciona como um gatilho que dispara violências; entre as meninas a fofoca e a disputa por 
namorados são preponderantes.  Resultados parciais indicam que os docentes não percebem 
que as violências da, na e à escola encontram-se entrelaçadas. 
 
Palavras-chaves: Cultura, Escola, Violências. 
 

 
 
 

ABSTRACT 
 

The violence at school  reaches teachers, staff and pupils.   It is to provide clues to 
understanding this  phenomenon that this article brings the story of teachers and students of 
righ school about violence in school life and its variants in, to and from school. The  empirical 
field as a public state school in the city of Aracaju-Sergipe. Observation and the exploratory 
semistructured interviews  revealed that  the young violence is present  
among the boys through demonstration of physical strength and the boys over girls, from  
threats  and harassment,  among  both the gossip functions as a trigger that triggers violence;  
among  girls  gossip and competition for boyfriends are prevalent. Initial results are indicate 
that teachers is not perceived  that the  violence of, in  school  and are intertwined. 
 
Keywords: Culture, School, Violences. 
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INTRODUÇÃO 

 

Fenômeno presente nas diversas sociedades, a violência sempre existiu nos diversos 

períodos históricos seja para a defesa da própria vida, seja para a conquista de território ou em 

guerras entre povos, ou mesmo batalhas fraternas. Contudo, o que impressiona na 

modernidade é a amplitude das ações violentas assim como os implementos usados em seu 

nome. Variadas formas da violência ganharam dimensões globalizadas, disseminada ao redor 

do globo terrestre, assume diversas formas de expressão como o terrorismo, o estupro em 

massa, o fundamentalismo religioso e as guerras civis. Na modernidade ultrapassa as 

fronteiras reais e virtuais afetando as liberdades individuais das minorias étnico-raciais, 

religiosas e de gênero. Assume características onde a letalidae das armas e instrumentos 

utilizados matam em maior número bem como afeta a vida de milhões de pessoas 

rotineiramente. 

A violência passou a fazer parte da rotina cotidiana de muitas cidades, deixando 

insegura a população. Espraia-se tanto nos grandes centros urbanos como nas pequenas e 

médias cidades, onde não é possível sair sem apreensão e intranquilidade, fazendo com que as 

pessoas assistam, perplexas, a inúmeros desdobramentos da sua banalização, praticados pelos 

mais diversos atores sociais. Gerando um sentimento de medo e de insegurança que afeta 

individualidades, interfere na construção de identidades, imobiliza e ultraja a condição 

humana, a capacidade de agir em conjunto na busca de soluções e enfrentamento deste que é, 

possivelmente, um dos temas mais pesquisados e evidenciados na modernidade. 

No bojo destas transformações, a escola não ficou imune à violência uma vez que 

seus principais atores, alunos e alunas, fazem parte da sociedade mais ampla e trazem para a 

escola conhecimentos e experiências do seu dia-a-dia. Experiências estas vivenciadas a partir 

das interações que realizam uns com os outros através das relações sociais que contribuem 

para a construção de identidades, de subjetividades tendo no Outro o principal referencial. 

Outrora local seguro, respeitado até mesmo sacralizado e por vezes temido, dada a 

aura de instituição dotada de poder capaz de transformar a natureza originalmente animal dos 

homens em seres civilizados, cidadãos capazes de incorporar os ideais propalados pelos 
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Iluminados do século XVIII (à escola caberia desenvolver três tipos de educação: formar o 

homem biológico, o homem sociável e o cidadão necessário ao Estado), hoje presencia-se 

uma mudança na representação da escola junto à sociedade devido aos inúmeros casos de 

violência dos quais tem sido palco. 

O cotidiano escolar vem sendo invadido por inúmeros casos de violência nas suas 

mais diversas variantes formas de expressão, ocorrendo desde forma simbólica, psicológica, 

moral, culminando na física. Atinge professores/as, funcionários/as, alunos e alunas; sendo o 

ataque físico entre alunos e alunas uma das mais recorrentes. Mas, será a violência na escola 

um fenômeno que tem como agentes apenas os alunos e alunas?   Qual a participação da 

escola nessa rede de violências? Como ela percebe a violência entre seus pares?     É no 

sentido de oferecer pistas para a compreensão deste fenômeno social que este artigo trás o 

relato de professores e alunos sobre a violência no cotidiano escolar e suas variantes nas, da e 

à escola. 

O estudo de caso tem como campo empírico uma escola da rede pública estadual de 

ensino da cidade de Aracaju/SE e como população-alvo alunas e alunos do ensino médio 

regular, bem como professores/as deste nível de ensino. A observação e a entrevista semi-

estruturada são técnicas que tem permitido analisar o cotidiano escolar bem como 

proporcionar uma reflexão sobre as ações docentes e discentes no que se refere às diversas 

formas de expressões da violência. 

 

2 - ESCOLA, CULTURA E EDUCAÇÃO: ALGUMAS REFLEXÕES 

 

Charlot (2005) nos lembra que em sua vida fora da escola o/a jovem tem práticas, 

representações, valores que a escola desconhece ou não reconhece. Ao penetrar no ambiente 

escolar terá um choque quando deparar-se com a cultura da escola, uma cultura imposta e que 

não faz sentido para ele/a. Há um estranhamento que a escola não percebe e procura 

homogeneizar alunos e alunas de diferentes origens numa cultura única, regulamentada, 

padronizada, cuja garantia para o seu seguimento é a vigilância e a punição para os que se 

voltam contra ela. 

Cultura é aqui compreendida como  

construção de sentido que permite tomar consciência de suas relações com o 
mundo, com os outros e consigo mesmo. Se a escola propõe aos jovens 
sistemas de sentido que não fazem nenhuma relação com o que vivem, esses 
sistemas constituem para os jovens discursos vazios, que eles repetirão no 
dia da prova e esquecerão em seguida, que não lhes darão a possibilidade de 
se reconstruir. (Charlot, p. 136-137, 2005). 
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De modo geral, não é oferecido ao/a jovem a possibilidade de resignificar a cultura 

escolar, de traduzi-la para o seu mundo de jovem, para um mundo peculiar à faixa etária que 

atravessa. Grosso modo, à escola interessa que o aluno frequente as aulas, tire boas notas, seja 

aprovado e não cause distúrbios entre os colegas. Este é o/ aluno/a perfeito: aquele que segue 

as normas e não atrapalha o “bom andamento” da escola. 

Aqui cabe apresentar o nosso entendimento de educação como o caminho pelo qual o 

homem, humaniza-se ao ser socializado num processo em que emerge a sua singularização 

junto à espécie humana. De modo mais completo: 

 
Educação é o processo pelo qual um “filhote” da espécie humana, inacabado, 
desprovido dos instintos e das capacidades que lhe permitiriam sobreviver 
rapidamente sozinho, apropria-se, graças à mediação dos adultos, de um 
patrimônio humano de saberes, praticas, de formas subjetivas, de obras. Essa 
apropriação lhe permite tornar-se ao mesmo tempo e no mesmo movimento, 
um ser humano, membro de uma sociedade e de uma comunidade e um 
sujeito singular, absolutamente original. (Charlot, p. 136-137, 2005). 

 

Este triplo processo de humanização, socialização e singularização só é possível 

através da apropriação do patrimônio cultural produzido pela humanidade, ou seja, educação é 

cultura que a um só tempo significa humanizar-se, inserir-se no mundo humano com seus 

símbolos, signos e construções de sentido que é conseguido, conquistado a partir da 

socialização entre os pares, na cultura de um determinado grupo social em dado momento 

histórico. Por fim, entrar em uma cultura, fazer parte de uma cultura, permite num mesmo 

movimento criar cultura, constituir uma cultura própria, dar sentido pessoal à realidade sócio-

cultural da que faz parte, enfim, educar-se.  

Neste sentido, Viñao Frago & Escolano (1998) orientam que o espaço escola tem que 

ser analisado como um construto cultural que expressa e reflete determinados discursos para 

além da sua materialidade; é um mediador cultural em relação à gênese e formação dos 

primeiros esquemas cognitivos e motores, ou seja, um elemento significativo do currículo, 

uma fonte de experiência e de aprendizagem. Portanto, recebe assim como produz e 

ressignifica culturas, forja identidades, subjetividades que são transportadas para o exterior de 

seus muros numa dinâmica constante que tem na concretude das ações e relações sociais 

cotidianas o motor de seu funcionamento. 

Corrobora-se com Vidal (2005), a compreensão de que a escola, devido a ser 

frequentada por um conjunto cada vez maior e diversificado de pessoas, tem se tornado mais e 

mais invisível, o que a torna palco de interpretações que acentuam sua distância ou 
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incongruência em relação aos saberes técnicos ou às leis e reformas educativas. Desse modo 

entende-se que,  

em lugar de julgar a instituição escolar e seus sujeitos, cumpre compreender 
seu funcionamento interno, a operacionalização das práticas escolares, no 
intercâmbio com a sociedade e a história e no entendimento de que os 
saberes técnicos e as reformas educativas são, eles também, constituídos no 
jogo das representações concorrentes sobre o que é a escola e como deve 
atuar (VIDAL, 2005, p. 63). 
 

É nesta perspectiva que olha-se para escola, procura-se compreendê-la a partir da 

cultura gerada em seu interior devido à diversidade de pessoas que para ela convergem e 

convivem diariamente mas que, contudo, não se afasta do contexto mais amplo da sociedade 

na qual está inserida. A interpretação da fala dos/das depoentes não caminha no sentido de 

julgar ou de culpabilizar a família pelos atos cometidos por seus/suas filhos/as muito menos 

de conferir toda a responsabilidade pelo zelo do bom clima escolar aos/às professores/as, mas 

procura mostrar que as violências estão entrelaçadas e necessitam ser investigadas de modo a 

vislumbrar-se formas de identificar falhas de conduta não só dos alunos, mas também da 

escola e seu corpo técnico de modo a proporcionar o enfrentamento deste problema com base 

na realidade de cada unidade de ensino. 

O Colégio Estadual G. J. A. F. foi inaugurado em 16 de março de 1987, no mesmo 

mês e um dia antes do aniversário da cidade de Aracaju, portanto há 24 anos encontra-se em 

funcionamento. Possui 19 salas de aula; Secretaria, sala da Direção, sala dos/as 

professores/as, biblioteca, sala de informática, laboratório de química, uma cantina, 

lanchonete, cozinha, depósito, quadra poliesportiva semi-coberta, sem arquibancadas.  As 

salas de aula são amplas com capacidade para até 50 alunos cada, caso todas estivessem sendo 

usadas integralmente seriam 950 alunos/as por turno, perfazendo um total de 2.850 alunos nos 

três turnos, entretanto atualmente (maio de 2011) estão matriculados 542 alunos/as em toda a 

escola. As paredes das salas de aula foram pintadas no início do ano letivo (2011), mas já 

estão sendo riscadas, grafitadas. Não há forro no teto e o telhado apresenta várias telhas 

quebradas, a ventilação das salas provém de basculantes de vidro no alto das paredes 

próximas ao teto, e de ventiladores de teto 9nem todas as salas possuem ventiladores). As 

carteiras estão em bom estado de conservação. Já a quadra poliesportiva é coberta, porém não 

possui paredes nem arquibancadas, a chuva e o sol invadem a quadra que precisa ser 

constantemente limpa para que ocorram as vivências das aulas de educação física. O 

ajardinamento em toda a área livre da escola é precário. Existe estacionamento para 

professores/as e visitantes. 
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Para Viñao Frago & Escolano (1998), a arquitetura escolar é, por si mesma, um 

programa, uma espécie de discurso que institui na sua materialidade um sistema de valores, 

como os de ordem, disciplina e vigilância, marcos para a aprendizagem sensorial e motora, e 

toda uma semiologia que cobre diferentes símbolos estéticos, culturais e também ideológicos; 

é, portanto, uma ”forma silenciosa de ensino”. 

O desenho arquitetônico do edifício escolar é de linhas retas, pois os corredores têm 

que ter linhas retas caso contrário não se poderia vigiar os alunos, mas, mesmo assim, eles se 

encolhem nos vãos das escadas para fugir ao olhar panóptico (FOUCAULT, 2004), da direção 

e dos funcionários da escola. Edifício econômico, simples, modesto, sólido, sem luxo, 

ostentação ou adornos. Na escola não se vê nenhuma forma de arte, seja em relevo, esculturas, 

azulejos ou fachada; é um lugar que poderia se chamar de estéril, sem ornamentos ou 

decoração que estimule o aluno a permanecer no seu interior...; é frio, desinteressante, não 

comunica vida, beleza, bem-estar, não convida o aluno, não é aconchegante. Como cuidar de 

algo que parece não precisar de cuidados?  

A arquitetura escolar privilegia as linhas retas e secas, o concreto e o vidro nas 

janelas e madeira nas portas; as salas de aula são amplas, adornadas apenas pelo quadro-negro 

e pelas cadeiras enfileiradas em linha reta, é um lugar impessoal, que não convida a nele 

permanecer. Os alunos/as “decoram” as paredes com pichações, palavrões e palavras de 

ordem geralmente ofensivas à moral de algum/a colega; no pátio existem alguns bancos onde 

os jovens costumam se reunir para conversar, namorar ou até mesmo deitarem-se. Mas, é no 

esvaziamento das salas de aula - as turmas contam em média com 26 alunos/as por série de 

ensino - que é revelado o abandono da escola. Falta nas classes aquele que é o motivo da 

existência da escola: o aluno. 

Ao que se deve este esvaziamento das salas de aula num nível de ensino que tem por 

objetivo preparar o/a aluno/a para uma posterior inserção no mercado de trabalho como para 

concorrer a uma vaga na universidade? A escola está localizada em área central da cidade de 

Aracaju o que favorece o acesso e a mobilidade dentro da cidade, mas este não parece ser um 

bom atrativo. As entrevistas realizadas junto à coordenação da escola permitiram identificar 

que nos últimos três anos houve uma redução no número de matrículas, a explicação 

recorrente foi que houve problemas de gestão, falta de professores/as, problemas com drogas 

e violência entre alunos, o que repercutiu negativamente na imagem da escola perante a 

sociedade a ponto de muitos pais retirarem seus filhos/as do colégio. 

De acordo com uma das coordenadoras, os alunos abandonam a escola com mais 

frequência para trabalhar e encurtam a permanência no ensino médio, frequentando 
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“cursinhos supletivos” nos quais em poucos meses conseguem o diploma de conclusão do 

segundo grau o que lhes proporciona, a princípio, acesso ao mercado de trabalho, uma vez 

que na atualidade a exigência da escolaridade média para a ocupação de postos de trabalho é 

uma realidade inescapável diante do avanço das novas tecnologias da informação e da 

ampliação dos postos de trabalho. 

Em contrapartida é marcante a presença feminina em todos os níveis e turnos de 

ensino – chegando a ser quase três vezes maior no turno noturno - demonstrando que a 

acessibilidade da mulher à educação é uma realidade que a coloca frente a múltiplas 

probabilidades de ascensão social, a partir do ingresso e permanência na escola. Pode-se 

sugerir que o sucesso e a permanência das mulheres devem-se ao seu construto cultural, elas 

são mais propensas a seguir as normas e manter obediência ao regimento interno da escola, 

além de geralmente serem persistentes e obstinadas quando traçam objetivos. Mas também 

pode estar a representar a emergência de novos perfis femininos. A aluna do 1º ano diz que 

ser mulher hoje “é ser batalhadora. As mulheres são mais interessadas nos estudos porque 

querem ter uma vida mais independente”.  

Este depoimento demonstra que as mulheres sabem que o acesso à educação 

representa a possibilidade real de libertar-se cultural e financeiramente, garantirem autonomia 

e melhores condições de vida sem depender da chancela dos homens, sejam eles pais, 

maridos, companheiros, ou namorados. 

 

3 - COTIDIANO ESCOLAR E SUAS VIOLÊNCIAS 

 

A violência nas escolas não é um fenômeno novo, contudo, a sua face moderna 

assusta pelo fato de estar espraiada em escolas públicas e privadas, atingir professores/as e 

funcionários das escolas e ter como perpetrador meninos e meninas.   De modo que, na 

intrincada tarefa de conceituação das expressões da violência na escola, recorre-se a Charlot 

(2005), o qual considera que a novidade desta prática esta nas configurações que assume: as 

formas de violência que permeiam o cotidiano escolar são mais graves que no passado, e que 

na atual escalada da violência, os/as jovens envolvidos/as nos episódios de violência por 

vezes mal saíram da infância, beirando os 7, 13 anos de idade. A exposição da escola à 

violência é outro aspecto salientado, esta tornou-se vulnerável à entrada de grupos e gangues 

que a invadem para acertar desavenças nem sempre iniciadas dentro dela. Um quarto ponto 

refere-se a funcionários/as da escola: porteiros, merendeiras, faxineiros, inspetores, 

escriturários, etc., que sofrem ameaças constantes. Os fatores apresentados provocam na 
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comunidade escolar um sentimento de “angústia social”, um estado de preocupação, medo, 

insegurança, revelando que a escola tornou-se um local aberto não só às agressões vindas de 

fora como também àquelas originadas no seu interior, tendendo a tornar-se “um fenômeno 

estrutural e não mais acidental” (CHARLOT, 2005, p. 126). 

Diante deste cenário torna-se complexo distinguir as violências a que está exposta a 

escola. Charlot (2005) recomenda a distinção entre a violência na escola, a violência à escola 

e a violência da escola. A “violência na escola” é aquela que se produz dentro do espaço 

escolar, sem estar ligada à natureza e às atividades da instituição escolar, a escola torna-se o 

lugar em que ocorre uma violência que poderia ter acontecido em outro lugar, por exemplo, 

quando um bando entra na escola para acertar contas de disputas de bairro ou a briga entre 

alunos/as. 

A “violência à escola” está ligada à natureza e às atividades da instituição escolar: 

quando os alunos/as depredam o prédio escolar, destroem carteiras, picham salas, danificam 

instalações elétricas e hidráulicas, arrombam portas, insultam professores/as. É um tipo de 

violência que visa a atingir diretamente a instituição e aqueles que a representam. Esta 

violência contra a escola, recomenda Charlot (2005), deve ser analisada junto com a 

“violência da escola”, que é uma violência institucional, simbólica, a qual os próprios jovens 

suportam através da maneira como a instituição e seus agentes os tratam (modos de 

distribuição das classes, de atribuição de notas, de orientação, de palavras desdenhosas dos 

adultos; atos considerados pelos alunos como injustos ou racistas, etc.). 

A essas distinções ousa-se acrescentar a violência que ocorre cotidianamente dentro 

da escola envolvendo alunos e alunas em conflitos verbais e físicos por vezes extensivos a 

professores/as e funcionários/as. É uma manifestação da violência permeada por agressões 

verbais, através da qual as palavras ofensivas, os xingamentos, as ameaças, a coação e a 

intimidação dão o tom, servindo de mote para o acirramento do conflito que, na maioria das 

vezes, tem no combate físico a sua concretização.  

 

3.1 - Violência da Escola  

 

A seguir apresentar-se-á um breve relato do que revelaram as observações e as 

entrevistas na escola em foco. 

Uma das coordenadoras entrevistada mostrou-se desanimada com os rumos da 

educação, com a falta de interesse dos alunos. Diz que a escola recebe, principalmente no 

turno noturno, alunos no ensino médio que  
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não sabem ler direito, têm dificuldade para interpretar um parágrafo, têm 
dificuldade em realizar as quatro operações básicas da matemática. Com este 
público decidimos retomar muitos dos conteúdos que eles deveriam já 
chegar sabendo, “o currículo tem que ser adaptado ao aluno que nós 
recebemos, temos que recuar e tentar fazer com que aprendam alguma coisa, 
mas é difícil, muito difícil. 
 

Segunda-feira, dia de prova, com início no segundo horário, às 10:00h, para toda a 

escola. A pesquisadora chegou no horário do intervalo. Na sala dos professores/as estava 

sendo comemorado o aniversário de uma docente, no pátio alunos/as lanchavam e dividiam-se 

em pequenos grupos de conversas; as “brincadeiras” entre os meninos eram voltadas para a 

demonstração de força; alguns meninos amedrontavam as meninas jogando pequenos insetos 

em cima delas o que as assustava e as faziam gritar e reagir com tapas. 

Finalizado o intervalo, alunos/as e professores/as dirigiram-se às salas de aula para a 

aplicação das provas (Biologia e Redação). Qual não foi a surpresa em verificar que menos de 

dez minutos depois do início da prova já tinha aluno saindo da sala de aula. Um grupo desceu 

reclamando, dizendo que a professora o chamou e aos colegas de vagabundos. Para os/as 

alunos/as este é o comportamento “normal” da professora. 

Procurou-se saber qual a opinião de uma das professoras sobre a rapidez com que 

respondiam às provas:  

Eles mal leem a prova, já dizem que não sabem nada, marcam qualquer coisa 
e vão embora. A escola estipulou que eles só podem sair da sala meia hora 
depois de iniciada a prova, mas nem assim a gente consegue segurá-los na 
sala, pois acabam atrapalhando os poucos que estudaram e querem fazer bem 
a prova.  
Tem disciplina que o professor é obrigado a baixar o nível da prova e 
organizar questões do tipo para marcar V ou F para não prejudicar tanto o 
aluno; qualquer coisa que seja para eles pensarem é difícil conseguir que 
façam uma boa prova. No ensino fundamental eu ainda tento mas no ensino 
médio é muito difícil. 
 

A professora M. atribui o desinteresse do aluno ao fato de que:  

Eles não querem mais pensar, têm tudo fácil na televisão, na internet, a 
tecnologia esta aí, o mundo é rápido para eles, querem tudo de uma vez. Nós 
recebemos alunos de diversas partes da cidade: da Atalaia, Mosqueiro, 
Coroa do Meio, Conjunto Jardins, Terra Dura, Orlando Dantas, Eduardo 
Gomes,... é muito misturado.   
 

Verifica-se tanto na fala da coordenadora do ensino noturno como na da professora 

um desânimo com o fato de receberem alunos com nível de escolaridade deficitário o que 

reflete negativamente na aprendizagem dos conteúdos próprios do ensino médio. Revelam 
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que têm de “baixar o nível de exigência”, pois, caso assim não procedam, o aluno será 

reprovado.  

A coordenadora da noite diz que tenta de tudo para que o aluno não seja reprovado 

ao final do ano letivo, procura facilitar as provas e não exigir muito a frequência regular às 

aulas. Uma outra professora atribui o pouco interesse do aluno pela escola às inovações 

tecnológicas e ao distanciamento entre o mundo que o jovem vive fora e dentro da escola, 

assim como à origem de moradia do aluno, “o público é misturado”, a diversidade não 

colabora para que haja um ensino diversificado pois os alunos chegam ao ensino médio com 

deficiências de aprendizagens que são base para absorver os conteúdos específicos deste nível 

de ensino. 

É possível que a violência da escola seja a responsável pela violência na escola? 

Rejeitado, enganado, iludido, negligenciado pela instituição que o deveria acolher este/a 

aluno/a reage de modo violento ao poder manifesto no regulamento e na autoridade docente 

de modo a evidenciar seu desprezo e revolta contra um ambiente que o violenta 

rotineiramente. 

De acordo com Ioschpe (2008) o fenômeno da violência na escola tem sido estudado 

colocando o aluno como o culpado da situação de caos encontrada em muitas unidades 

escolares quando na verdade a vitimização do aluno por professores, funcionários da escola, 

raramente é reconhecida ou divulgada, colocando-se como fato potencialmente desencadeador 

de violências na escola. Para ele a pior agressão sofrida pelos alunos é a intelectual, “aquela 

de um sistema de ensino que não está muito preocupado com seu aprendizado, que despreza 

sua inteligência, que mói seus sonhos, que os condena ao subemprego e à pobreza, que culpa 

alunos e pais pelo fracasso da escola”. Enfatiza que temos no Brasil, uma escola que tira 

dezenas de horas e dias e anos da vida dessas crianças e desses jovens com aulas chatas, de 

didática atrasada o que contribui enormemente para que ele se volte contra esta instituição. 

Se temos um sistema educacional que trata os alunos como mimeógrafos, 
que atribui a dificuldade dos estudantes à sua preguiça ou pobreza e que se 
recusa a fazer uma auto-análise, não é de surpreender que os alunos se 
revoltem com essa instituição e a tratem com o mesmo desprezo com o qual 
são tratados por ela. (IOSCHPE, p. 2, 2008). 

 
Nos depoimentos coletados entre os docentes foi possível constatar semelhante 

realidade. É uma escola na qual o/a próprio/a professor/a resume seu papel a “passar o 

conteúdo”; defendem-se afirmando que se o aluno não estuda a culpa é da família que não 

acompanho o seu dia-a-dia na escola; ou do próprio aluno que “não quer nada”. Raramente 
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admitem que suas aulas são pouco interessantes e nada têm a ver com o contexto do alunado; 

muito menos assumem a falta de compromisso com o aprendizado do/a aluno/a.  

As observações realizadas em sala de aula têm permitido identificar o mal uso da 

carga horária de cada disciplina pelo/a professor/a:  80%  dos/as professores/as observados 

não aproveitem integralmente o tempo destinado às suas disciplinas. Cada aula tem a duração 

de 50 minutos, grosso modo, o/a professor entra na sala de aula com dez a quinze minutos de 

atraso e sai cerca de dez minutos antes de tocar o sinal indicativo do término da aula. Este é 

um flagrante descumprimento de suas atribuições como professor/a: estão negligenciando um 

direito do aluno, que é o de ter aula. O que pode ser mais violento do que isto? O que dizer a 

alunos/as que acordam por volta das cinco horas da manhã, se alimentam mal, utilizam um 

transporte urbano precário para chegar à escola antes das sete horas e aguardar o/a 

professor/a? 

Verifica-se um jogo de poder no qual o sistema de ensino, através da escola impõe ao 

alunado uma rotina desgastante com carga horária diária de seis horas cujos conteúdos estão 

direcionados para o vestibular sem que haja esforço verdadeiro para conectar conhecimento e 

vida. Sem falar na falta de preparo dos professores/as para utilizarem recursos didáticos e 

estratégias de ensino motivadoras. As aulas são enfadonhas, desinteressantes, demonstram 

não ter sido devidamente planejadas.  O recurso didático mais utilizado é o registro no 

quadro-negro do conteúdo a ser copiado pelo/a aluno/a. Será que isto é dar aula, educar? 

Para contrapor-se ao desinteresse do aluno, sim, porque são eles, os meninos, quem 

mais saem da sala quando não têm interesse pela aula que está sendo dada, “as meninas são 

mais comportadas”; os docentes usam o poder disciplinador (FOUCAULT, 2004) através da 

vigilância, das punições e dos temidos exames (provas) sem buscar compreender quem é este 

aluno, quais são seus conflitos, interesses, cultura, modo de ser e de se expressar. De acordo 

com um aluno do 1º ano do ensino médio:  

 
O professor chega atrasado na sala, fala com a gente procurando saber o que 
está acontecendo na escola, as fofocas, e nada de dar aula. Saio da sala 
porque é melhor ficar no corredor conversando com os colegas. Depois ele 
quer que a gente tire boas notas. Como? 
 

Ora, este é um aluno que sofre a violência da escola ao ser negligenciado pelo 

professor que deveria estar em sala cumprindo o seu papel de mediador, orientador e 

disseminador do conhecimento historicamente construído, mas também co-participe no 

processo da construção da identidade desses/as jovens. Nesta perspectiva, a escola é, também 

ela, produtora e disseminadora de violências, principalmente quando se verifica, de acordo 
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com Carvalho (2003) que o fracasso escolar é maior entre os meninos, que, coincidentemente, 

ou não, são os maiores perpetradores de violência nas escolas: 

Estamos todos imersos numa sociedade que tem profundas desigualdades de 
raça, classe e gênero, estamos marcados por essas desigualdades e, à medida 
que não encontramos espaços coletivos para rever nossos conceitos, é claro 
que a tendência será lançar mão, na avaliação de nossos alunos e alunas, 
daquilo que aprendemos em nossa própria socialização. (CARVALHO, p.5, 
2003). 

 

3.2 - Violência à Escola  

A violência à escola reflete-se na maneira como os/as alunos/as utilizam o prédio 

escolar: recém-pintadas as paredes já estão sendo riscadas assim como as cadeiras e carteiras 

têm pedaços arrancados e jogados no chão. Embora exista uma lixeira em cada sala de aula o 

lixo é jogado displicentemente no chão; também no pátio principal existem lixeiras e 

vasilhames para a coleta seletiva do lixo que são recorrentemente ignoradas. Se no inicio do 

ano letivo as salas de aula e áreas comuns da escola estavam limpas durante toda a manhã, 

hoje, transcorridos apenas três meses de aula apresentam lixo espalhado por vários lugares. 

Até mesmo os copos onde é servido o suco ou achocolatado do lanche é utilizado como bola, 

chutado pelos alunos do ensino fundamental ou deixado em qualquer lugar pelos alunos/as do 

ensino médio. 

Agredir o mobiliário, as salas de aula, os quadros de aviso pode ser interpretado 

como um vandalismo dirigido ao patrimônio escolar de modo a atingir todas as pessoas que 

representam a escola: porteiros/as, merendeiras, serventes, professores/as, coordenadoras, 

pedagogas, escriturários/as, enfim, todos aqueles que compõem a escola e fazem parte da 

função educativa que não está diretamente ligada ao currículo obrigatório a cada série de 

ensino, mas que se refere ao currículo oculto pois a ação de cada pessoa dentro do cotidiano 

escolar, de um modo ou de outro, estará educando, formando alunos/as para a vida em 

sociedade, estará interagindo com eles/elas fazendo parte das experiências vividas diariamente 

ao longo de muitos anos de suas vidas. 

3.3 - Violência na escola 

A violência na escola manifesta-se física, psicológica e verbalmente, sob a forma de 

apelidos, xingamentos, intimidações, piadas ofensivas à moral e /ou caluniadoras, insultos, 

brigas, troca de tapas, pequenos furtos, uso de instrumento para ferir o colega (lápis, estilete, 
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faca, pedras, carteira, etc.); invasão das instalações por parentes, amigos e grupos, no intuito 

de “tirar satisfações” junto ao corpo docente, professores/as e alunos/as.  

Como nos mostram os depoimentos a seguir a violência na escola também se 

configura em situações que têm como palco os arredores da escola. Muitas vezes o conflito 

iniciado na rua tem na escola ambiente de encontro e de confronto no qual as rixas são 

resolvidas, local onde recebem apoio e segurança dos colegas. Ao serem questionados se já 

haviam presenciado manifestações de violência entre colegas, 90% dos/as alunos/as 

entrevistados/as responderam que sim. Os motivos apontados para a eclosão dos episódios de 

violência na escola entre os meninos são o que eles/elas denominam de “brincadeiras 

pesadas” (que envolvem contato físico, com tapas e pontapés, colocar o pé para o/a colega 

cair, empurrões, etc.) os apelidos e a fofoca; entre as meninas os principais motivos são a 

fofoca e a briga por causa de namorados. 

A violência geralmente começa com as pessoas que são briguentas, que 
gostam de brigar, de tirar chacota. Ficam tirando brincadeira com outra 
pessoa e a vezes termina em violência. E geralmente quem começa a briga 
são uns machistas, os que começam a instigar, a querer ver a briga e que 
acabam provocando tudo, xingando a mãe um do outro. (Marcos, 3º ano). 

São certos comportamentos como a falsidade, a intriga, sei lá, os conflitos 
entre os colegas; os meninos e as meninas, os dois, fazem fofocas, intrigas, 
não tem diferença.(Mateus, 3º ano). 

Na maioria das vezes é a inveja o motivo da encrenca; fofoca, um monte de 
besteiras, de coisas banais que se tornam bem sérias e geram consequências 
sérias. (Felipe, 2º ano). 

O que menos gosto é a zoação. Aquelas pessoas que mexem com a gente 
com preconceito, que ficam colocando apelidos. (Leila, 1º ano). 

Tem meninas que brigam também por causa de namorado ou de alguma 
fofoca. Mas as mulheres conversam mais, se uma tá falando alto, discutindo, 
a outra reclama, chama a atenção, procura resolver os problemas na 
conversa. 

 

De tão corriqueira e disseminada, a violência no cotidiano escolar passa a atingir 

também os/as professores/as que se envolvem diretamente com os acontecimentos entre os/as 

alunos/as, na condição de vítimas, observadores/as, ou mediante tentativa de solucionar 

problemas. Existem professores/as que preferem negar a violência direta, relatando que 

ouviram falar, mas nunca como algo que teve de enfrentar diretamente, fato que denota o uso 

de subterfúgios para não encarar o problema em toda sua complexidade. Desse modo, reagem 

como se o problema não os/as atingisse diretamente, cabendo aos pais e à escola resolvê-los, 

não se vêem como parte do conflito, a escola surge como instituição isolada, coisificada na 

qual seus atores não assumem compromisso direto com a formação integral do alunado. 
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Uma das docentes diz conduzir sua aula “sem bater de frente com o aluno”, procura 

conversar, estabelecer uma relação mais próxima indicando-lhes que o respeito pelo 

professor/a e pela turma devem estar sempre presentes em sala de aula. Segundo seu relato, a 

intimidação do professor é uma estratégia utilizada pelos/as alunos/as, de modo a testar sua 

autoridade e fazê-los abandonar as aulas na turma, principalmente no horário noturno 

 

CONCLUSÕES PARCIAIS 

Os relatos das/os depoentes nos levam a verificar que a violência da escola é visível 

ao constatar-se que o/a aluno/a atravessa todo um processo de escolarização em instituições 

públicas e não tem como garantia a qualidade do ensino recebido. Seja por leniência da escola 

e dos/as docentes, seja pelos mecanismos criados pelo próprio governo federal que espera 

através da divulgação de números de aprovados estar enfrentando o problema da educação no 

Brasil. O que se conclui da fala dos docentes é que o aluno conclui o ensino médio 

despreparado para enfrentar o mundo do trabalho e com uma formação para a cidadania 

incipiente pois a escola sequer preserva o direito à educação em sua globalidade desde quando 

lhes nega o direito básico garantido pela Constituição Federal de 1988. 

As manifestações da violência não podem ser analisadas isoladamente. Assim, a 

violência da escola e a violência à e na escola  são expressões de descontentamento destes/as 

jovens para com uma instituição que deveria cuidar, formar, orientar para a vida em 

sociedade. Espaço privilegiado de socialização e de encontro com outros jovens, a escola tem 

negligenciado seu papel educativo, responsável que é pelo desenvolvimento humano dos/as 

alunos/as, e, ao lado da família e das demais instituições, pela inserção destes/as nos códigos e 

valores morais de uma sociedade. Neste sentido, de agressores/as alunos e alunas 

transformam-se em vítimas de uma instituição que os abandona e violenta. 
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