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Capítulo de Aprendizagem

A violência na sociedade contemporânea é visível e invade subjetiva e 

objetivamente a vida de todos, interferindo nos desejos, nas ações e nas 

opções tomadas por indivíduos e por instituições. É um desafio social 

a ser enfrentado devido à complexidade de tipos existentes e de suas 

inúmeras manifestações. Neste livro queremos refletir sobre as formas 

de violência presentes nas escolas brasileiras: tanto aquelas que se origi-

nam em diversos espaços sociais e que invadem o espaço escolar quanto 

aquelas que na escola germinam e dão frutos que repercutem no cotidia-

no e na vida social de uma forma mais ampliada. 

A reflexão que procuramos estimular visa a atingir professores e demais 

integrantes da equipe escolar, que se veem aturdidos diante de proble-

mas que não foram preparados para enfrentar, ao longo dos anos de for-

mação acadêmica. Buscamos também sensibilizar os gestores do ensino 

público e privado para a importância de se debater sobre a questão da 

violência na escola e sobre o papel a ser desempenhado por cada um dos 

atores que conformam o sistema de ensino. 

Temos hoje no Brasil 1.882.961 docentes na Educação Básica, dos quais 

81,6% são mulheres, 68% têm mais de 33 anos de idade, 68,4% têm 

nível superior completo (destes, 90% possuem licenciatura) e 80,9% 

trabalham em uma única escola (MEC/Inep, 2009). 

Muitos estudos apontam a relação entre o processo de trabalho docente, 

as reais condições sob as quais tal trabalho se desenvolve e o possível 
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adoecimento físico e mental dos professores. A análise dessa realida-

de demandaria um maior conhecimento sobre o cotidiano de trabalho 

desses profissionais, principalmente no que tange à compreensão da 

dinâmica de trabalho, como infraestrutura das escolas, tamanho das 

turmas, jornada de trabalho, cultura organizacional, entre outras, 

sem esquecer a perspectiva de gênero, uma vez que estamos falando 

de um grupo predominantemente feminino como indicam os dados 

anteriormente descritos. Alguns autores afirmam que os professores 

em sofrimento criam estratégias de defesa ou de enfrentamento das 

adversidades visando ao exercício da função. No entanto, temos os do-

centes como uma das categorias profissionais com elevado número de 

afastamentos por problemas de saúde e fica estabelecido o nexo causal 

trabalho-adoecimento. 

Esses profissionais são responsáveis por 53 milhões de crianças e ado-

lescentes matriculados no Ensino Básico no Brasil, dos quais 88% 

estão no ensino público (MEC/Inep, 2008). Embora com indicadores 

educacionais ascendentes, ainda nos deparamos, em 2008, com muitos 

problemas na Educação Básica brasileira: em média 7,3 anos de estudo 

na faixa dos 15-17 anos; 10% de taxa de analfabetismo; 14,2 milhões 

de brasileiros com mais de 15 anos que não sabem ler e escrever. Temos 

ainda 492 mil crianças e adolescentes entre 10-14 anos analfabetos, 

que não conseguem redigir bilhetes simples (2,8% da faixa etária) 

(IBGE, 2009).

Incorporar todas as crianças e adolescentes nas escolas e oferecer um 

ensino de elevada qualidade é um desafio descomunal que, para ser 

enfrentado, precisa incorporar a garantia de direitos dos professores, 

da equipe escolar e das crianças, adolescentes e famílias atendidas pela 

escola. Nesse sentido, a reflexão sobre as formas de enfrentamento de 

violência pela escola tem posição de destaque. 

O livro foi organizado por pesquisadores do Centro Latino Americano de 

Estudos de Violência e Saúde Jorge Careli da Fundação Oswaldo Cruz 

(Claves/Fiocruz) que, há vinte anos, apresenta pesquisas, produz artigos, 

livros e materiais didáticos e realiza cursos sobre o tema da violência. 

Em todo este período, o ambiente escolar esteve presente como um dos 

principais parceiros nas atividades e na produção realizada pelo Claves. 

Vários autores, com expertises variadas nas áreas de educação, saúde e 
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assistência social, trouxeram suas experiências sobre o enfrentamento 

da violência em escolas brasileiras.

O livro está organizado em nove capítulos. Os dois primeiros apresentam 

as bases teóricas que norteiam todo seu conteúdo. Em primeiro lugar, 

debatemos a importância fundamental da reflexão sobre direitos huma-

nos quando se trata do tema ‘escola e violência’. Buscamos apresentar 

a perspectiva do respeito aos direitos dos diversos atores escolares. No 

capítulo 2, trazemos algumas conceituações sobre violência que transi-

tam nas áreas de educação, saúde e segurança pública, sem a pretensão 

de dar ao leitor uma única definição ou uma ‘verdade absoluta’. Pelo 

contrário, queremos que o leitor elabore criticamente a sua visão sobre 

tema tão complexo e diversificado.

Os capítulos 3 e 4 abordam com maior profundidade as situações de 

violência próprias da escola. A violência na escola, da escola e contra a 

escola é debatida, congregando diferentes situações como: as condições 

de trabalho dos professores, a agressão de pessoas externas à escola, a 

violência simbólica e as agressões entre os diversos atores escolares. O 

capítulo 4 detalha as agressões entre pares na escola (bullying).

São debatidas, no capítulo 5, as representações culturais das identidades 

de gênero, sexuais e de cor de pele ou ‘raça’ e suas relações com formas 

de violência presentes na escola. No capítulo seguinte temos a discussão 

sobre a violência familiar e os ecos que ressoam na escola, enfatizando a 

importância de professores, direção e toda a equipe escolar integrarem a 

rede de proteção de crianças e adolescentes. 

O capítulo 7 apresenta alguns danos físicos, emocionais, comportamen-

tais e cognitivos evidenciados por crianças e adolescentes que sofrem 

violência, visando a auxiliar a identificação de alunos em situação de 

vulnerabilidade. Também estão apresentadas a importância de a escola 

atuar na prevenção da violência e de ser um ‘tutor de resiliência’ para 

os alunos (Cyrulnik, 2004). A escola como parceiro fundamental da 

rede de proteção de crianças e adolescentes, na perspectiva do atendi-

mento multiprofissional, será o enfoque do capítulo 8. Estão destacados 

como temas os procedimentos de notificação aos órgãos competentes e o 

acompanhamento das crianças e adolescentes.
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O último capítulo tem como objetivo estimular o professor a elaborar 

um plano de intervenção local para prevenção e redução da violência na 

escola. São apresentados alguns exemplos de programas bem sucedidos 
realizados em vários países do mundo, inclusive no Brasil.

Finalizamos esta apresentação com a definição de violência de Bernard 

Charlot (1979), filósofo e professor que galgou importante papel na edu-

cação na França e que atuou em países como Tunísia, Brasil e Portugal, 

estudando temas como o fracasso escolar e a violência na escola (Charlot 

& Émin, 1997).

A ‘violência’ é o nome que se dá a um ato, uma palavra, uma 

situação, etc., onde um ser humano é tratado como um objeto, 

isto é, onde são negados seus direitos à dignidade de ser huma-

no, de membro de uma sociedade, de sujeito insubstituível. As-

sim definida, a violência é o exato contrário da educação, que 

ajuda a advir o ser humano, o membro de uma sociedade, o su-

jeito singular. (Charlot, 2006: 24)

As Organizadoras
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