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3. Violência na Escola,  
da Escola e contra a Escola
Marilena Ristum

Assim que você pensar que sabe como são realmente 

as coisas, descubra outra maneira de olhar para elas.

Robin Williams

À primeira vista, o título deste capítulo pode parecer confuso, mas espe-

ramos que, no decorrer do texto, ele se torne claro e indicativo do que 

pretendemos abordar na complexa relação entre escola e violência. 

Iniciamos refletindo sobre uma questão de fundamental importância: a 

deterioração da situação profissional do professor, apresentada no item 
‘violência contra a escola’. Julgamos que a condição de trabalho de mui-

tos professores brasileiros se constitui em verdadeiro atentado contra a 

escola. Consideramos que o professor e o aluno, juntos, representam o 

mais importante pilar de sustentação da escola. Por isso, destacamos as 

condições estruturais desfavoráveis como importantes formas de violên-

cia que valem a pena ser debatidas. A seguir, apresentamos outra forma 

comum de violência contra a escola: a agressão de grupos ou pessoas 

externas ao espaço escolar.

Prosseguimos o capítulo com o tema ‘violência da escola’, que destaca 

uma forma de violência própria ao ambiente institucional, a violência 

simbólica. Por fim, abordamos a ‘violência na escola’, especialmente ca-

racterizada pelas agressões que envolvem diferentes atores escolares. 
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Violência contra a escola

A desvalorização social e o empobrecimento do
professor

As mudanças no cenário profissional dos professores, produzidas pelo 

aumento no número de alunos, pela sua heterogeneidade sociocul-

tural, pelas novas demandas de escolarização geradas pela sociedade, 

pelo impacto de novas concepções do ensino e de formas de lidar com 

o conhecimento, não têm sido acompanhadas pela implementação de 

políticas educacionais capazes de enfrentar os desafios e de valorizar os 

profissionais de ensino (Gatti, 1996).

Uma investigação, feita com professores de primeiro grau de escolas mu-

nicipais e estaduais do Rio de Janeiro (Junqueira & Muls, 1997), mostrou 

o processo de pauperização desses docentes, ao longo de um período de 

17 anos, levando-os a condições de vida crescentemente precárias. Esse 

quadro ainda é atual e parece se repetir em todo o Brasil. 

Em contrapartida, a tendência de prover as escolas com equipamentos 

audiovisuais (televisões, datashows, computadores, livros didáticos) 

mostra-se limitada, como afirma Bosi (1997: 3): “Computadores e TV 

aos milhares, sem professores respeitados e estimulados são sucata 

virtual. Livros didáticos, sem mestres que os leiam e trabalhem com 

garra e entusiasmo, são pilhas de papéis destinadas ao lixo do esque-

cimento”.

 
Um trabalho que focalizou a desvalorização social do professor de es-
colas públicas e privadas do Ensino Fundamental de Recife (PE) ressalta 
que, nas entrevistas e discussões em grupo, os professores destacaram 
a discriminação social da docência, tendo em vista uma clara deteriora-
ção de sua posição social. Para a grande maioria, a docência “tornou-se 
profissão de pobre” e a insatisfação com a baixa remuneração foi gene-
ralizada (Weber, 1997). 
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Verificou-se esse mesmo tipo de insatisfação no discurso de várias pro-

fessoras entrevistadas em um trabalho sobre violência (Ristum, 2001). 

Apesar de não terem sido perguntadas especificamente sobre esse assun-

to, afirmaram seu empobrecimento e a falta de reconhecimento da re-

levância de sua profissão, indicando que essas questões monopolizavam 

grande parte de suas preocupações. 

A implementação de uma política de valorização da educação e do ma-

gistério é urgente e deve voltar-se para a formação dos professores, a 

partir de soluções para os problemas estruturais da educação, como é o 

caso de melhores condições de trabalho e salários dignos. Uma das pro-

fessoras entrevistadas em um trabalho sobre escola e violência (Lucinda, 

Nascimento & Candau, 1999: 85) retratou sua percepção sobre o descaso 

governamental em relação ao profissional do ensino da seguinte forma:

Eu acho que isso aí tem que partir de cima para baixo. Houve 

uma desvalorização do ensino muito grande, da escola, do pro-

fissional de educação. Então, tem que vir também de cima para 

baixo o respeito a esse profissional, o respeito a esse ensino... Só 

no momento que o governo valorizar o professor e a escola é 

que a comunidade vai ser um reflexo desse valor.

Essa afirmação da professora mostra que, a seu ver, a desvalorização da 

educação e de seus profissionais ocorreu “de cima para baixo”, e que, 

portanto, “de cima para baixo” deverá ocorrer o movimento inverso.

Para refletir

O que você acha da afirmação anterior? Você concorda com ela? Por quê?

A política de valorização da educação formal é uma questão bastante 

controvertida e complexa. Entretanto, é inegável que as precárias con-

dições de trabalho e os baixos salários dos professores aliados a baixos 

investimentos, ou a investimentos equivocados na sua formação profis-

sional, são aspectos cujas mudanças são essenciais para fazer deslanchar 

esse processo. Ao comentar a exploração indevida do trabalho do pro-

fessor, Junqueira e Muls (1997: 141) afirmam que “Com a brutal retra-

ção da remuneração em todos os níveis do magistério público, pode-se 
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afirmar que, cada vez mais, esta categoria profissional vem financiando, 

indiretamente, o sistema público de ensino”.

Lelis (1997) alerta para um aspecto da proletarização do magistério uti-

lizando uma expressão tomada de Bourdieu, que é a perda de “capital 

cultural” em função de condições de trabalho cada vez mais penosas. 

A autora relata que a maioria das professoras com as quais ela colheu 

a história de vida manifestou sentimentos de perda gradativa do gosto 

pela leitura e de acesso a bens culturais, perdas essas que repercutiram 

em suas vidas pessoais e profissionais.

 
Um trabalho realizado com professoras de uma escola pública de ensino 
fundamental (Ristum, 1995) mostrou que aproximadamente 50% tinham 
jornada tripla de trabalho (lecionavam nos três turnos), sem contar a jor-
nada doméstica. Elas relatavam não haver tempo sequer para assistir a um 
noticiário na TV. Assim, o trabalho de preparação de aulas e de material di-
dático, bem como a atualização de informações e a reciclagem de sua pró-
pria formação, eram praticamente inexistentes. As professoras sentiam-se 
despreparadas para abordar problemas relacionados à violência e a sexo, 
e se achavam, muitas vezes, incapazes de lidar com alguns problemas de 
aprendizagem que surgiam em suas salas de aula. Tinham, ainda, na sua 
quase totalidade, dificuldade para seguir a orientação da Secretaria de Edu-
cação, no sentido de aproveitar as experiências trazidas pelos alunos, no 
processo ensino-aprendizagem. 

Como resultado desse triste cenário, as professoras apresentavam baixa 

autoestima, desvalorizando, elas próprias, a profissão que haviam abra-

çado. Esse quadro era tão acentuado que, antes de iniciar o trabalho 

propriamente dito, foi preciso desenvolver uma programação com o ob-

jetivo de afirmar a relevância do trabalho do professor como precondição 

para uma ação posterior, na qual sua participação era decisiva. 

O frequente e acentuado desânimo dos professores no exercício do ma-

gistério, ao lado de sua falta de esperança em mudanças significativas no 

panorama educacional, podem ser representados na fala de uma profes-

sora de 5ª série, no Brasil atual (6º ano), de uma escola francesa:

Começo o ano sem projeto, sem desejos, e isto se torna ime-

diatamente catastrófico. Porque, face à rejeição violenta que os 
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alunos manifestam em relação à escola, não tenho nada em que 

me segurar, só sinto uma vontade permanente de fugir. Todas as 

manhãs eu me levanto com a recusa de ir ao colégio, e cada dia 

começa com uma contagem regressiva: faltam tantas horas para 

terminar! (Colombier, Mangel & Perdriault, 1989: 45)

O desinteresse dos professores é sentido pelos pais de alunos de escolas 

públicas, conforme referido por Bastos (2001: 237) em trabalho que des-

creve o cotidiano das famílias. Ao comentar os aspectos relacionados à 

escolarização dos filhos, esta autora relata que

Ao longo das entrevistas, era recorrente a identificação de proble-

mas como a ausência frequente e não justificada da professora, 

o não envio de deveres para casa, o desinteresse pelo aluno por 

parte da professora, o número excessivo de alunos na sala.

De acordo com Weber (1997), a desvalorização 

social da profissão docente remete à tomada de 

consciência de que mudanças nesse panorama 

dependem basicamente do reconhecimento 

social da relevância da educação formal por 

parte da própria sociedade.

Aponta-se, aqui, para a expectativa de que a 

sociedade brasileira reconheça a importância do 

papel da educação formal na construção do país, 

com a consequente valorização do magistério, 

passando, necessariamente, pela questão salarial, pela questão da formação e 

pela questão das condições de trabalho. No entanto, a supersimplificação da 

análise tem impingido ao professor um papel de bode expiatório do fracasso 

do magistério. Mas, como aponta Lelis (1997), os professores jogam o jogo 

possível de ser jogado, e sua desqualificação precisa ser entendida a partir 

das condições objetivas de sua produção histórica e social e das injunções 

que sofreram nos planos material, cultural e simbólico. Essa compreensão se 

reflete na afirmação de que o trabalho docente não constitui uma profissão 

homogênea. Entretanto, esse caráter polissêmico não deve

servir de pretexto ao imobilismo das instituições responsáveis pela 

formação de professores – administrações públicas, universidades, 
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sindicatos. Deve constituir o ponto de partida para o delineamen-

to de políticas públicas voltadas de fato para a valorização social 

do magistério, nos seus vários significados. (Lelis, 1997: 154)

As políticas públicas desenvolvidas ao longo de vários anos, no Brasil, 

acabaram sucateando as escolas e promovendo uma crescente desva-

lorização social do professor, aliada ao seu empobrecimento marcante, 

com reflexos profundos em sua autoestima. Isto constitui um quadro 

que pode ser pensado aqui como um desrespeito aos direitos humanos, 

não só dos professores, mas também dos alunos, de seus pais e de toda a 

sociedade, que, em última instância, sente os efeitos de tal desrespeito. 

Entendemos, então, que tal cenário é propício à escalada da violência, 

tanto em relação ao que adentra os muros escolares quanto ao que se 

processa nos seu interior, a partir de sua dinâmica institucional. Antes 

caracterizada como externa à escola, a violência passa a fazer parte do 

cotidiano escolar, transformando uma realidade para a qual os professo-

res, de modo geral, se sentem despreparados.

Os professores não são preparados, a nossa realidade é essa, 

para lidar com muito tipo de violência. Não são preparados. (...) 

A escola deveria levar esses meninos (os meninos de rua) para 

a escola, mas para isso o professor teria que ter uma outra for-

mação, que nós sabemos que não temos. Teríamos que ter, di-

gamos assim, um ambiente totalmente diferente do que temos 

na escola... (Professora de escola pública, Ensino Fundamental 

– Ristum, 2001: 97)

Na atualidade, podemos acenar para algumas iniciativas institucionais 

que sinalizam uma atitude mais incisiva para a melhoria desse quadro de 

descaso, tão presente nas últimas décadas. Exemplos dessas iniciativas são 

os programas “ Escola Aberta”, “Paz nas Escolas” e “Escola que Protege”, 

que envolvem a capacitação de educadores para o enfrentamento da vio-

lência. Outros exemplos são a lei nº 11.738 de 2008, que institui um piso 

salarial para o magistério de educação básica, e a Plataforma Paulo Freire 

que visa a uma melhor formação profissional de educadores.

Embora ainda tenhamos um longo caminho a percorrer na construção 

de um novo perfil do sistema educacional brasileiro, é importante enfa-

tizar que esse caminho já começa a ser desenhado.

Para mais informações sobre 
iniciativas e programas 
nacionais de enfrentamento da 
violência na escola, consulte os 
sites do Ministério da Educação 
(http://portal.mec.gov.br); 
Secretaria de Direitos humanos 
(www.sedh.gov.br) e da Unesco 
(www.brasilia.unesco.org).
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A ação de pessoas ou grupos externos à escola

Ainda nessa categoria de ‘violência contra a escola’, temos depredações, 

arrombamentos e roubos realizados por pessoas alheias aos educandá-

rios. A escola pública, geralmente mal conservada e mal equipada, sofre 

grandes perdas com essas ações que acontecem com mais frequência nos 

finais de semana. Acresce-se a esses um dos grandes problemas da atua-

lidade: o uso e o tráfico de drogas. O tráfico organizado descobriu, nas 

escolas, um importante filão de consumo e, especialmente nas públicas, 

um local em que crianças e adolescentes são facilmente aliciados para 

trabalhar por ele. Em uma escola de uma unidade de internação para 

cumprimento de medida socioeducativa, um aluno assim se expressou, 

dirigindo-se à educadora:

A senhora pensa que o adolescente só entra nessa vida por cau-

sa da necessidade? Não! Dez por cento entra por causa da ne-

cessidade, mas noventa por cento entra porque quer ter coisas 

boas, roupa de marca! Qual é o adolescente que não quer ter 

roupa de marca? Qual o adolescente que não quer ter status e 

respeito? Eu mesmo sou um exemplo disso. Só ganhava roupa 

boa no São João e no Natal. Eu disse que isso ia acabar e então 

resolvi entrar nessa vida para ter coisas boas. (Da Hora & Ristum, 

2009: 43)

Em um trabalho de psicologia escolar que desenvolvemos em uma es-

cola pública, durante o ano de 2008, com alunos do curso de psicologia, 

nossa ação inicial consistia em realizar um levantamento diagnóstico das 

dificuldades enfrentadas pela escola. Pudemos, então, observar o quanto 

é fácil a entrada de pessoas externas à escola, de modo que é comum, 

pelos corredores e pátios, o trânsito de adolescentes ligados ao comércio 

de drogas que se misturam aos alunos. Também pudemos notar que a 

desorganização da escola tem grande parcela de responsabilidade sobre 

isso. Por exemplo, a falta frequente dos professores às aulas fazia que 

sempre houvesse alunos fora das salas de aula, em meio aos quais os 

traficantes se confundiam. A forma pouco atraente como muitas aulas 

eram conduzidas também contribuíam para a não manutenção dos alu-

nos em sala. Havia, ainda, a falta de controle da entrada, a não-exigência 

de uniformes, a ausência frequente do diretor e as precárias condições 

físicas da escola. Ou seja, todas essas questões sem dúvida colaboravam 

na construção de um cenário propício à violência nas suas mais diversas 
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formas. Acrescente-se a isso, o fato de que não havia qualquer aproxi-

mação da escola com a comunidade de seu entorno.

E o que as escolas têm feito para enfrentar tais violências? Colocam gra-

des nas portas e janelas, suspendem os muros e solicitam mais policia-

mento. O caso relatado a seguir ilustra bem esse tipo de solução.

ESCOLA DO BAIRRO OU ESCOLA NO BAIRRO?

Em uma escola pública, de um bairro de periferia no Rio de Janeiro, foi pos-
sível perceber a dificuldade que a escola tem em manter-se protegida das 
agressões que enfrenta da própria comunidade na qual está inserida. 

Outro dia, a direção foi obrigada a chamar a polícia, pois havia muitas pes-
soas invadindo a escola durante um dia de recesso escolar. Havia grupos 
soltando pipas, outros jogando futebol e até algumas pessoas tomando sol 
no pátio. E o que mais chamou a atenção da direção foi um rapaz que, em 
cima do telhado, fumava tranquilamente seu cigarro.

Ao ser indagado sobre o tipo de relação que o colégio constrói com a co-
munidade do entorno, este rapaz comentou sobre a dificuldade de diálogo 
da Associação de Moradores com a escola. Algumas atitudes dos dirigentes 
dessa Associação não estão de acordo com os objetivos e posicionamentos 
da escola, o que provoca tal afastamento. 

Algumas pessoas sugeriram que a escola oferecesse à Associação de Morado-
res o espaço para atividades educativas dirigidas, de forma a contemplar seu 
papel na comunidade e a promover a aproximação entre ela e a comunidade. 

A gestão da escola não aceita essa estratégia, considerando muito difícil a 
aproximação. Decidiu então que no próximo semestre deverá construir um 
muro de proteção ao redor do prédio, procurando proteger o ambiente es-
colar de invasão e incômodo. Após algumas reuniões com representantes da 
Secretaria de Ensino e a polícia, a direção optou por aumentar o policiamen-
to e impedir definitivamente o uso da quadra de esportes fora das aulas de 
Educação Física.

Para refletir

Você conhece alguma escola que vivencia ou vivenciou uma situação parecida 
com o caso anterior? Quais as soluções encontradas e qual a sua avaliação 
sobre elas? Caso ainda não tenha havido nenhuma intervenção nesse 
sentido, procure identificar as possíveis razões para que essa situação se 
mantenha.
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As atitudes tomadas por essa escola ilustram um fato, na prática, muito 

comum: dificilmente pensa-se em alguma ação que envolva mudanças 

na organização, na dinâmica de funcionamento ou nas ações pedagógi-

cas e curriculares da própria escola.

Passemos agora a um tipo de violência que é muito pouco divulgado, 

muito pouco estudado e, portanto, muito pouco conhecido: a violência 

praticada pela escola.

Violência da escola

Ligada às políticas educacionais e, mais especificamente, à maneira como 

se estruturam as relações hierárquicas no sistema educacional, há uma 

violência que foi chamada por Bourdieu (1989) de violência simbólica, 

da qual o professor é tanto alvo quanto autor, e que, considerando o tí-

tulo deste capítulo, estaria caracterizada como uma violência da escola.

Violência simbólica

Em vários estudos faz-se referência à violência simbólica, na perspectiva 

de Bourdieu, como a principal violência promovida pela escola. Esse 

conceito foi proposto com base em uma visão da sociedade como um 

campo de dominação e de reprodução dissimulada das desigualdades 

sociais nas instituições, o que contraria a ideia de igualdade de oportu-

nidades vinculada à ideologia liberal. Esse questionamento, transpor-

tado para a área educacional, evidencia a ausência de democratização 

dos sistemas educacionais das sociedades capitalistas. Nas instituições 

escolares são maiores as chances de sucesso dos alunos das classes so-

cioeconômicas mais altas, já que pertencem a um meio familiar provido 

de bagagens culturais e linguísticas dominantes que constituem a base 

sobre a qual se estruturam os sistemas educacionais. Assim, as propos-

tas curriculares, as estratégias pedagógicas, as práticas linguísticas, as 

relações hierárquicas e outros compõem um cotidiano escolar que evi-

dencia uma violência simbólica em vários níveis, dos quais destacamos 

a que se exerce sobre os alunos de classes populares, pouco adaptados a 

uma escola não construída para eles. De acordo com Dudeque (2006), 

o ensino proposto pelo sistema educacional brasileiro é ineficiente e 

O capítulo 9 focaliza, com 
mais propriedade, o 
planejamento de ações com 
base na análise crítica da 
realidade da escola.
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antidemocrático, de forma a discriminar e a excluir uma grande parcela 

da população. 

A violência simbólica é utilizada como forma de dominação, inclusive 

pelos professores, posto que os símbolos são instrumentos estruturados 

e estruturantes de conhecimento. Mas também os 

professores estão sujeitos a essa violência, ao 

ter que cumprir prazos, programas, preen-

cher formulários, cadernetas etc., ou 

seja, atender às determinações vindas 

de cima, sem que o professor tenha 

participação na sua elaboração. As-

sim, nas nossas instituições escolares, 

percebe-se o professor com um duplo 

papel: de um lado, como representante 

do poder, exerce o papel de dominador; 

de outro, o papel de dominado, submetendo-

se a regulamentos e exigências burocratica-

mente estabelecidas, em que os aspectos or-

ganizacionais administrativos se sobrepõem à 

pedagogia.

Bourdieu considera o campo do poder como um campo de forças defi-

nido, em sua estrutura, pelo estado de relação de forças entre formas de 

poder ou espécies de capital diferentes. Trata-se de um campo em que se 

processam as lutas pelo poder, envolvendo os detentores de diferentes 

poderes; trata-se de um espaço de jogo em que agentes e instituições, ao 

possuírem uma quantidade de capital específico (especialmente econô-

mico ou cultural) suficiente para ocupar posições dominantes no interior 

de seus respectivos campos, afrontam-se em estratégias destinadas a con-

servar ou a transformar essa relação de forças (Bourdieu, 1989).

O poder simbólico é, para Bourdieu, “uma forma transformada, quer 

dizer, irreconhecível, transfigurada e legitimada, das outras formas de 

poder” (Bourdieu, 1998: 15). Ou seja, outras formas de poder são trans-

formadas em capital simbólico através de um trabalho de dissimulação e 

transfiguração que torna a violência existente nas relações de força igno-

rada ou não reconhecida como violência. Assim, o poder transformado 

em poder simbólico é capaz de produzir efeitos reais, sem gasto aparente 
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de energia (Bourdieu, 1998).

Para Bourdieu, esse poder é quase mágico: permite conseguir algo se-

melhante ao que se obtém pela força física ou econômica, devido ao seu 

efeito específico de mobilização. Todo poder simbólico só se exerce se for 

reconhecido como legítimo, isto é, se o seu caráter arbitrário for igno-

rado. Assim, o poder simbólico define-se em e por meio de uma relação 

determinada, relação esta que se estabelece entre os que detêm o poder 

e os que se sujeitam a ele. 

No poder simbólico, a ordem torna-se eficiente porque aqueles que a 

executam reconhecem-na como legítima e crêem nela, prestando-lhe 

obediência (Bourdieu, 1998). A destruição desse poder implica a toma-

da de consciência do arbitrário, já que sua força reside na crença e no 

desconhecimento.

De acordo com Bourdieu (1998: 7-8), o poder exercido no sistema de 

ensino é o poder simbólico: “Poder invisível o qual só pode ser exerci-

do com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão 

sujeitos ou mesmo que o exercem”. O autor lança mão de um conceito 

que ajuda a entender o fato de um grupo de pessoas se fechar em torno 

de um consenso ou de haver concordância por parte de várias pessoas a 

respeito das normas instituídas pelo poder simbólico: o conceito de ha-

bitus. Este conceito refere-se a um conjunto de padrões de pensamento, 

comportamento e gosto que relaciona a estrutura com a prática social.  

O habitus é, então, resultante “da relação entre condições objetivas e 

história incorporada, capaz de gerar disposições duráveis de grupos  

e classes” (Zaluar & Leal, 2001: 149). Assim é que, nas sociedades, exis-

tem padrões com os quais a maioria das pessoas concorda, e que, apesar 

de mutáveis, se mantêm por um longo período de tempo. Ressalta-se, 

então, a importância do consenso para que o poder se mantenha. Isto 

implica especificamente a ideia de que, para que haja violência simbólica, 

é necessária uma aceitação das normas estabelecidas na escola, tanto por 

parte de quem exerce a violência quanto por quem a ela é submetido.

Para refletir

Na sua escola, os professores são consensuais quanto à aceitação das normas 
estabelecidas? E qual a sua percepção com relação à posição dos alunos no 
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mesmo sentido? 

Em trabalho em que analisa as relações de poder na escola, utilizando as 

propostas de Weber e Bourdieu, Castro (1998) identifica duas situações 

que as caracterizam. No cotidiano, predominam as relações de um poder 

formal e impessoal, próprio das organizações burocráticas, exercido em 

nome dos órgãos administrativos do sistema. Esse poder é usado como 

escudo e justificativa para o exercício do poder simbólico pelos dirigen-

tes da instituição: “Os atores se submetem às ordens e exigências de 

superiores ‘bons’, ‘amigos’ e ‘compreensivos’ que não as impõem por 

uma vontade própria, mas enquanto ‘arautos’ dos órgãos oficiais – os 

verdadeiros impositores” (Castro, 1998: 11).

De acordo com Castro, nessa ordem hierárquica, as exigências são ex-

ternas aos atores, vindas de normas regimentais, de leis e ordens dos 

órgãos administrativos do sistema de ensino. É isto que torna o poder 

aparentemente impessoal, sugerindo  que todos gostariam de colaborar, 

mas as ordens precisam ser cumpridas. Quantas vezes já ouvimos um 

diretor dizer que sente muito, mas que, infelizmente, as determinações 

precisam ser cumpridas, não por exigência dele, mas por exigência da Se-

cretaria ou de qualquer outro órgão hierarquicamente superior? “Além 

disso, todos estão envolvidos em um processo educativo, em torno do 

qual há uma mobilização dos atores, em uma prática do poder simbólico, 

reconhecido, não conhecido como arbitrário, exercido com a conivência 

de todos” (Castro, 1998: 12).

 
UMA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SIMBÓLICA NA ESCOLA

Uma professora de Educação Infantil assim se dirigiu aos seus alunos: “vo-
cês precisam saber se movimentar dentro da escola. Não é assim, correndo 
livremente. Precisam andar em cima da linha comportadamente, um atrás 
do outro, com cabeça baixa. É assim que se anda dentro de uma escola. Até 
o final do ano, vocês aprendem!”

O outro tipo de situação identificada pela autora refere-se a determi-

nados momentos em que emergem divergências e incompatibilidades. 

Ocorre, nesses momentos, que o poder consentido, e não admitido como 

tal, é desvendado, perde sua invisibilidade, dando lugar a um poder ex-
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plicitado, que se revela nas relações de confronto, em que surgem os 

antagonismos e as lutas pela imposição de ideias ou pela conquista de 

posições de poder (Castro, 1998). Esses momentos, que costumam ser 

desgastantes para a instituição, são, segundo Bourdieu, próprios das re-

lações de poder, e, por ensejar a tomada de consciência do arbitrário, 

promove avanços nessas relações. As situações de confronto são, por-

tanto, úteis no sentido de proporcionar, ao professor, condições para se 

rebelar contra a violência simbólica. Mas, para reagir, é preciso que o 

professor tome consciência de que esse poder é arbitrário e, portanto, 

não legítimo, não consentindo mais manter-se submetido a ele. 

Entretanto, como já dissemos, o professor também exerce o poder sim-

bólico na relação com seus alunos, e as mesmas colocações feitas quanto 

à reação a esse poder podem ser recolocadas por seus alunos. 

 
DIÁLOGO ENTRE UMA PROFESSORA E UM ALUNO

Interessante relato, feito por Beaudoin e Taylor (2006: 33), de um diálogo 
entre uma professora e um aluno de aproximadamente 14 anos sobre o de-
ver de casa.

Aluno: – Por que você dá dever de casa?

Profª: – Para que as crianças aprendam.

Aluno: – E se elas já tiverem aprendido, ainda assim você dá dever de 
casa?

Profª: – Sim.

Aluno: – Por quê?

Profª: – Porque é a regra.

Aluno: – Por que a regra foi feita?

Profª: – Para que as crianças aprendam.

Aluno: – E se as crianças já tiverem aprendido?

Profª: – Ainda assim se dá. É a regra.

Aluno: – E se as crianças não puderem fazer o dever de casa? (uma referên-
cia à estrutura instável em casa, à pobreza, à falta de um lar).

Profª: – Ainda assim se dá. É a regra.

Aluno: – E depois são vocês que nos chamam de incoerentes!

No diálogo, a professora evidencia a sua aceitação do dever de casa como 
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algo posto, estabelecido e sobre o qual há um consenso na escola. Há 

também, em geral, uma concordância dos alunos sobre isso. Não é co-

mum que os estudantes se manifestem como fez o aluno do diálogo. 

Quando eles protestam, é para reclamar do excesso ou da dificuldade, 

mas não para questionar a inutilidade do dever quando os alunos já 

aprenderam.

Assim também são impostos currículos, conteúdos programáticos das 

diversas disciplinas que compõem o currículo, atividades dentro ou fora 

da sala de aula, formas de avaliação, projeto político pedagógico, calen-

dários, horários, comemorações etc. etc. etc. Se o professor já tem pouca 

participação em grande parte dessas coisas, o que dizer do aluno? Mas, é  

provável que os alunos não façam qualquer questionamento a respeito 

da maioria das imposições, pois existe uma crença quase generalizada 

de que isso é atribuição da escola ou dos professores. Ou seja, há uma 

aceitação da sua legitimidade. Por exemplo, a escola pública que atende 

alunos pobres é estruturada nos moldes de uma escola fundamentada 

nas características de alunos da classe média, inclusive quanto às expec-

tativas da escola sobre a atuação da família.

Para refletir

Tomando como base o conceito de violência simbólica, como você analisa 
a situação apresentada das crianças que são obrigadas a andar pela escola 
sempre em fila e de cabeça baixa? 

Que implicações essa maneira de agir pode ter para o desenvolvimento das 
crianças e dos adolescentes?

Entretanto, quando algo muda a situação e surge o confronto, os alu-

nos podem se rebelar contra a violência simbólica. Em geral, isso é in-

terpretado pelos professores e por outros profissionais da escola como 

indisciplina, ousadia, falta de educação, falta de respeito e várias outras 

expressões que se referem à insubordinação. Provavelmente, os profes-

sores dirão que os alunos ainda não têm maturidade suficiente para essa 
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participação, que não se entendem e não têm disciplina para participar 

de forma civilizada.

 Atividade 1

1. Depois de ler esse trecho sobre violência simbólica, analise quais as 
principais situações que ocorrem em sua escola nas quais você a identifica. 

2. Liste-as. À esquerda coloque aquelas em que o professor exerce o poder 

simbólico; à direita, as em que o professor se submete a ele.

Violência na escola

Chegamos ao terceiro e último item do nosso título. Aqui é que se situa 

a violência mais divulgada pela mídia e a mais facilmente identificada 

pelos profissionais da escola, pelos órgãos que a dirigem e pelas institui-

ções policiais. 

Peralva (1997) relata que, na década de 1990, houve na França uma 

mudança gradativa da violência externa para um tipo de violência in-

terna à escola, sob a forma de agressões de alunos contra professores e 

funcionários, agressões entre alunos, saques realizados pelos próprios 

alunos, confusões e contradições nas equipes educativas, protestos e gre-

ves de pessoal. Continuava a existir a violência externa à escola e contra 

a escola, mas ela foi superada pelos citados problemas internos. Esse 

deslocamento também ocorreu no Brasil.

A violência escolar se expressa em várias modalidades: violência entre 

alunos, violência de aluno contra professor, da escola e do professor 

contra o aluno, entre os profissionais da educação, do sistema de ensino 

contra a escola e o professor, do funcionário contra o aluno, do aluno 

contra o patrimônio da escola (depredação) e outras. Já vimos algumas 

delas. Vamos nos deter agora nas modalidades mais frequentes, as que 

mais afetam o cotidiano escolar, com ênfase especial na violência prota-

gonizada pelos alunos. De acordo com diversas pesquisas, essa é consi-

derada como a principal dentre todas as violências que se processam na 

escola, tanto pelos profissionais como pelos próprios estudantes.

Para refletir

Pensando sobre a violência no contexto da escola em que você atua, de que 
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maneira ela se manifesta? Como sua escola lida com a violência tanto dos 
alunos quanto dos professores?

Lucinda, Nascimento e Candau (1999) citam diferentes manifestações 

de violência que, de forma direta ou indireta, ocorrem no cotidiano das 

escolas brasileiras e, dentre elas, as que se colocam na categoria de vio-

lência na escola: depredação escolar, como a quebra de instalações, furto 

de materiais e pichações; brigas e agressões entre alunos, como roubos, 

insultos, brigas e exploração dos mais novos; agressões entre alunos e 

adultos, como ameaças a professores e agressões verbais, físicas ou psi-

cológicas impingidas pelos professores e outros profissionais da escola 

aos alunos.

Violência entre alunos

No trabalho de Ristum (2001), a ‘Violência entre alunos’ foi a mais 

apontada pela maioria das professoras, tanto de escola pública (93,1%) 

quanto de particular (83,3%), superando todas as outras categorias de 

violência escolar. Dados semelhantes foram obtidos por Sposito (2001), 

os quais indicam que a maior frequência de violência na escola é a que 

ocorre entre os alunos, nas suas mais variadas formas (xingamentos, 

brigas com e sem violência física, ameaças, roubo de material, rixas de 

gangues etc.). Nessa mesma direção situa-se o trabalho de Lucinda, Nas-

cimento e Candau (1999), no qual os professores entrevistados relata-

ram, como mais frequentes, as ameaças e agressões verbais entre alunos 

e depois, entre alunos e adultos, entre os quais se incluem os professo-

res. Eis o relato de uma professora de escola pública em entrevista sobre 

violência (Ristum, 2001: 183)

É demais. É violência a toda hora. É ‘eu vou pegar você lá fora, 

vou lhe furar’. Um quer bater no outro. Uma vez mesmo, eu fui 

entrar no meio e quase que tomo um murro. É assim essa vio-

lência. Então, a violência na escola, dentro da escola, está sen-

do demais, mais do que lá fora. Numa escola que fica no bairro 

onde eu dou aula à noite, um aluno foi baleado pelo outro. Na 

escola pública, a violência está demais.

Outra professora de escola pública relatou seus esforços para amenizar 
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as violências que ocorrem em sua sala de aula, algumas inclusive com 

uso de armas brancas pelos alunos, ainda crianças:

Então, a violência na escola está muito grande, realmente, e 

nós educadores, estamos tentando, por todos os meios, ver se 

ameniza, mas não é fácil. Eu mesma tenho exemplos horrí-

veis dentro de minha própria sala, com determinados alunos 

tentando de todos os meios, através da palavra, ver se modi-

ficava o comportamento. Tenho certeza que eu não consegui 

o objetivo, porque ninguém consegue em pouco tempo. Isso 

é um processo, mas a violência dentro da escola está existin-

do porque as crianças fazem uso de drogas, de armas. Quando 

criança vem com arma branca para a escola, eu mesma tenho 

uma série de armas guardadas no meu armário, que a gen-

te chama o responsável e nota o seguinte, que poucos dias 

depois a criança vem novamente com outra arma. (Ristum, 

2001: 183)

Nas escolas da rede particular de ensino, as professoras destacaram mais 

as violências ocorridas fora da sala de aula, especialmente na prática de 

esportes. Supõe-se que, nessas escolas, o controle dos alunos em sala de 

aula seja maior do que o que se verifica nas escolas públicas. 

Dentre as diversas formas de violência entre alunos, o bullying é, atual-

mente, uma das que mais tem preocupado os profissionais da escola 

e também os pais. Antes pouco estudado e considerado como próprio 

da idade e do ambiente escolar, as pesquisas sobre bullying escolar evi-

denciam sua alta frequência, a grande diversidade de suas formas e as 

consequências danosas para todos os que nele estão envolvidos: agres-

sores, vítimas e testemunhas. As características de intencionalidade e 

de crueldade, de humilhação e submissão do outro ressaltam um claro 

problema social nas relações interpessoais mediadas pelo poder.

Violência de Aluno contra Professor

Agredida moralmente e fisicamente e ainda ter de mudar de vida por causa 

de um estudante. É essa a situação que uma professora de 26 anos diz estar 

enfrentando desde o dia 18, quando levou socos no rosto e no pescoço de um 

de seus alunos, um adolescente de 15 anos. Ele cursava a 8ª série do Ensino 

Fundamental em uma escola pública de Suzano, na Grande São Paulo.

Para aprofundar a discussão 
sobre bullying escolar veja, a 
seguir, um capítulo que se 
destina especificamente a esta 
temática.
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(Globo On-Line, 30 de junho de 2007)

Mesmo que a violência não o atinja diretamente, o professor se vê en-

volvido por prestar solidariedade ao colega agredido ou pelos sentimen-

tos que experimenta ao se colocar no lugar do agredido. Uma professora 

assim verbalizou a esse respeito: “Eles [os alunos] são agressivos demais, 

eles xingam os professores ‘puta, o que é que essa puta quer?’, e a gente 

fica numa situação!” (Professora de escola pública do Ensino Fundamen-

tal – Ristum, 2001: 171). 

A maioria dos fatos mencionados nessa submodalidade de violência na 

escola envolvia alunos de séries mais adiantadas, já adolescentes, que 

faziam sérias ameaças, exemplificadas nesse trecho da fala de uma pro-

fessora de escola pública: 

Um aluno de quinta série, com sintomas de que estivesse droga-

do, ameaçou a professora de português, não só dentro da esco-

la, como fora dela. Ele disse que ia matar a professora, inclusive 

apareceu, dois ou três dias depois, com uma arma de fogo na 

escola”. (Professora de escola pública do Ensino Fundamental – 

Ristum, 2001: 171) 

Perguntada sobre as ameaças, ela disse que ocorreram “verbalmente, na 

sala de aula”. “Não quer participar, aí faz bagunça, eles bagunçam e o 

professor reclama; eles não gostam e ameaçam mesmo” (Professora de 

escola pública do Ensino Fundamental – Ristum, 2001: 172). 

Uma professora nos relatou seu medo de reprovar, ou até mesmo de dar 

notas baixas aos alunos, pelas ameaças veladas que recebia. Contou-nos, 

a título de exemplo, a fala de um aluno ao receber uma nota baixa: “Por 

menos que isso já morreu um”.

Violência de Aluno contra Funcionário

Este tipo de violência foi pouco mencionada pelas professoras entrevista-

das por Ristum (2001), tanto em escolas públicas quanto nas particulares. 

Uma professora de escola pública fez referência a ela da seguinte forma:
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Tive uma classe (4a série) que os meninos chegavam totalmen-

te mesmo drogados. Inclusive tinha dois que pegavam pau, 

vinham armados com faca, querendo agredir os colegas. No dia 

que eles vinham para a escola, nesse dia ninguém tinha paz 

porque eles queriam bater no porteiro, se o porteiro não dei-

xasse eles entrarem. Então, o próprio pessoal da secretaria, da 

diretoria, não queria tomar conhecimento, porque eles mesmos 

ficavam com medo. Eles ameaçavam: ‘se você der queixa, fi-

zer alguma coisa, me expulsar, no outro dia eu vou lhe pegar 

no ponto do ônibus, eu vou lhe fazer e acontecer’. Então, eles 

ameaçavam o próprio funcionário da escola para que eles não 

tomassem uma decisão contra eles. (Professora de escola públi-

ca do Ensino Fundamental – Ristum, 2001: 173)

Entrevistamos funcionários de uma escola pública que apresentava 

elevados índices de violência, situada num bairro também conhecido 

como “violento” (Ristum, 2008). As falas desses funcionários indica-

ram a dificuldade que tinham para fazer valer certas normas, como, por 

exemplo, não deixar que os alunos trouxessem, para dentro da esco-

la, pessoas estranhas e não autorizadas pela direção. Os alunos faziam 

ameaças dirigidas a eles e a suas famílias, revelando conhecer seu local 

de moradia.

Violência de Aluno contra a Escola

Essa modalidade de violência, mais conhecida como vandalismo e depre-

dação escolar, é praticada no Brasil, tanto por alunos quanto por pessoas 

ou grupos externos à escola. Vamos tratar, neste item, apenas da que é 

produzida pelos alunos, já que a praticada por pessoas alheias à escola já 

foi referida. Ela envolve furto de materiais e equipamentos, quebra de 

instalações ou de equipamentos e pichações. É mais frequente na escola 

pública, mesmo porque, diferentemente da escola privada, esta é bastan-

te vulnerável a esse tipo de ação, fruto de um tipo de mentalidade muito 

corrente de que o público é de ninguém. Algumas pesquisas mostram 

que algumas situações favorecem esses acontecimentos.

VANDALISMO NA ESCOLA 

Uma investigação sobre o vandalismo na escola, realizada por Roazzi, Lou-
reiro e Monteiro (1996), mostrou que a precariedade da escola pública e o 
fato de ela ser pública (na visão de que o público é de ninguém) são fatores 
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relacionados à depredação. Mostrou também que a falta de cuidados e de 
manutenção da escola produz danos maiores que os causados pelo vanda-
lismo. Esses resultados concordam com os relatados por Medrado (1995), 
no que se refere às condições físicas e materiais da escola: ambientes e 
equipamentos mal cuidados e mal conservados estão mais sujeitos à depre-
dação que os limpos, bem arrumados e bem cuidados.

Uma professora de escola pública que citou atos de violência empreen-

didos pelos alunos contra a escola fez o seguinte relato: 

E à noite, teve aqui o maior vandalismo, apagaram a energia, 

apagaram o colégio todo. Cadeira rolava por tudo quanto era lu-

gar, por isso é que nós colocamos quatro policiais dentro da es-

cola (que ficam na escola todos os dias, durante todo o período 

noturno). Eu fui pra detrás da porta, com uns três alunos, deixei 

o pau quebrar, porque eu ia fazer o quê? Nada. Eu senti horror. 

O maior vandalismo do mundo. Aquilo é um tipo de agressão 

que queria mostrar que eles podem, que eles fazem, que eles 

podem fazer, que ninguém toma uma providência. Na realida-

de, hoje em dia, você vê que a agressão é mais porque ninguém 

toma uma providência. Eles mostram que podem mais, que têm 

mais poderes que a gente. (Professora de escola pública do En-

sino Fundamental – Ristum, 2001: 176)

As escolas, em geral, reagem à 

depredação adotando medidas re-

pressivas, introduzindo elementos 

estranhos e sem nenhum com-

prometimento com seu projeto 

pedagógico, em lugar de prevenir 

a sua ocorrência. Trabalhos como 

o de Lucas (1997) mostram que 

medidas repressivas e policiales-

cas não são eficazes para diminuir 

o índice de violência nas escolas.

Na avaliação de Medrado 

(1995), as medidas que tratam a 
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depredação como ato criminoso têm fracassado. Qualificada como crime, 

a depredação como fato social torna-se volatizada, desvinculando-se de 

suas funções sociais e políticas. O caminho da negociação, apontado por 

Medrado, parece promissor, pois focaliza a depredação sob uma ótica 

contextual.

Violência de professor contra aluno

Já nos referimos à violência simbólica que ocorre na relação professor- 

aluno. Mas há outras formas de violência praticadas pelo professor, entre 

as quais se destaca a violência psicológica. 

O trecho a seguir exemplifica a visão de uma professora de escola pública 

sobre essa violência: “Professor humilhar a criança, desfazer da criança, 

acho uma violência. Acho uma violência quando você desestimula uma 

criança e, assim, coloca-a para trás” (Professora de escola pública do 

Ensino Fundamental – Ristum, 2001: 172).

Nossas pesquisas têm mostrado que a violência psicológica ainda é pouco 

estudada, e os professores, de modo geral, não se percebem praticando-a. É 

interessante observar que, nas entrevistas do trabalho de Ristum (2001), 

dentre as professoras que citaram a violência praticada pelo professor 

contra o aluno, apenas uma se referiu a seu próprio comportamento. 

Todas as outras fizeram referência a violências praticadas por outras pro-

fessoras. A docente, de escola pública, assim se expressou:

Eu posso dizer que, num determinado momento, eu não ajo 

com violência, até com meu aluno? Então, pode acontecer, 

numa hora que eu deveria ter uma resposta calma, tranquila, 

eu dou uma resposta de uma forma tão agressiva, que se torna 

até uma forma de violência. 

Nas observações que fizemos em salas de aula, registramos que os cas-

tigos mais comumente utilizados pelas professoras foram os de expul-

sar da sala, mandar para a coordenação ou para a direção da escola, 

chamar os pais para conversar, deixar sem recreio e retardar a saída. 

Embora pouco frequentes, foram observados castigos diferentes des-

ses, como mandar o aluno sentar-se na cadeira do ‘bobo’ ou colocar o 

No capítulo 9, abordaremos 
alguns aspectos que facilitam a 
elaboração de um projeto de 
prevenção à violência na escola, 
além do caminho da 
negociação proposto por 
Medrado.
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aluno na frente da sala, em pé, com o rosto voltado para o quadro, de 

conotação claramente humilhante, configurando-se como violência 

psicológica.

Também observamos nas salas de aula um outro tipo de comportamento 

dos professores em relação aos alunos e que também classificamos como 

violência psicológica: o comentário pejorativo (Souza & Ristum, 2005). 

Estamos chamando de comentário pejorativo aquele que se caracteriza 

por depreciar o comportamento do aluno ou zombar dele. Esse tipo de 

comentário, de modo geral, colocou o aluno criticado numa situação 

humilhante e ridícula perante seus colegas e perante a observadora, 

causando certo constrangimento ao aluno. Comumente, os colegas vol-

tavam sua atenção para o aluno criticado e riam ou faziam chacotas. A 

seguir, apresentamos alguns exemplos de comentário pejorativo: “não 

aprende nada, ele é meio tonto mesmo, acho que não é normal”. 

Uma professora disse a um aluno que, se ele não se interessasse pelo 

estudo, iria transferi-lo para outra turma. E continuou dizendo: “Já tem 

dois anos que você está aqui. Estou te dando um prazo. Se você não me-

lhorar, vou colocar você na sala de Vera [outra professora]”. Aproximou-

se da observadora e disse, em voz alta, que esse menino não se interessa 

pela escola e que ele não aprende de forma alguma: “Ele é meio tonto”, 

finalizou. 

Em outra sala, um menino estava sem cueca e com o zíper da calça que-

brado. A professora perguntou se ele não tinha vergonha e fez vários 

comentários sobre a falta de cuidados que a mãe tinha em relação a ele. O 

menino parecia ter se esquecido do assunto e se envolvia nas tarefas, mas 

sempre que ele se levantava a professora tornava a dizer que ele deveria 

ter vergonha, o que o levava a colocar as mãos sobre o zíper e a se sentar 

de cabeça baixa. 

Observamos, em várias escolas, que rotineiramente a atenção dos pro-

fessores é bem mais voltada para aqueles comportamentos vistos como 

inadequados do que para os considerados adequados, tanto acadêmica 

quanto socialmente. Na nossa visão, isso contribui para formar, na sala 

de aula, um clima pouco prazeroso, em que professor e alunos, ao invés 

de constituírem um conjunto construtivo, parecem colocar-se em lados 

opostos. 
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Mas não é só a violência psicológica que o professor exerce sobre o alu-

no. A violência física, embora pouco frequente, também se faz presen-

te no cotidiano das salas de aula, especialmente nos primeiros anos de 

escolaridade. Presenciamos ações como: empurrar, beliscar, dar tapas, 

puxar o cabelo, bater com a régua, segurar fortemente nos dois braços 

do aluno e forçá-lo a sentar-se. Tais ações têm uma importante conota-

ção no contexto escolar, não apenas quanto à sua proibição legal, mas 

também no que se refere à questão ética. Apesar de se observar que, em 

certas situações, determinadas violências não físicas podem ter efeitos 

psicológicos mais danosos que os produzidos por castigos físicos, estes 

últimos têm uma visibilidade maior e são mais condenados pela comu-

nidade em geral.

É importante ressaltar que o uso de violência, seja física ou psicológica, 

constrói, na sala de aula, um ambiente pouco propício à aprendizagem 

e, na escola pública, constitui mais um fator de agravamento da exclusão 

social a que estão submetidas as parcelas de baixo nível socioeconômi-

co da população. E, por paradoxal que possa parecer, o dinamismo e 

a complexidade das relações sociais envolvidos nas questões histórico-

culturais que levam essas professoras a promover a exclusão social, ao 

se aliarem ao processo de empobrecimento e de desvalorização social do 

magistério, acabam por colocar essas mesmas profissionais na condição 

de socialmente excluídas. 

De quem é a ‘culpa’?

Nas nossas incursões pelas escolas, é muito comum ouvirmos dos pro-

fessores, diretores, coordenadores e funcionários a atribuição de culpa 

pelo fracasso escolar, pela indisciplina, pela violência e por vários outros 

problemas apresentados pelos alunos, basicamente a duas esferas: 1) 

à família, com ênfase na estrutura da família e na ‘falta’ de educação 

doméstica; 2) à conjuntura social, política, econômica e cultural, com 

ênfase na pobreza, no desemprego e no excesso de violência do local em 

que moram.

Para refletir

Você concorda com essa atribuição de culpa ? Por quê?
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A literatura nos mostra alguns trabalhos interessantes cujos autores co-

locam uma posição diferente da encontrada em grande parte das escolas. 

Sposito (1998: 64) aponta para a importância de abordar a violência 

escolar, que ela denominou stricto sensu: “aquela que nasce no interior da 

escola ou como modalidade de relação direta com o estabelecimento de 

ensino”, considerando que nem sempre os ambientes sociais violentos 

produzem práticas escolares violentas. Essa colocação não deve ser en-

tendida como algo que contrarie a ideia de violência em rede, que, aliás, 

parece estar incluída em outros trechos do mesmo trabalho, como na-

quele (p. 62) em que a autora explicita seu reconhecimento da relação 

dos aspectos históricos, culturais e políticos com a cultura da violência. 

Consideramos que, apesar da importância dos fatores macrossociais, não 

se pode negar que a dinâmica da instituição também seja respon-

sável pela produção da violência escolar. A esse respeito, é bas-

tante elucidativa a posição defendida por Aquino (1998), em 

artigo sobre violência escolar, no qual descreve duas visões 

adotadas pelos estudiosos da violência: uma de cunho nota-

damente ‘sociologizante’ e outra ‘psicologizante’.

Na primeira visão, a violência é abordada como sendo determina-

da pelas macroestruturas políticas, econômicas e socioculturais. Na 

segunda visão, o enfoque é colocado na estrutura psíquica 

prévia dos personagens envolvidos nos atos de violên-

cia. É claro que a combinação dessas duas perspectivas 

também é usual. A argumentação de Aquino contraria 

essas posições e se inicia com a colocação crítica de 

que, em qualquer dos casos, a violência teria raízes 

essencialmente exógenas em relação às práticas ins-

titucionais.

Adotando uma concepção de instituição como local 

de relações ou práticas sociais específicas (por exem-

plo, família, escola, religião, clubes esportivos ou sociais), 

Aquino conclui que a violência nunca ocorre fora de instituições. Comen-

ta o autor que é bastante comum pensar as práticas institucionais como 

“donatárias inequívocas do contexto histórico, isto é, da conjuntura po-

lítica, econômica e cultural” (Aquino, 1998: 10). Com isto, ele quer dizer 

que, se pensarmos que a violência que ocorre dentro das instituições é 

produzida apenas pelas macroestruturas (sistemas político, econômico 
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etc.), então teríamos a mesma violência em qualquer instituição em que 

ocorresse. Se assim fosse, não se teria, por certo, violências características 

de diferentes instituições. Ou seja, por mais que as instituições pudes-

sem diferir entre si, as violências seriam as mesmas, porque advindas do 

mesmo plano macroestrutural. Assim, não teríamos porque estudar, de 

forma separada, a violência familiar ou doméstica, escolar, policial, de-

linquencial, no trânsito etc., e deveríamos admitir, então, que a violência 

que se processa na escola é mero reflexo dos sistemas sociais, políticos e 

econômicos vigentes. Mas é disso que Aquino discorda. 

Entretanto, é preciso esclarecer que, com essa discordância, Aquino não 

pretende negar a importância da macroestrutura, e sim enfatizar que as 

instituições possuem características próprias cuja dinâmica tem também 

papel fundamental na produção de violências. Dessa forma, afirma uma 

“interpenetração de âmbitos”. Diz ele:

Afinal, não é possível admitir que o cotidiano das diferentes ins-

tituições opera, por completo, à revelia dos desígnios de seus ato-

res constitutivos, nem que sua ação se dá, de fato, a reboque de 

determinações macroestruturais abstratas. (Aquino, 1998: 10)

Na perspectiva ‘psicologizante’, a crítica advém da colocação da gênese 

da violência em aspectos psíquicos do indivíduo que é rotulado como 

violento, desvinculando-a da configuração da instituição em que ele se 

insere. Aquino defende a noção de sujeito que envolve a premissa de 

lugar institucional, portanto, de sujeito institucional (sempre). “Ele é 

estudante de determinada escola, aluno de certo(s) professor(es), filho 

de uma família específica, integrante de uma classe social, cidadão de 

um país, e assim por diante” (Aquino, 1998: 11).

Assim, a proposta de Aquino é de se abandonar as abordagens sociolo-

gizantes e psicologizantes. E abandonar essas abordagens implica tomar 

decisões teórico-metodológicas importantes, como a de propor que o 

fenômeno da violência seja matizado de acordo com sua configuração 

institucional. Isto significa que não se pode analisar a violência na famí-

lia, nas ruas, na escola como se fossem apenas efeitos (ou sintomas) de 

uma mesma causalidade macroestrutural ou de características pessoais 

dos indivíduos. Isto significa também que a violência deve ser referen-

ciada nas relações institucionais que a constituem e a mediam.
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Outra implicação importante da substituição dessas tradicionais aborda-

gens sociologizantes e psicologizantes por uma leitura institucional re-

side na impossibilidade de eximir a instituição da responsabilidade pela 

violência. Explicando melhor: tanto a posição sociologizante quanto a 

psicologizante, ao situar em forças exógenas a determinação da violên-

cia, isenta as relações institucionais da responsabilidade na construção 

da mesma. Além disso, tais posições levam, frequentemente, as institui-

ções a um imobilismo próprio da constatação de impotência diante de 

problemas macroestruturais. Então, voltando à atribuição de culpa pro-

duzida pelos profissionais da escola, podemos dizer que essas posições 

os levam a não se sentir responsáveis, como partes da instituição, pela 

violência que nela se processa. Isso talvez possa explicar porque as so-

luções pensadas para superação da violência caminhem sempre na dire-

ção da política de segurança: levantar muros, colocar grades, aumentar 

o número de vigilantes, colocar policiais na escola e nas imediações.

Para refletir

Na sua escola, você percebe a predominância de uma dessas posições 
(psicologizante ou sociologizante)? Avalie se, na prática cotidiana, a posição 
predominante tem conduzido a escola a adotar ações efetivas contra a 
violência.

Na mesma direção dos autores anteriores, Debarbieux (2001) relata que 

na França, a partir de 1990, as pesquisas sobre violência escolar come-

çam a questionar o fato de as escolas se sentirem desresponsabilizadas, 

situando as origens do problema nas periferias ou nos próprios jovens. 

As perguntas feitas pelos pesquisadores mostram essa preocupação:

 �A escola deve ser uma escola ‘do’ bairro ou uma escola ‘no’ bairro? 

 � É necessário protegê-la das agressões exteriores ou é na parceria 

com a comunidade que está a solução? 

 �As causas da violência são puramente externas ou a instituição de 

ensino tem sua parcela de responsabilidade?

Os resultados das novas pesquisas apontam para a importância de ana-

lisar as características da instituição na formação de um clima escolar, o 

qual tem efeitos consideráveis sobre a produção da violência. 
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Com base em tais estudos, Debarbieux (2001: 183) afirma que os ele-

mentos macrossociológicos devem ser considerados, mas não devem 

impedir a reflexão interna que indicará, por certo, que a ação é possível. 

Rechaça, então, o imobilismo institucional e considera que assim “con-

tribui para desconstruir a crença fatalista no handicap socioviolento”.

Enfatizando também a mobilização da escola na direção de sua finalida-

de precípua que é o processo ensino-aprendizagem, Lucas (1997) relata 

que em escolas de Nova Iorque o aperfeiçoamento do aparato de segu-

rança, como a instalação de detector de metais, resultou em diminuição 

no porte de armas e de drogas, mas, paralelamente, houve um aumento 

de outros tipos de violência, como abuso sexual e vandalismos graves 

(incêndios, por exemplo). Finaliza sugerindo que é necessário reverter 

a prioridade colocada na segurança, colocando-a no processo ensino-

aprendizagem.  

Finalizando, queremos afirmar, seguindo a trilha delineada por Beland 

(1996), que, como os professores podem atingir um grande número de 

crianças, em uma faixa de idade precoce e por extenso período de tem-

po, os programas de prevenção da violência fundados na escola possuem 

enorme potencial. As salas de aula emergem, portanto, como local ideal 

para implementação de estratégias para prevenir a violência.

 Atividade 2

1. Quais as formas de violência ‘na’ escola, ‘da’ escola e ‘contra’ a escola com 
as quais você convive no seu cotidiano como professor(a)?

2. Há alguma forma de violência que ocorra na escola que não foi 
mencionada neste capítulo? Qual?

3. Escolha uma das formas de violência existentes em sua escola e aponte os 
aspectos a ela associados e que podem ser modificados. 

4. Avalie com seus colegas estratégias específicas para enfrentar essa forma 
de violência e indique como cada ator presente na escola pode assumir 
parcela de responsabilidade na transformação do quadro existente.
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