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Há um erro fundamental, idealista e ahistórico em acredi-

tar que definir a violência ou qualquer outro vocábulo, consista 

em se aproximar o mais possível de um conceito absoluto de vio-

lência, de uma ‘idéia’ da violência que, de fato, tornaria adequados  

a palavra e a coisa.

Debarbieux

Neste capítulo refletiremos sobre o conceito de violência e sobre algumas 

de suas expressões presentes no ambiente escolar. Consideramos essa 

questão sob a perspectiva da violação dos direitos humanos por parte 

dos atores que compõem o cenário da escola: crianças, adolescentes, fa-

miliares, educadores e equipe escolar de uma forma geral. 

Não é nada fácil conceituar violência! Fenômeno complexo e multicau-

sal, ela atinge todas as pessoas, grupos, instituições e povos, e por todos 

é produzida. Expressa-se sob formas distintas, cada qual com suas carac-

terísticas e especificidades. Cada termo utilizado para definir a violência 

conduz a um mundo conceitual cujos contornos são determinados por 

uma tradição sociocultural e pela experiência de vida de cada indivíduo. 

Por essa razão, inevitavelmente, projetamos sobre as palavras as nossas 

emoções e conhecimentos, colorindo ou desbotando as verdadeiras co-

res do fenômeno e seus sentidos. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) utiliza a seguinte definição 

de violência: “O uso intencional da força física ou do poder, real ou em 

ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou 
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uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar 

em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou 

privação” (Krug et al., 2002: 5).

A violência é o resultado da complexa interação de fatores individuais, 

de relacionamentos estabelecidos, comunitários e sociais, sendo neces-

sário ter sempre em mente as interseções e conexões existentes entre 

os diferentes níveis, conforme veremos na figura a seguir. O modelo 

ecológico empregado pela OMS no entendimento da violência é baseado 

nos estudos de Bronfenbrenner (1996). 

Figura 1 – Modelo ecológico para compreender a violência 

SocialIndividual Relacional Comunitário

Fonte: Krug et al., 2002:13.

O primeiro nível do modelo ecológico, o individual, leva em considera-

ção os fatores históricos, sociais, biológicos e pessoais que uma pessoa 

traz em seu comportamento e que podem afetar a possibilidade de ela 

ser vítima ou perpetrador da violência. O nível relacional diz respeito 

às relações sociais próximas, por exemplo, relações com companheiros, 

parceiros íntimos e membros da família que aumentam o risco para viti-

mização violenta e perpetração da violência. O terceiro nível analisa os 

contextos comunitários das relações, como as escolas, os locais de traba-

lho e a vizinhança, e busca identificar as características desses cenários 

associadas ao fato de a pessoa ser vítima ou perpetrador da violência. Por 

fim, o último nível do modelo ecológico analisa os fatores sociais mais 

amplos que influenciam os índices de violência. 

 
Os principais ‘fatores sociais’ que contribuem para a violência (quarto nível 
do modelo ecológico), incluem, principalmente (Krug et al., 2002):

 � normas culturais que apoiam a violência como uma forma aceitável para 
solucionar conflitos;
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 � normas que dão prioridade aos direitos dos pais sobre o bem-estar da 
criança;

 � normas que reafirmam o domínio masculino sobre mulheres e crianças;

 � normas que validam o uso abusivo da força pela polícia contra os cidadãos;

 � normas que apoiam os conflitos políticos;

 � políticas de saúde, educacionais, econômicas e sociais que mantêm altos os 
níveis de desigualdade econômica e social entre os grupos na sociedade. 

Para refletir

Você consegue avaliar características do ambiente ou situações que expõem 
seus alunos a serem vítimas ou perpetradores de violência? 

Como você avalia, a partir da sua vivência profissional, a inter-relação entre 
os aspectos individuais, relacionais, comunitários e sociais que aumentam o 
risco para a violência?

As diferentes formas de violência são também classificadas pela OMS se-

gundo a ‘natureza’ dos atos cometidos. Destacamos (Brasil, 2001; Krug 

et al., 2002): 

 � ‘Violência física’: uso da força para produzir lesões, traumas, feridas, 

dores ou incapacidades. 

 � ‘Violência psicológica’: agressões verbais ou gestuais com o objetivo 

de aterrorizar, rejeitar, humilhar a pessoa, restringir sua liberdade, ou 

ainda isolá-la do convívio social.

 � ‘Violência sexual’: ato ou jogo sexual que ocorre nas relações hétero 

ou homossexuais e visa a estimular a vítima ou a utilizá-la para obter 

excitação sexual e práticas eróticas, pornográficas e sexuais impostas 

por meio de aliciamento, violência física ou ameaças.

 � ‘Negligência ou abandono’: ausência, recusa ou a deserção da aten-

ção necessária a alguém que deveria receber cuidados.

Esta forma de classificação da natureza da violência, assim como qualquer 

outra, é imperfeita, não traduzindo completamente a complexidade do 

tema. Todavia, “fornece uma estrutura útil para se compreender os com-

plexos padrões de violência que ocorrem no mundo, bem como a violên-

cia na vida diária das pessoas, das famílias e das comunidades” (Krug et 

al., 2002: 6).
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Nesse sentido, cabe ressaltar a variedade de definições, tipologias e mani-

festações da violência. Termos como ‘violências’, ‘abusos’ e ‘maus-tratos’ 

– comumente utilizados como sinônimos na literatura – carregam uma 

carga ideológica e histórica específica, sendo mais ou menos utilizados 

segundo a área do conhecimento e tipo de violência abordado. Diferen-

tes áreas do conhecimento se dedicam mais a determinados conceitos, a 

exemplo da sociologia, psicologia, antropologia e medicina. Na educação 

também não é diferente. O conceito de violência na educação é hoje um 

campo de debates em vários países do mundo (Debarbieux, 2002; Char-

lot & Émin, 1997; Olweus, 1978; Guimarães, 1984; Paiva & Zaluar, 1992; 

Peralva, 1996). Debarbieux (2002), ao refletir sobre o assunto, comenta 

que não pode haver conhecimento total sobre a violência social na es-

cola. É possível que tenhamos uma representação parcial do conceito, 

o que implica compreender que há uma pluralidade de conhecimentos 

e de representações. No Brasil, estamos em fase de reconhecimento e 

aprofundamento sobre o tema da violência na escola e sobre o contexto 

que a possibilita, tal como afirma Sposito (2004: 163):

A análise das causas e das relações que geram condutas violen-

tas no interior da instituição escolar impõe alguns desafios aos 

pesquisadores e profissionais do ensino, pois demanda tanto o 

reconhecimento da especificidade das situações como a compre-

ensão de processos mais abrangentes que produzem a violência 

como um componente da vida social e das instituições, em es-

pecial da escola, na sociedade contemporânea.

Nesse sentido, apresentamos a seguir, alguns conceitos utilizados para 

compreender as distintas formas de violência que ocorrem no ambiente 

escolar tomando por base uma situação real ocorrida com um estudante, 

neste texto chamado de Luan. Pretendemos que cada educador possa 

refletir sobre o tema, ao longo do capítulo, focalizando “violência e am-

biente escolar” e contrapondo seus próprios referenciais aos dos diferen-

tes autores apresentados. 

Os problemas de Luan (13 anos, 7º ano do Ensino Fundamental) e as 

formas que a escola encontra para enfrentar as dificuldades do aluno 

norteiam a discussão a seguir.
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OS PROBLEMAS DE LUAN (PARTE 1)

Daniela, a professora de Luan, não sabe mais o que fazer com o adolescen-
te que se mostra todo o tempo muito agressivo e com um palavreado ina-
dequado com todos da escola. Constantemente se comporta com violência, 
dando chutes nas portas, cadeiras e carteiras, destruindo bens da escola. 
Agride e ameaça os colegas de turma constantemente, especialmente em 
sala de aula, mas Daniele recebe queixas dos colegas evidenciando que esse 
comportamento também é comum durante o recreio e no entorno da escola, 
nos momentos de entrada e saída das aulas.

A situação se complicou quando Luan xingou Daniele, pois não quis ficar 
quieto e tentou agredi-la, saindo de sala seguro pelos colegas. Daniele, sem 
condições de prosseguir a aula, dispensou a turma e foi tentar se acalmar 
e pensar sobre o que fazer. Daniele sabia que a relação de Luan com os de-
mais professores da escola nos anos anteriores era sempre tensa, que ele 
não aceitava as regras estabelecidas pela escola, que não ouvia a opinião 
dos colegas e que, principalmente, não reconhecia a autoridade dos profes-
sores, principalmente os do sexo feminino. Já havia chutado uma professora 
quando era mais novo e a situação tinha se ‘ajeitado’ com a chamada da 
família na escola para tomar providências.

Para complementar a difícil situação, Luan mostra completo desinteresse em 
relação às atividades propostas pelos professores, mantendo comportamen-
to cínico e dissimulado em sala de aula.

Para refletir

Quais são as dificuldades que seus alunos apresentam na escola?

Como você, educador, lida com alunos que têm dificuldade para controlar 
sua agressividade, assim como Luan?

A situação vivida pela professora Daniele com seu aluno Luan é típica 

das dificuldades hoje conhecidas em muitas escolas brasileiras: com-

portamentos agressivos dos estudantes entre os amigos e com a equipe 

escolar. Tais atitudes dos escolares podem ser compreendidas a partir do 

conceito de violência interpessoal no ambiente escolar.

 � ‘Violência interpessoal’ – caracterizada pela violência de uma pessoa 

contra outra e ocorre em nível familiar e comunitário. O nível comuni-

tário inclui estabelecimentos como prisões, locais de trabalho, abrigos 

e escolas (Krug et al., 2002).
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Práticas agressivas de estudantes têm sido relatadas em escolas de todo 

o mundo e despertado o crescimento de uma linha de investigação que 

surge com força na última década do século XX, inicialmente denomi-

nada segurança nas escolas e atualmente mais reconhecida pelo termo 

‘violência nas escolas’. Debarbieux (2002), ao efetuar uma análise da 

violência nas escolas de cidades europeias, destaca como fundamental 

a preocupação dos educadores sobre como “lidar e evitar os comporta-

mentos anti-sociais entre os próprios alunos e deles com os professores” 

(2002: 15). 

 
AGRESSIVIDADE X VIOLÊNCIA

A agressividade é um impulso nato, essencial à sobrevivência, à defesa e à 
adaptação dos seres humanos (Freud, 1980). É um elemento protetor que 
possibilita a construção do espaço interior do indivíduo, promovendo a di-
ferenciação entre o ‘Eu’ e o ‘Outro’. 

Ao contrário da violência, a agressividade se inscreve dentro do próprio 
processo de constituição da subjetividade. A transformação da agressivida-
de em violência é um processo ao mesmo tempo social e psicossocial para 
o qual contribuem as circunstâncias de vida, o ambiente cultural, as formas 
de relações primárias e comunitárias e também as idiossincrasias dos sujei-
tos (Minayo, 2009).

A violência dos estudantes se manifesta por meio de situações como: van-

dalismo, pichações na parede, xingamentos e agressões físicas a profes-

sores, indisciplinas no recreio e roubos no ambiente escolar. Na Bélgica 

francófona 30% dos diretores de escolas primárias e 51% dos que atuam 

em escolas secundárias se depararam ocasionalmente com tais situações 

(Blomart, 2002). Na Inglaterra, levantamento em sindicato de professores 

mostra que 32% deles haviam sido vítimas de comportamentos agressi-

vos e insubordinados dos alunos em algum momento de sua carreira no 

magistério. Outro estudo feito com 2.500 professores ingleses que atuam 

na escola secundária mostrou que 15% haviam sofrido ofensa verbal no 

intervalo de uma semana específica; 1,7% tinha sido vítima de agressão 

física direta em sala de aula e 1,1% fora da sala de aula. Tais dados en-

contram eco no British Crime Survey, segundo o qual ser professor é uma 

profissão de alto risco: 1,8% vive risco de ser atacado em seu local de tra-

balho (enquanto a média para todas as profissões investigadas é de 1,2%) 
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e 2% sofrem risco de ameaças (1,5% é a média de outras 

profissões) (Hayden & Blaya, 2002).

No Brasil, levantamento realizado pela Associação Bra-

sileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adoles-

cência (Abrapia), em 2002, envolvendo 5.875 estudantes 

de 5a e 8a séries de 11 escolas localizadas no município 

do Rio de Janeiro, revelou que 40,5% dos estudantes 

admitiram ter estado diretamente envolvidos em algu-

ma forma de violência contra colegas na escola naquele 

ano: 16,9% como alvos, 10,9% como alvos e autores e 

12,7% como autores (Lopes Neto & Saavedra, 2003).

Ristum (2001), ao investigar a noção de violência como representação 

de professoras do Ensino Fundamental – público e privado –, destaca a 

violência interpessoal como uma das principais expressões, no ambiente 

escolar. Descrevendo as representações de violência que vivenciam na 

escola, as educadoras, em ordem decrescente, tipificam: violência entre 

alunos (88,2% dentre 47 educadoras investigadas assinalaram); violên-

cia de aluno contra professor (35%); c) violência de professor contra 

aluno (15,9%); violência de agentes externos sobre a escola ou seus 

membros (8%); violência de aluno contra a escola (6%); violência de 

aluno contra funcionários (3,5%). 

Estes dados evidenciam que muitas escolas deixaram de ser reconheci-

das como locais de segurança para crianças, adolescentes e adultos que 

nelas trabalham.

 
VIOLÊNCIA NA ESCOLA: INCIVILIDADES, INTIMIDAÇÃO E INDISCIPLINA

Debarbieux (2002), ao comentar sobre a dificuldade de conceituar violência 
na escola, apresenta os termos ‘incivilidades’ e ‘intimidação’, como os mais 
comuns nos estudos da área.

‘Incivilidades’: atos que vão da indelicadeza e má-criação das crianças ao 
vandalismo. São resultantes da pequena delinquência e estão relacionados a 
formas de relações humanas e à cidadania. As incivilidades mais inofensivas 
parecem ameaças contra a ordem estabelecida, transgredindo os códigos 

Para saber mais sobre 
violência interpessoal entre 
pares no ambiente escolar, 
leia o capítulo 4, que 
escreve aprofundadamente 
sobre bullying e sobre as 
consequências que ele gera 
para alunos e escolas.
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códigos elementares da vida em sociedade, como  o código de boas maneiras 
(Debarbieux, 1996: 7). ‘Incivilidade’ pode ser vista como o componente so-
ciológico da intimidação. O que é grave não é o ato de incivilidade, mas sua 
repetição, a sensação de abandono que provoca nas vítimas e o sentimento 
de impunidade que se desenvolve entre os perpetradores (Debarbieux, 2002). 

Blaya e Debarbieux (2000) assinalam que restringir o conceito de violência 
na escola a  ‘incivilidades’ e à ‘intimidação’ acaba excluindo aspectos fun-
damentais como a violência dos adultos com os estudantes, a vandalização 
do espaço escolar e a agressão verbal ou física contra os educadores que 
representam a escola. Desse modo, os autores propõem a substituição de 
ambos os termos por ‘microviolência’.

‘Indisciplina’: indicação de negação ou privação de disciplina; noção de de-
sordem, descontrole e falta de regras.

Camacho (2000: 41) aponta para a necessidade de avaliar a ‘indisciplina’ 
também como resistência, ousadia e inconformismo, e sinaliza a dificul-
dade de compreender a fluidez dos limiares entre violência e indisciplina. 
Comenta sobre a necessidade de maior tolerância ao se definir o que seja 
disciplina (e os limites da indisciplina), no momento em que a escola repen-
sa a forma de construir normas e valores sociais e em que as relações entre 
professores e alunos se transforma. Ressalta que “tudo é passível de dis-
cussão, onde a hierarquia fica menos visível, onde os alunos têm o direito 
de opinar”.  

Para refletir

Que conceitos de violência que tem como agente principal os alunos, você 
considera mais relevantes para a utilização no seu dia-a-dia? Que limites que 
você encontra nas definições até agora apresentadas?

O CONTEXTO FAMILIAR E COMUNITÁRIO EM QUE VIVE LUAN (PARTE 2)

A professora Daniele estava preocupada com as aulas que iria dar hoje. Não 
bastasse estar atrasada (vinha de uma escola do outro lado da cidade e o 
trânsito estava péssimo), aproveitava para pensar o que faria com Luan, pois 
seria a primeira vez que o veria após os xingamentos e a tentativa de agres-
são que tinha sofrido por parte dele. 

cap2cr.indd   48 5/8/2010   14:17:56



Reflexões sobre violência e suas manifestações na escola

49

Após o episódio acontecido na semana anterior, soube, por outros profes-
sores, que o adolescente vive com o pai e o irmão na comunidade em que 
a escola está inserida e que passou toda a sua infância vivenciando brigas 
e agressões entre os pais. Durante as brigas, a mãe dizia que ia se matar, 
pra se livrar do sofrimento que era sua vida. Até que um dia, tomou tantos 
remédios para dormir que acabou hospitalizada, escapando de morrer por 
pouco. Depois desse dia a mãe saiu de casa, abandonando os filhos com o 
pai, e foi morar noutra comunidade. O pai passou a criar os meninos sozinho. 
Às vezes, o pai de Luan saía de casa deixando o almoço pronto e só voltava 
à noite. As crianças iam para a escola e, ao voltar, assumiam a casa como se 
fossem ‘gente grande’ (esquentavam a comida e arrumavam a casa) e fica-
vam vendo televisão até o pai chegar à noite. 

Atualmente, continuam vivendo com o pai, e às vezes a mãe visita os filhos. 
Sabe-se, pela informação do pai oferecida na última vez que foi chamado à 
escola por causa dos problemas apresentados por Luan, que o adolescente 
não suporta a presença da mãe e nem aceita sua aproximação.

O pai informou ainda que não sabe o que fazer, pois tem que trabalhar, e 
Luan e o outro irmão ficam muito tempo na comunidade em companhia de 
colegas. Diz que se preocupa com o envolvimento de alguns deles com o uso 
e o tráfico de drogas. Fala que não devem se envolver com essas pessoas e 
bate nos garotos quando sente que eles estão ‘saindo da linha’. Informa não 
saber mais o que fazer. 

Daniele, ainda no ônibus, olha em volta e se entristece ao ver como a co-
munidade em que a escola de Luan se situa carece de serviços públicos e 
lembra como a própria escola em que trabalha é desprovida de condições 
adequadas para o ensino. Está precisando de reforma nas salas de aula e de 
pintura completa para tapar as infiltrações e pichações antigas, as salas de 
aula são mal ventiladas e não há espaço adequado para esportes e lazer dos 
alunos e nem mesmo para os educadores descansarem no intervalo das au-
las. Por conta de tudo isso, é insuficiente e rotativo o quadro de professores. 
Também a direção mudou várias vezes nos últimos anos.

Daniele pensa em como é difícil educar crianças em áreas violentas e tão 
pouco cuidadas pelos governos que se sucedem. Ansiosa, interrompe sua li-
nha de pensamento, pois se aproxima da escola e precisa decidir rápido so-
bre como se comportar ao entrar na sala de aula e encontrar com Luan.

A maioria das informações que Daniele teve sobre a família de Luan, 

após as agressões que sofreu, foi em conversas com outros colegas que 

haviam lecionado para o garoto nos anos anteriores. Os fatos mostraram 

que o adolescente sempre viveu em um ambiente familiar e comunitário 

de violência interpessoal. 
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 � ‘Violência familiar (ou doméstica)’: maus-tratos e abusos que ocor-

rem no contexto, nas inter-relações e na comunicação da família. Neste 

livro adotamos os termos violência familiar e violência doméstica como 

sinônimos, embora as concepções sejam diferenciadas. Geralmente a 

noção de violência familiar relaciona-se à que ocorre entre os membros 

(pai, mãe, irmãos, avós, padrastos) e o termo violência doméstica se 

refere ao espaço do lar onde a violência ocorre (Minayo, 2009). Muitos 

autores, no entanto, usam indistintamente os termos.

A violência familiar contra crianças e adolescentes é muito mais comum 

do que se pensa! Estudo realizado com 500 crianças da rede pública de São 

Gonçalo/RJ (Assis et al., 2007) mostra que 58,2% sofrem violência física 

severa praticada pela mãe e 25,5% sofrem violência por parte do pai (chu-

tar, morder ou dar murros, espancar, ameaçar ou usar arma de fogo ou 

faca); 47,4% das crianças vivenciam e praticam agressões entre irmãos, a 

ponto de se machucarem ou se humilharem uns aos outros; 63,1% sofrem 

agressão verbal do pai e 81,4% da mãe. Outra investigação realizada na 

mesma cidade e que utilizou a mesma metodologia, desta vez com 1.923 

adolescentes alunos das redes públicas e privadas de ensino (Assis, Avanci 

& Pesce, 2005) encontrou percentuais um pouco menores que os ci-

tados em relação às crianças, mas também preocupantes: 30,5% 

sofrem violência física severa praticada pela mãe e 16,2% 

pelo pai; 39,8% têm relações com irmãos que envolvem 

agressões físicas a ponto de se machucarem; 16,6% tes-

temunham violência entre seus pais; 50% já viven-

ciaram pelo menos um tipo de violência psicológica; 

33% testemunharam humilhação entre os pais e 50% 

humilham e são humilhados pelos irmãos nas brigas 

do dia a dia. Vale lembrar que a mãe é comumente 

quem mais se ocupa do cuidado dos filhos e é a princi-

pal responsável por educá-los.

A violência familiar faz simbiose com a violência que ocorre 

no ambiente escolar: práticas disciplinares inconsistentes 

ou excessivamente rígidas; dificuldades em ensinar mediação de 

conflitos para as crianças e adolescentes; falta de atenção às crianças 

e jovens e negligências quanto a suas necessidades (Fernández, 2005).  

A violência familiar se aprofunda e se reproduz por meio das raízes 

culturais que possui. 
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 � ‘Violência cultural’: corresponde a todas as formas naturalizadas 

na cultura familiar, comunitária e institucional de uma sociedade. A 

cultura reúne as formas de pensar, sentir e agir, de se comunicar, coo-

perar, confrontar e dirimir conflitos. Toda cultura tende a adotar como 

certos, alguns comportamentos e práticas e a rechaçar outros. A vio-

lência cultural se apresenta também sob a forma de discriminações e 

preconceitos que se transformam em verdadeiros mitos, prejudicando, 

oprimindo ou às vezes até eliminando os diferentes. Destacam-se como 

culturais: a violência de gênero, a violência conjugal, a violência con-

tra crianças e jovens, a violência racial, a violência contra pessoas com 

deficiência e contra outros grupos etários vulneráveis como os idosos 

(Minayo, 2009).

A situação da mãe de Luan é exemplo de outro problema presente na 

vida do adolescente: a violência autoinfligida que também está presente 

nas escolas, tanto no corpo docente quanto entre os estudantes.

 �Violência autoinfligida: violência autodirigida, que se manifesta de 

duas formas – comportamento suicida (pensamentos suicidas, tenta-

tiva de suicídio e suicídio) e atos de violência contra si próprio, como é 

o caso das mutilações. (Krug et al., 2002)

Em estudo realizado pelo Centro Latino Americano de Estudos de Vio-

lência e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (Claves, 2002), foi observado 

que estudantes entre 13 e 18 anos de escolas públicas e particulares de 

três cidades brasileiras das regiões Sudeste e Nordeste mostraram ele-

vados percentuais de ideação suicida: entre 21,7% e 34,1% do total de 

alunos afirmou alguma vez na vida ter ficado tão triste e sem esperança 

no futuro que chegou a pensar seriamente em se matar (Claves, 2002). 

Também 29,7% dos adolescentes da mesma faixa etária que estudam 

em escolas públicas e particulares de São Gonçalo/RJ já pensaram seria-

mente em se matar (Assis & Avanci, 2004).

Entre educadores a realidade é distinta, embora também preocupante: 

3,9% dos 151 educadores do Ensino Fundamental entrevistados em 

pesquisa realizada nas escolas de São Gonçalo/RJ manifestaram ideia 

de acabar com a própria vida (Lyra et al., 2009). Estudo com todos os 

711 professores da rede municipal de ensino em Vitória da Conquista/BA 

constatou que 5% deles já haviam tido ideação suicida (Reis et al., 2005). 
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Também, dos 573 professores de escolas particulares de Salvador entre-

vistados em investigação de Araújo et al. (2003), 3% informaram ter tido 

a ideia de acabar com a própria vida.

Outro aspecto presente nos fatos conhecidos por Daniele a respeito da 

história de vida de Luan é a situação de violência no entorno do local 

de moradia e da escola que esse adolescente frequenta, em especial, a 

presença do tráfico de drogas envolvendo muitos jovens da comunidade. 

Alguns conceitos auxiliam a compreender essas formas de violência:

 � ‘Violência comunitária’: a que ocorre no ambiente do bairro de 

moradia, incluindo as escolas. 

 � ‘Violência urbana’: a que ocorre no espaço sociogeográfico das cida-

des e que é associada à sua formação histórica e social.

 � ‘Violência rural’: a que tem como contexto as desigualdades, as 

opressões e a dominação no campo.

 � ‘Violência criminal’: agressão grave às pessoas, por atentado à sua 

vida e a seus bens e constitui objeto de prevenção e repressão por parte 

das forças de segurança pública – polícia, ministério público e poder 

judiciário.

 � ‘Violência coletiva’: violência cometida por grupos maiores de indi-

víduos ou pelo Estado. Corresponde ao uso da violência por pessoas 

que se identificam como membros de um grupo, seja ele transitório ou 

com identidade mais permanente, contra outro grupo ou ajuntamento 

de indivíduos, visando a alcançar objetivos políticos, econômicos ou 

sociais (Krug et al., 2002). 

Estudo realizado por Guimarães (1995) constatou a influência, sobre 

escolas públicas de Ensino Fundamental do Rio de Janeiro, de grupos li-

gados ao narcotráfico, das ‘galeras’ e de movimentos juvenis emergentes 

nas comunidades (como funk e house) em que as instituições de ensino 

se situam. Outra pesquisa que comprova a importância da violência co-

munitária e urbana sobre a escola, encomendada pela Confederação dos 

Trabalhadores em Educação à Universidade Nacional de Brasília (UnB), 

revela que 55,6% das escolas brasileiras investigadas tiveram problemas 

com roubo e vandalismo (UNB, 1998), mostrando a fragilidade desses 

estabelecimentos frequentemente atacados por grupos da comunida-

de onde eles se situam e também por pessoas da própria escola. Fukui 

(1992), ao avaliar a segurança em escolas públicas estaduais da Grande 
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São Paulo, comenta sobre alguns tipos de invasão que essas instituições 

sofrem, especialmente por parte dos próprios estudantes, pessoas do 

bairro e policiais:

 � ‘Invasão de alunos’ que, embora tenham abandonado os estudos, 

ainda continuam matriculados e vão à escola para desfrutar de um 

mínimo de convívio social. Eles querem jogar bola, participar de algu-

mas atividades, namorar, encontrar amigos. Esses jovens costumam 

fazer algazarra, perturbam as aulas, marcam sua presença de maneira 

muito forte e prejudicam o funcionamento da rotina escolar. Muitos 

fazem parte do contingente de evadidos da escola e poderiam ser, de 

alguma forma, readaptados ou reintegrados. Da ação educativa diri-

gida a eles poderia resultar uma melhor manutenção do patrimônio e 

uma sensível diminuição das depredações.

 � ‘Invasão pela população do bairro’ que ocorre muito mais por uma 

indefinição de espaços e pela facilidade de acesso do que por intenção 

de depredação ou por ação agressiva. Um exemplo disso é a invasão do 

terreno da escola pela população para chegar mais facilmente ao ponto 

de ônibus.

 � ‘Invasão para ações violentas’, como assaltos à mão armada, agres-

sões, ameaças e lesões corporais. Esse tipo de violência raramente 

ocorre no interior da escola, mas sim em seus arredores, e exige ação 

policial porque configura casos de segurança pública. Quando tais 

agressões ocorrem no interior das escolas, os relatos mostram que os 

professores, de alguma forma, lidam com a situação, seja enfrentando 

o aluno, seja contando com a ajuda dos outros estudantes e funcioná-

rios. É bom lembrar que o bom relacionamento entre escola e todos os 

outros atores que a cercam proporciona garantia de segurança.

Uma forma de avaliar o impacto da violência criminal no Brasil é a par-

tir do número de crianças e adolescentes em idade escolar vítimas de 

homicídio. Como se pode verificar no Gráfico 1, em 1980 havia 4,05 

crianças e adolescentes por cem mil habitantes morrendo em decorrên-

cia de agressões. Em 2007, a taxa passou para 15,69/100.000. Se con-

siderarmos apenas as crianças e os adolescentes do sexo masculino, em 

2007 as taxas foram de 28,36/100.000. Entre as meninas, em 200, elas 

atingiram 2,62/100.000. 
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Gráfico 1 – Taxas de mortalidade por agressões entre crianças e adolescentes 
brasileiros (5-19 anos de idade) em anos selecionados (por 100 habitantes)
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Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (Datasus).

O relato da professora Daniele também deixa antever uma forma funda-

mental de violência que ocorre entre alunos e escolas, especialmente em 

países com elevada desigualdade social: a violência estrutural.

 � ‘Violência estrutural’: diz respeito às diferentes formas de manuten-

ção das desigualdades sociais, culturais, de gênero, etárias e étnicas que 

produzem a miséria, a fome e as várias formas de submissão e exploração 

de umas pessoas pelas outras. Está diretamente relacionada à situação 

de exclusão social de parcela significativa da população de países com 

precário nível de desenvolvimento social e econômico.

As grandes diferenças entre as condições de vida e de aprendizado exis-

tentes entre alunos do ensino público e privado ilustram a noção de 

violência estrutural. Da mesma forma 

podemos pensar nas diferenças que, em 

geral, verificamos entre escolas públicas 

e privadas em relação à estrutura física, 

aos equipamentos adequados, ao acesso 

a material didático, artístico e ao lazer. 

As condições ainda precárias do ensino 

público brasileiro na primeira década do 

novo milênio sinalizam a permanência e 

a reprodução da desigualdade social no 

país de uma forma geral e também por 

meio dos equipamentos de educação.
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Leia o capítulo 6 para 
saber mais sobre violência 
interpessoal na família e sua 
relação com as dificuldades 
apresentadas por crianças e 
adolescentes na escola.

Embora a violência que ocorre no seio da família, na comunidade e a 

decorrente das condições de vida sejam reconhecidas e se manifestem 

sobre a vida dos estudantes das instituições públicas e privadas, as es-

colas pouco têm conseguido atuar diante das dificuldades vividas por 

alunos como Luan, o que comumente dificulta o aprendizado e o pleno 

desenvolvimento do aluno. Na verdade, o cuidado com Luan não pode 

ser tarefa de uma professora apenas. A instituição escolar teria que se 

envolver. Barretto (1992: 55), ao se deparar com os desafios enfrenta-

dos nesse sentido, comenta: “tanto a crise da educação quanto o cresci-

mento da violência no país têm uma relação específica, ambas as crises 

retroalimentando-se mutuamente e tornando suas respectivas soluções 

mais problemáticas”.

 Para refletir

Pense sobre as possibilidades de a escola lidar com as formas de violência que 
ali se manifestam. 

Com que setores a área educacional teria de se articular para enfrentar 
tamanho desafio?

A ESCOLA E OS PROBLEMAS TRAZIDOS POR LUAN (PARTE 3)

No conselho de classe da turma de Luan, a professora Daniele contou 
aos colegas o episódio ocorrido com ele e sobre sua ansiedade em re-
tomar os encontros seguintes com a turma, apesar de o adolescente ter 
se mostrado mais contido. Nesse momento, ouviu da professora de ci-
ências que Luan recentemente havia criado problemas em sua aula. Ao 
ser solicitado que mudasse de lugar (Luan estava ‘implicando’ com uma 
menina da turma), o garoto levantou-se irritado com o pedido e jogou 
a cadeira para o alto. A professora de ciências, sentindo-se ameaçada 
diante de toda aquela cena provocativa e tensa resolveu sair da sala 
de aula para buscar ajuda. O inspetor de alunos, tentando impor algum 
limite diante da situação conflituosa, foi recebido pelo estudante com 
xingamentos e ameaças. A diretora conseguiu intervir sobre a situação 
quando avisada pelos colegas de Luan: ele foi, então, flagrado chutando 
portas e paredes, apresentando uma agressividade incontida. A diretora 
afastou o inspetor e tentou conversar com o aluno, que se movimentava 
incessantemente e colocava as mãos aos ouvidos, afastando qualquer 
tipo de intervenção ou diálogo. Foi necessário pedir a intervenção da 
guarda municipal para contê-lo. 
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O pai foi então acionado através de uma funcionária da escola, que, sendo 
vizinha de Luan, conseguiu ir à casa do garoto, já que não havia um telefone 
para contato. O pai chegou muito preocupado e não permitiu que o agen-
te da guarda municipal conversasse com o menino. Tirou o adolescente de 
cena, levando-o para a casa. O pai voltou depois à escola, desta vez sozinho, 
conversou com os guardas e tentou ‘apagar o incêndio’. Ouviu os problemas 
do garoto e explicou as dificuldades que ele estava enfrentando.

A discussão sobre o ‘caso Luan’ se acirrou no conselho de classe. Alguns 
professores cobravam da direção uma atitude mais severa em relação ao 
aluno e outros consideravam ser esse um caso de polícia. Um professor se 
destacou do grupo, trazendo um posicionamento distinto: “Eu consigo do-
minar esses meninos. Com eles, eu não tenho o menor problema!”. 

Outra professora complementou com a seguinte fala: “Então, professor, já 
que você consegue não ter problemas com a turma, compartilha com o gru-
po de forma coletiva, qual a sua forma de atuar com eles. A colega não 
está conseguindo, eu também tenho problemas e pelo visto aqui todos têm 
algum tipo de dificuldade para lidar com o menino. O que consegue fazer, 
então?” 

O professor relatou que ‘fala grosso’ com a turma e que usa a ‘linguagem’ 
deles. Usar a linguagem deles, segundo aquele professor, significa usar as 
mesmas gírias e palavreado intimidando-os. 

A diretora finalizou a discussão sobre o caso, evitando, segundo ela, um des-
gaste maior para a equipe, já que as providências já haviam sido tomadas. 
Ela achou muito pertinente a orientação da ‘ronda escolar’ para evitar pro-
blemas como este e criticou a atitude do pai em tirar o menino daquele espa-
ço, impossibilitando-lhe o enfrentamento das consequências dos seus atos. 

Daniele ficou pensando na difícil situação que a escola enfrenta e que casos 
como o de Luan deixa exposta. Pensou no quão pouco a família e a escola 
estão conseguindo proporcionar para Luan formas positivas de relaciona-
mento interpessoal. Também sente que ela própria está falhando nas ten-
tativas de melhorar a capacidade de aprendizagem do estudante. Pensou 
também sobre como é difícil para os professores e para a direção dialogar 
e avançar no sentido de encontrar soluções para os problemas de violência 
que a escola vivencia, nas condições de trabalho existentes.

 Atividade 1

Com base no caso de Luan, desenvolva uma pequena proposta de atividade/
projeto que possa contribuir para trabalhar a problemática apresentada com 
vistas a sua minimização/superação.
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As dificuldades enfrentadas por professores e direção no conselho de 

classe trazem à tona outros conceitos relevantes para a reflexão sobre a 

violência na escola:

 � ‘Violência institucional’: ocorre dentro das instituições, sobretudo 

por meio de regras, normas de funcionamento e relações burocráticas 

e políticas que reproduzem estruturas sociais injustas. A fragilidade de 

recursos materiais, físicos e humanos, existentes em muitas escolas e 

a precária qualidade do ensino público oferecido à população são uma 

forma de violência institucional existente em muitos países e ocorre 

no Brasil.

 � ‘Violência simbólica’: a que ocorre por símbolos e sinais de poder, de 

distinção, de discriminação e de dominação (Bourdieu, 2002).

Muitos dos problemas enfrentados pela escola se devem à crise da auto-

ridade na sociedade contemporânea, perdendo-se o elo da tradição que 

assegurava a transmissão de conhecimentos técnicos e, principal-

mente, dos valores fundantes da vida em sociedade. A 

perda da autoridade que se iniciou na esfera política 

afetou a esfera privada, e por essa razão a autori-

dade foi contestada, em primeiro lugar, na família 

e na escola (Arendt, 1961). Para Barretto (1992), 

a influência positivista instituiu a técnica como 

principal objetivo do processo educacional e os 

anos de ditadura militar retiraram da problemá-

tica educacional quaisquer vestígios de análise 

sobre a natureza moral da educação. 

Além da crise de autoridade e de valores, outros 

fatores endógenos à própria escola favorecem a 

eclosão da violência. Dentre eles ressaltam-se: 

a) ênfase em rendimento escolar e o pouco 

tempo destinado à atenção individualizada 

a cada aluno, facilitando o fracasso esco-

lar; b) discrepância de valores culturais de 

grupos étnicos ou religiosos e os da escola;  

c) hierarquização rígida da relação pro-

fessor e aluno, criando dificuldades de 

O tema da violência 
simbólica na escola será 
apresentado no capítulo 3 com 
maior destaque. Outros tipos 
de violência que se manifestam 
no espaço escolar também se 
encontram aprofundados nesse 
mesmo capítulo.
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comunicação; d) dimensões da escola e elevado número de alunos, le-

vando à massificação do ensino e à dificuldade de criação de vínculos 

afetivos e pessoais entre alunos e adultos da escola; e) dificuldades nas 

formas de distribuição de espaços, organização do tempo e conteúdos 

coerentes com o contexto da aula e de vida dos jovens; f) relações in-

terpessoais fragilizadas entre educadores, entre alunos e entre estes dois 

atores (Fernández, 2005). 

Dentre os fatores que contribuem para a existência de problemas nas 

relações entre educadores, fragilizando o clima escolar estão (Fernández, 

2005): a) divisão dos educadores em grupos rivais; b) falta de consenso 

sobre estilos de ensino e normas de convivência; c) inconsistência na 

atuação perante os alunos; d) dificuldades no trabalho em equipe; e) 

falta de respeito ao valor pessoal de outros professores, falta de apoio aos 

colegas; f) pouca influência na tomada de decisões; g) falta de envolvi-

mento entre professores e equipe orientadora e com o projeto educativo 

da escola; h) sentimento de que está sendo prejudicado pela direção ou 

por outros colegas com poder dentro da escola.

Para refletir

Como você analisa as condições do ensino hoje existentes em sua cidade e 
escola? Há distinções entre rede pública e privada?

E sobre as relações em seu cotidiano escolar, quais as suas maiores 
dificuldades com a direção, funcionários e demais professores da escola?

 
VIOLÊNCIA X CONFLITOS

Conflito é um fenômeno social normal e importante que existe em todas 
as sociedades, sobretudo nas sociedades democráticas. Expressa diferen-
ças nas formas de pensar, sentir e agir dos membros de uma família, de 
escolas, de gerações opostas, de classes sociais antagônicas ou dos vários 
segmentos de qualquer grupo social. O conflito quando socialmente aceito 
e explicitado pelas várias partes em um ambiente passível de escuta ou de 
negociação é bom e produz mais democracia e cidadania, seja quando leva 
a consenso, seja quando permite a cada um aprofundar suas posições. O 
conflito se transforma em violência quando uma das partes de sente dona 
da verdade e impõe sua vontade ao outro (indivíduo ou coletividade) por 
meios autoritários, agressivos ou com armas (Minayo, 2009).
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Considerações finais 

E aprendi que se depende sempre

De tanta, muita, diferente gente

Toda pessoa sempre é as marcas

Das lições diárias de outras tantas pessoas.

Gonzaguinha

Ao final deste capítulo esperamos ter compartilhado com você, 

professor(a), o quão importante é ‘conhecer’ as diferentes formas de vio-

lência para que encontremos um caminho para seu ‘enfrentamento’ e 

‘superação’. Lembramos que as ‘lições diárias’ deixadas pelos professores 

na vida dos alunos são elementos cruciais para o pleno desenvolvimento 

de crianças e adolescentes e são fundamentais para se pensar em uma 

escola e uma sociedade sem violência. 

Destacamos alguns aspectos gerais sobre a violência que merecem ser 

lembrados durante a leitura dos demais capítulos deste livro. Tais as-

pectos tentam aprofundar o conhecimento sobre tipos específicos que 

interferem no ambiente escolar.

 �A violência é um ‘fato humano e social’ que pressupõe o uso da 

força, do poder e de privilégios para dominar, submeter e provocar 

danos a outros: indivíduos, grupos e coletividades. Há sociedades mais 

violentas que outras, deixando antever o peso da cultura na forma de 

solução de conflitos. Nesse sentido, precisamos conhecer melhor como 

a violência se manifesta no ambiente escolar segundo os contextos 

regionais, socioeconômicos e culturais. 

 �A violência é ‘histórica’, ou seja, cada sociedade, dentro de épocas 

específicas, apresenta formas particulares de manifestação.

 �Há formas que ‘persistem no tempo e se estendem por quase todas 

as sociedades’, como a violência de gênero e sob diferentes grupos etá-

rios e a discriminação racial. 

 �Abrange todas as ‘classes e movimentos sociais’, embora algumas 

formas de violência sejam mais típicas da população mais pobre, e 

outras das mais rica. É um erro considerar pobreza como sinônimo de 

violência (Minayo, 2009).

 �A violência é ‘fomentada por fatores individuais, presentes nos 

relacionamentos próximos, na comunidade e nos fatores culturais e 
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sociais existentes’. Refletir sobre os diferentes níveis de fatores de risco 

explicativos de um caso como o de Luan é sempre um desafio para 

os educadores e para a escola. É, entretanto, um passo importante, 

pois possibilita pensar nas diferentes formas de enfrentamento do pro-

blema, segundo cada nível apresentado. 

 �Várias formas de violência são ‘naturalizadas’ e não são reconhe-

cidas como tal. Assis (1991), buscando entender a visão de 826 ado-

lescentes alunos de escolas públicas de Duque de Caxias/RJ diante 

da violência que vivenciam, salienta a questão da dominação que 

perpassa todas as esferas de suas vidas (gênero, classe, idade). Essa 

dominação ocorre rasteiramente, sem alardes: a criança que critica a 

diretora e logo depois a considera boa porque concedeu o favor de 

lhe ‘dar’ uma vaga na escola, quando tantos ficaram de fora; os mais 

velhos que batem nos mais novos; a postura agressiva observada no 

sexo masculino; a posição dos pais que, graças às normas disciplinares 

aceitas tradicionalmente punem seus filhos à vontade; o homem que 

bate na mulher, revivendo a ancestral dominação de gênero. A autora 

informa que, muitas vezes, os alunos não percebem a dominação a que 

estão submetidos, pelo simples fato de que não se veem como cida-

dãos, sujeitos de direitos como proclama o ECA, que já foi analisado 

no primeiro capítulo. Mas não é só a precária cidadania que limita a 

visão da dominação. (Anti)Valores culturais há séculos arraigados são 

fatores poderosos que fazem da dominação um fato natural.

 �A violência ‘também está dentro de cada um’. A não-violência é 

uma construção social e pessoal. Do ponto de vista social, o antídoto 

da violência é a capacidade que a sociedade tem de incluir, ampliar e 

universalizar os direitos e a cidadania. No que tange ao âmbito pes-

soal, a não-violência pressupõe o reconhecimento da humanidade e da 

cidadania do outro, o desenvolvimento de valores de paz, de solidarie-

dade, de convivência, de tolerância, de capacidade de negociação e de 

solução de conflitos pela discussão e pelo diálogo.

 �A violência ‘tem solução’: 

por ser histórica e por ter a cara da sociedade que a produz, a 

violência pode aumentar ou diminuir pela força da construção 

social. Suas formas mais cruéis – que ocorrem nos níveis coleti-

vos, individuais e privados – precisam ser analisadas junto com 

as modalidades mais sutis, escondidas e simbólicas, de forma 

muito profunda e aberta, para que todos possam colaborar. Afi-

nal, todos são atores e vítimas. (Minayo, 2009: 25)
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 �O enfrentamento e a superação da violência na escola dependem 

do posicionamento de ‘todos os atores’ que nela atuam. Especialmente 

o Ministério e as secretarias de Educação, os diretores, os professores, 

os funcionários, os alunos e seus familiares, bem como os parceiros 

comunitários, ONGs, conselhos, empresas e a sociedade em geral têm 

papel na discussão crítica e na proposição de melhores condições para 

o ensino no país, num cenário em que a violência não seja aceita como 

valor.

 �Concentrando esforços para o enfrentamento da violência, lembra-

mos que o oposto dela não é a ‘não-violência’, e sim a inclusão na 

cidadania e sua vivência plena. 

 Atividade 2

Entreviste alguns professores de sua escola, indagando: 

1. O que eles entendem por violência na escola?

2. De que forma a violência que ocorre na família e na comunidade de origem 
dos alunos atinge a escola que frequentam?

3. Como avaliam os problemas existentes nas relações interpessoais entre 
professores e deles com seus alunos? O que consideram a melhor maneira de 
lidar com esses problemas? 

4. Com base nas respostas a essas questões e nos textos estudados, faça uma 
análise crítica do contexto escolar e da violência na escola em que você atua.
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