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De tudo ficaram três coisas...

A certeza de que estamos começando... 

A certeza de que é preciso continuar... 

A certeza de que podemos ser interrompidos 

antes de terminar...  

Façamos da interrupção um caminho novo...

Da queda, um passo de dança... 

Do medo, uma escada... 

Do sonho, uma ponte...

Da procura, um encontro!

Fernando Sabino

Este capítulo analisa como a violência pode interferir no desenvolvi-

mento de crianças e adolescentes. Pretende também estimular e refletir 

sobre as possibilidades que a escola e o professor têm de minimizar ou 

evitar que os efeitos da violência se instaurem ou se mantenham na 

vida dos alunos. Com a intenção de enriquecer o debate, ao longo do 

capítulo, são apresentados quatro casos baseados em histórias reais e na 

experiência de profissionais que trabalham com o tema.

Reflexões iniciais 

Iniciamos este capítulo com a fala de um pai, que serve como ponta-

pé para a reflexão dos inúmeros problemas vivenciados por crianças e 

adolescentes e com os quais a escola, sobretudo a pública, se depara 

cotidianamente. O texto serve também para discutir como a violência na 
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família e na comunidade pode contribuir muito para o desenvolvimento 

de problemas escolares.

O RELATO DO PAI DE JUNINHO

Meu filho é fraco na escola e é perturbado e agitado em casa. Às vezes pare-
ce triste e fica quieto num canto. É muito influenciado pelos amigos, faz tudo 
que eles pedem. Moramos num local violento, e ele vive aprontando. Outro 
dia, a gente estava na rua e vimos um moleque da idade dele apanhando 
dos bandidos porque fez coisa errada na comunidade. Aí eu mostro para ele 
o destino desses meninos e pergunto: é isso que você quer pra tua vida? 

Ele sai de casa e fica com o primo e as más companhias, lá no morro.

Ultimamente não faz nada que me agrade. Até jogar futebol, ele deixou! Eu 
não sei mais o que fazer! Já bati muito nele, até com correia e vara. Mas 
nada resolve. Uma vez Juninho ficou com a perna toda marcada da correada 
que dei, e isso parece que o revoltou ainda mais.

Acho que ele já nasceu errado! Quando eu namorava a mãe dele, ela engravi-
dou, foi um acidente. Ela foi embora e eu criei Juninho sozinho. A minha sorte 
foi que minha mãe ajudou muito. Ai de mim, se não fosse ela! Mas agora ela 
está doente e não tem muita saúde para cuidar dele. Mora todo mundo jun-
to, minha mãe, o marido dela e mais um tio. Mas também tem muita briga e 
discussão lá em casa, porque o marido da minha mãe bebe muito.

Juninho já foi suspenso duas vezes da escola. Briga muito com os colegas 
e não quer fazer os exercícios. Os colegas da escola tentam isolá-lo, até já 
ameaçaram bater em quem falasse com ele. Há dois ou três anos, fizeram na 
escola um tal corredor da morte. Aí quando ele passou, eles chutaram Juni-
nho, bateram nele e colocaram o pé para ele cair. Ele caiu e começaram a rir. 
Aí ele ficou revoltado e não queria mais vir pra escola.

Juninho já repetiu o ano duas vezes e vive desobedecendo à professora e aos 
outros funcionários da escola. Só gosta do professor de Educação Física. A 
diretora me chamou e disse que este é o último ano de Juninho na escola. Ela 
disse que a escola já tentou de tudo, mas não tem mais o que fazer com ele. 
Me aconselhou a colocar Juninho no turno da noite. Eu não sei o que fazer.

Para refletir

Analise o comportamento de Juninho.

Quais são os fatores que contribuíram para o desinteresse dele na escola e 
para seus problemas de comportamento? 

Como você avalia a atitude da diretora?

De que forma o Conselho Tutelar poderia apoiar e intervir em casos como este?
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Os efeitos imediatos ou tardios da 
violência

A infância e a adolescência são fases de desenvolvimento contínuo e de 

intenso processo de maturação. As experiências nessas etapas da vida 

deixam uma espécie de registro, e, apesar de poderem ser reparadas ou 

reconstruídas, costumam deixar marcas importantes.

A violência é uma experiência de vida muito particular e especialmente 

difícil. A criança e o adolescente, por sua vez, são bastante vulneráveis 

aos efeitos negativos dela decorrentes. Como já foi dito em capítulos an-

teriores, as várias formas de violência podem acarretar danos físicos, emo-

cionais, psicológicos e cognitivos, alterando a sensibilidade da criança ou 

do adolescente ou a forma de eles lidarem com os problemas. Em todo o 

mundo, inúmeros estudos atestam os danos da violência para o desenvol-

vimento de crianças e adolescentes tanto no presente como no futuro. 

Os efeitos da violência dependem principalmente (Ferreira et al., 2009; 

Assis, Pesce & Avanci, 2006): 

 �Da idade e das características individuais da criança ou do adoles-

cente, tais como o desenvolvimento psicológico, tipo de personalidade 

e a capacidade intelectual;

 �Do tipo de violência, se física, psicológica, sexual ou negligência 

(apesar de muito frequentemente estas ocorrerem simultaneamente);

 �Da frequência, intensidade e duração das situações de violência;

 �Do tipo de relação afetiva que a criança ou adolescente tem com o 

autor da agressão;

 �Dos fatores relacionados à situação violenta: anteriores, atuais e 

posteriores;

 �Da representação que a criança ou o adolescente têm da violência 

sofrida;

 �Das medidas tomadas para a prevenção de novos episódios violentos.

De maneira geral, as crianças pequenas estão mais vulneráveis às agressões 

que acontecem no âmbito familiar. No entanto, o lar cria uma condição de 

grande vulnerabilidade também para os adolescentes, tradicionalmente 

mais expostos à violência no local e no ambiente onde moram. 

As experiências de violência 
são sentidas diferentemente, 
dependendo do momento de vida 
e das diferentes respostas vindas 
do meio em que se vive. Para as 
crianças, a forma como os pais lidam 
com os momentos difíceis da vida 
serve como referência.
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Pesquisas têm demonstrado que os efeitos da violência decorrem mais da 

combinação do contexto em que as relações violentas ocorrem e menos 

do efeito da violência isoladamente (Cicchetti & Toth, 1995). No entan-

to, a violência tem um efeito negativo independente de outras situações 

adversas e costuma ocorrer associada a outras situações difíceis, como 

problemas financeiros, alcoolismo e doenças vivenciadas pela família. 

Também algumas violências que ocorrem na família ou na comunidade, 

embora não atinjam diretamente a criança e o adolescente, mas das quais 

eles são testemunhas, podem afetar seu desenvolvimento. Conviver em 

meio a conflitos é tão danoso para a criança ou o adolescente quanto 

as situações em que ele próprio é o alvo. No caso de crianças e adoles-

centes que presenciam a violência entre os seus pais, a percepção e o 

aprendizado dessa forma de se relacionar pode ter como consequência 

a falta de limites, de capacidade de negociação, de sentimento de perigo 

permanente e de culpa.

Também a violência que acontece entre os irmãos acarreta efeitos nega-

tivos para a criança e o adolescente, já que o relacionamento fraterno 

é uma das primeiras relações sociais que o ser humano vivencia, sendo 

uma espécie de experimentação para interações futuras. 

Independente do local ou da tipologia, a maior parte dos casos de violên-

cia contra a criança e o adolescente tem forte impacto em suas vidas e em 

seu desenvolvimento, podendo inclusive levar à morte, sendo a escola 

um local privilegiado de manifestação e detecção de sinais de violência. 

Um olhar atento e ampliado dos educadores ao lidar com seus alunos pode 

aumentar as chances de detecção desses sinais e de inúmeras 

situações de risco, minimizando as consequên-

cias da violência para eles. Algumas dessas 

repercussões da violência na vida da 

criança ou do adolescente são apresen-

tadas a seguir. Vale ressaltar que des-

tacamos neste capítulo os efeitos mais 

marcantes e visíveis por parte de quem 

sofre. Contudo muitos dos danos tam-

bém são apresentados por quem come-

te violência, porque provavelmente este 

também, de alguma forma, é vítima. Nem 

Atualmente já se sabe que a criança 
ou o adolescente que sofre alguma 
forma de violência tem maior risco 
de vivenciar diferentes episódios 
violentos, o que é chamado de “ciclo 
de violência” (Avanci et al., 2009).
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sempre as repercussões da violência na vida de crianças e adolescentes 

são fáceis de identificar e, embora descritivamente sejam apresentadas em 

separado, devem ser vistas na prática de maneira inter-relacionada.

Os danos da violência no corpo 

A maioria dos casos de violência contra a criança e o adolescente não 

deixa marcas físicas. Quando estas ocorrem, geralmente são leves e pas-

sam despercebidas. Mas é bom lembrar que a violência pode matar a 

criança, portanto é importante saber identificar as pequenas lesões, a fim 

de intervir a tempo de proteger a vítima contra agressões severas. 

Não cabe ao professor a tarefa de examinar seus alunos, mas é impor-

tante estar atento a alguns sinais, especialmente em áreas não cobertas 

pela vestimenta, tais como cabeça, braços e pernas. O uso de roupas 

inadequadas ao clima (por exemplo: casaco e calças compridas em dias 

quentes) pode ser uma forma de esconder lesões. Quando uma marca é 

inexplicada ou implausível, incompatível com a história que é relatada 

ou com o nível de desenvolvimento da criança, é importante pensar na 

possibilidade de ocorrência de violência. A demora em buscar atendi-

mento médico aumenta a suspeita, a menos que possa ser explicada por 

fatores como falta de transporte, impossibilidade de os pais faltarem ao 

trabalho ou ignorância deles a respeito da real gravidade da lesão. Tais 

pistas são preciosas nos casos de violência física.

As manchas roxas (equimoses) são as manifestações mais comuns de 

abuso em crianças e podem ser encontradas em qualquer parte do corpo. 

É importante lembrar que elas também se acidentam com frequência, 

podendo ter manchas em decorrência de quedas, esbarrões e outros. 

A localização das manchas pode indicar maior ou menor probabilidade 

de que a marca seja acidental, como, por exemplo, em áreas expostas 

como canelas, antebraços, queixos e supercílios. Equimoses em regiões 

glúteas, genitais, costas, orelhas e dorso das mãos levam a suspeitas de 

ocorrência não-acidental. Às vezes as manchas apresentam a forma do 

objeto utilizado para bater na criança (cinto, dedos das mãos, fios) ou 

queimá-la (colher aquecida, cigarros) (Johnson, 2009). Além das equi-

moses, os professores podem também se deparar com outras consequên-

cias físicas da violência, identificáveis na própria escola, tais como áreas 
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de alopecia decorrentes de puxões no cabelo (falhas de cabelo no couro 

cabeludo) e fraturas ósseas repetidas.

Muitas crianças e adolescentes também apresentam sintomas físicos que 

não são explicados pela medicina tradicional, os quais são chamados de 

queixas psicossomáticas e podem também decorrer de situações variadas 

de violência: tonturas, dor de cabeça, cansaço, náusea e enjôo, proble-

mas de pele, dor de estômago ou de barriga, vômito, pesadelo, prisão 

de ventre, distúrbios da fala, do sono e manifestações cutâneas são al-

guns desses problemas (Ippolito, 2004). Muitas vezes, a consequência 

da violência física se observa no relacionamento e no desempenho do 

estudante na escola.

Para refletir

Você já se deparou em sala de aula com alunos com marcas de violência no 
corpo? Se a resposta for positiva, o que fez a respeito? Se não ocorreu, como 
procederia?

Com relação aos ‘abusos sexuais’, a maioria ocorre sem que haja si-

nais físicos evidentes. Mesmo quando eles aparecem, dificilmente serão 

percebidos por professores, cabendo mais aos profissionais da área da 

saúde a sua identificação, por meio de exames clínicos. No entanto, se 

uma criança se queixa a seu professor de dor vaginal, peniana ou retal e 

relata dor para urinar ou evacuar, essas podem ser manifestações físicas 

de abuso sexual (Johnson, 2009).

É necessário muito cuidado ao considerar como intencionais as con-

sequências físicas de situações de ‘negligência’ por parte da família. É 

preciso ressaltar que muitas das crianças e adolescentes que estão em 

sala de aula são também vítimas de descuido por parte do Estado que 

não lhes garante condições mínimas necessárias ao crescimento e de-

senvolvimento. 

Crianças negligenciadas pela família e pouco supervisionadas correm 

maior risco de sofrer acidentes domésticos do que crianças não negli-

genciadas. Entre tais acidentes os mais comuns são: quedas, envenena-

mentos, queimaduras graves ou mesmo atropelamentos perto das resi-
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dências (Reichenheim, Hasselmann & Moraes, 1999). Doenças crônicas 

sem tratamento adequado, cartão de vacinas desatualizado, desnutrição 

e obesidade podem decorrer de negligência com os cuidados da criança e 

são manifestações mais facilmente identificáveis pelos professores. 

A negligência de higiene pode ser evidenciada pela falta de banho, unhas 

longas e sujas e roupas sujas. É importante sempre levar em considera-

ção a situação social e econômica da família, como já dito. Comparar as 

condições da criança com o vestuário e o estado nutricional dos familia-

res pode ser uma boa dica para iniciar essa avaliação. 

O atraso de desenvolvimento motor e da fala em crianças da pré-escola 

pode decorrer da falta de estímulo em casa (negligência afetiva). Evasão 

escolar, fadiga constante e pouca atividade motora são também indica-

dores lembrados por Ippolito (2004). 

A obesidade infantil também pode ter como uma das causas prováveis a 

convivência com a violência: 1) seja porque as crianças são impedidas de 

sair de casa; 2) seja por passar muito tempo assistindo à TV ou no com-

putador frequentemente comendo guloseimas calóricas; 3) seja porque 

o ambiente violento pode gerar ansiedade e facilitar a gula; 4) seja por 

pura negligência dos pais em relação à alimentação dos filhos.

OBESIDADE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Identifica-se aumento do excesso de peso entre crianças e adolescentes 
brasileiros em ritmo acelerado, colocando a obesidade como problema de 
saúde pública em nosso país. 

A obesidade está relacionada às maneiras de viver e às condições efetivas 
de vida e saúde de sociedades e indivíduos. A família, assim como as ins-
tituições de educação, têm papel importante na promoção da alimentação 
saudável, pois são eles que determinam os alimentos que serão oferecidos, 
estabelecendo limites em relação aos alimentos inadequados, tais como 
refrigerantes, balas, doces, guloseimas, frituras e alimentos gordurosos, vi-
sando à proteção à saúde e à prevenção do excesso de peso.

A alimentação pode ser fonte de muitas descobertas para a criança e ser 
uma forma de demonstrar carinho e cuidado, mas pode também servir para 
chantagens. O hábito de oferecer às crianças doces ou outras guloseimas, 
como forma de recompensa, estimula a ingestão de alimentos além das 
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necessidades nutricionais. O prêmio por ingerir alimentos nutritivos valoriza 
mais a recompensa do que o próprio alimento. Frases como “coma toda a 
refeição para ganhar a sobremesa”, “coma as verduras e legumes e você 
poderá sair para brincar” são exemplos disso. Faz parte da cultura esse tipo 
de troca, que pode colaborar para o desenvolvimento da obesidade, uma 
vez que as crianças vão associando alimentos às sensações que eles pro-
porcionam. Essas associações podem se perpetuar até a vida adulta, sendo 
comum o uso da alimentação como forma de compensar sentimentos nega-
tivos, facilitando o aumento de peso.

A alimentação infantil merece ser cuidada e isso não significa oferecer aos 
filhos tudo o que eles querem ou veem em propagandas. A educação nu-
tricional deve envolver pais, professores, nutricionistas, manipuladores de 
alimentos (merendeiras) e cantineiros. Todos esses profissionais são respon-
sáveis por incentivar que as crianças adquiram, desde cedo, hábitos alimen-
tares saudáveis, contribuindo para a prevenção de problemas relacionados 
à alimentação, tais como a desnutrição, anemia, cáries e a obesidade infan-
til e, mais importante ainda, para que a criança exerça seu direito à alimen-
tação de maneira saudável

Trechos extraídos do Manual sobre Obesidade, do Ministério da Saúde 
(Brasil, 2006).

Os danos emocionais, comportamentais 
e cognitivos da violência

É grande a relação da violência com as emoções, com o comportamento 

e com a cognição de crianças e adolescentes. No entanto, reconhecer 

essas consequências não é fácil. Ainda mais difícil é perceber a relação 

entre a vivência de violência e os problemas emocionais e cognitivos dos 

alunos. O caso de Mariana ilustra algumas dessas dificuldades.

AS DIFICULDADES DE MARIANA

Mariana tem 11 anos, mora numa comunidade urbana onde também es-
tuda. Sua professora se queixa sobre a dificuldade que Mariana tem para 
aprender. Esquece com facilidade o que aprendeu e por vezes se cala diante 
dos assuntos que a turma está discutindo.

Quando se aborrece, torna-se muito agressiva com os colegas, dificultando 
o seu relacionamento com o grupo.
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Em conversa com a mãe, ela disse que, em casa, Mariana é nervosa, bate nos 
irmãos e fica calada quando se pergunta o porquê de sua atitude. Ao receber 
algum tipo de carinho, não corresponde.

Geralda, mãe de Mariana comenta: “Meu marido está envolvido com drogas 
e mora com a gente. Mariana está mais agitada depois que percebeu que o 
pai não está bem. Já assistiu a muitas brigas nossas. Já até viu restos de dro-
gas do pai em casa. Mariana também se queixa sempre de dores na cabeça. 
Eu mesma estou muito triste com a situação em que vivo. Têm acontecido 
coisas que não consigo entender e não tenho como resolver. Já tive até von-
tade de sumir pelo mundo e acabar com a minha própria vida. Peço forças a 
Deus para conseguir superar e não acabar fazendo uma besteira”.

Em um dos encontros com a professora, ela solicitou que dona Geralda fi-
zesse um desenho sobre o momento atual da família. Ela desenhou a figu-
ra de uma casa, com os três filhos e ela. Cada filho tinha um coração e o 
dela partido. Ela escreveu no próprio desenho: “Estou triste por ter batido 
em Mariana e ter machucado ela. Peço perdão a Deus por ter feito isso com 
ela”. Ultimamente, essa mãe está desempregada, os filhos pedem para que 
ela compre presentes e sempre precisa responder que não pode, pois não 
está trabalhando.

Para refletir

Identifique os problemas cognitivos, emocionais e comportamentais de 
Mariana.

Quais são as dificuldades da escola para intervir em casos como o dela?

Que estratégias o professor e a escola poderiam desenvolver para apoiar 
Mariana e sua família? 

Dentre alguns efeitos emocionais e comportamentais da violência estão a 

ansiedade, o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), a depressão, 

as queixas somáticas, a agressividade e o comportamento transgressor da 

criança ou do adolescente.

A ‘ansiedade’ é uma reação comum em face do perigo ou de situações ame-

açadoras, como é o caso da violência. Causa mal-estar físico, aflição e ago-

nia. No caso das crianças ou adolescentes, para considerar a ansiedade um 

problema, é preciso perceber se ela altera seu dia a dia na escola e em casa. 

O TEPT também decorre da vivência de situações difíceis e, muito fre-

quentemente, de eventos violentos. Envolve intenso medo, impotência 
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ou horror, com revivência da situação dolorosa a partir de recordações, 

sonhos aflitivos, sofrimento intenso e fuga dos espaços ou de ambientes 

que propiciaram tal experiência.

Em 24 de fevereiro de 1984, um homem numa cidade dos Estados Unidos 
atirou repetidamente em crianças de 1ª a 4ª séries a partir da janela de sua 
casa que ficava em frente à escola onde estavam os estudantes. Matou um 
aluno e um adulto e feriu mais 13 crianças. Três grupos de estudantes (113 
crianças, 10% dos alunos da escola) foram entrevistados entre 6 e 16 sema-
nas após o tiroteio, e os pesquisadores observaram o seguinte: 

 � Crianças que estavam no pátio e muito expostas ao tiroteio apresentaram 
muitos sintomas de TEPT e minimizaram o perigo que sofreram, apesar de esta-
rem em local perigoso. 

 � As crianças dentro da escola estavam relativamente protegidas do tiroteio 
e apresentaram TEPT moderado. Suas falas oscilaram entre a segurança do 
momento e o medo de invasão da escola pelo atirador. 

 � Crianças ausentes da escola não apresentaram sintomas de TEPT, mas se 
lembraram do episódio como se estivessem próximas e no exato momento do 
tiroteio. Tenderam a ampliar a importância da sua participação na situação de 
violência na escola (Pynoos & Nader, 1989).

Para refletir

Em sua escola, como os professores e a direção costumam orientar e apoiar 
os alunos em situações em que a violência da comunidade atinge o ambiente 
escolar?

Seja qual for a situação difícil vivida pelo estudante e sua família é im-

portante que o professor os escute e os acompanhe e, se necessário, os 

encaminhe aos serviços especializados oferecidos pela própria escola ou 

por profissionais competentes. 

A ‘depressão’ em crianças e, mais ainda, em adolescentes, é mais comum 

do que imaginamos, sendo pouco percebida pelos familiares e profis-

sionais de educação. A timidez, o isolamento e a tristeza são marcas da 

depressão, assim como outros sinais que podem expressar a convivência 

com situações violentas.
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Dentre os tipos de violência, a psicológica, que envolve hostilidade, 

rejeição e crítica severa ao comportamento e à aparência da criança 

ou do adolescente, é a que mais influi no aparecimento e no desen-

volvimento da depressão (Avanci, Assis & Pesce, 2008).

Ajuda muito se o professor estiver atento às prá-

ticas disciplinares utilizadas pela família, ao tipo 

de relacionamento entre os pais e à interação de seu 

aluno com os amigos e com a comunidade. É importante que o 

educador escute com atenção o que o aluno fala, sente e pensa. O 

reconhecimento da família como parceira também é fundamental. 

Fortalecê-la para poder proteger e não expor o estudante em situa-

ções de violência é uma das tarefas da comunidade escolar.

SINAIS DA DEPRESSÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
(Achenbach & Rescorla, 2001):

 � Dificuldade de relacionamento e retraimento; 

 � Timidez;

 � Tristeza ou infelicidade;

 � Pouca energia;

 � Preferência por ficar só;

 � Ter prazer em poucas coisas;

 � Problemas no sono;

 � Alteração no peso ou apetite;

 � Baixa autoestima;

 � Dificuldade de concentração;

 � Ideias de morte e de suicídio.

Muitos estudos também indicam o ‘comportamento agressivo’ como 

uma forma de reação aos maus-tratos sofridos ou testemunhados pela 

criança ou pelo adolescente, especialmente no ambiente familiar. Pais 

que utilizam a violência como forma de punição demonstram a seus fi-

lhos que essa é a forma de proceder no mundo (Bordin et al., 2009; Vitolo 

et al., 2005). O comportamento da criança e, mais tarde, do adolescente, 

Alguns sinais de 
comportamento agressivo 
(Achenbach & Rescorla, 2001): 

- Ameaçar as pessoas; 

- Ter acesso de raiva;

- Ser sistematicamente 
desobediente em casa e na 
escola;

- Ter mudanças de humor;

- Atacar as pessoas;

- Entrar em muitas brigas;

- Destruir as coisas;

- Exigir que prestem atenção 
em si;

- Ser cruel e maltratar as 
pessoas.
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é reflexo de seu relacionamento com pessoas que lhes servem de refe-

rência, com destaque para pais e professores. 

O ‘comportamento transgressor’ se caracteriza, em especial no caso de 

adolescentes, pelo ‘envolvimento em sérios atos infracionais’. Pode se 

constituir em efeito da violência que vivenciam e envolver sérias viola-

ções de regras sociais, destruição de objetos e patrimônio, defraudação, 

furtos e roubos. 

O senso comum frequentemente associa a criança agressiva e transgres-

sora com a presença de conflitos no seu contexto de vida, fenômeno 

conhecido como “multigeneracionalidade da violência” (Santos, 2001; 

Salomon, 2002). No entanto, embora pareça evidente que “violência 

gera violência”, não há relação direta entre comportamentos agressivos 

e transgressores e vivência de situações de violência. Na prática, tais 

comportamentos costumam resultar de uma interação de fatores e não 

meramente de uma reprodução direta da violência. O ambiente familiar, 

comunitário e social também contribui muito para esses comportamen-

tos, influenciando o estado emocional e comportamental da criança ou 

do adolescente.

A agressividade e a transgressão na infância e na adolescência são preo-

cupações crescentes de pais e professores, pois constituem alterações de 

conduta que habitualmente apresentam evolução negativa e demons-

tram resistência às tentativas de controle da família e da escola. Diversos 

estudos vêm apontando uma relação entre história de violência familiar 

na infância e criminalidade na adolescência e na vida adulta (Assis, 1999; 

Salomon, 2002, Williams, 2002).

O educador precisa estar atento para reconhecer que o comportamento 

agressivo e transgressor em crianças e adolescentes é um sinalizador – e 

até mesmo denunciador – da convivência de seu aluno com a violência.

O ‘Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade’ (TDAH) é outro 

problema frequente nas escolas. É o tema da moda em escolas e em 

ambulatórios de saúde mental. Estima-se que o TDAH esteja presente 

em 5% a 10% das crianças em idade escolar e em 2% a 6% dos adoles-

centes no mundo todo. É mais comum no sexo masculino e em parentes 

biológicos de primeiro grau.

Alguns sinais de 
comportamento transgressor 
(Achenbach & Rescorla, 2001):

- Falta de arrependimento; 

- Desrespeito a regras;

- Mentir ou enganar;

- Andar com más companhias;

- Matar aula;

- Xingar ou falar palavrões;

- Fumar cigarro, usar drogas ou 
bebidas alcoólicas;

- Estragar coisas públicas;

- Fugir de casa;

- Pôr fogo nas coisas;

- Roubar em casa ou fora.
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Frequentemente, crianças e adolescentes com TDAH têm problemas 

no desempenho escolar, em relacionamentos interpessoais com fami-

liares e outras crianças e têm baixa autoestima. É comum que o TDAH 

ocorra concomitantemente com outros distúrbios emocionais, compor-

tamentais, de linguagem e de aprendizagem. Vários fatores interferem 

na expressão do TDAH (desde componentes genéticos a estressores 

psicossociais familiares), de modo que a situação da criança deve ser 

minuciosamente investigada por especialistas antes que seja feito o diag-

nóstico desse transtorno.

A criança ou adolescente com TDAH apresenta comportamento inade-

quado para o seu estágio de desenvolvimento. Geralmente as dificul-

dades se iniciam antes dos 7 anos de idade, continuam por pelo menos 

seis meses, e podem ser diagnosticadas em dois ou mais ambientes, não 

sendo secundárias a outro problema de comportamento (Raishevich & 

Jensen, 2009). 

A criança ou adolescente com TDAH do tipo predominantemente de-

satento é dócil e fácil de lidar, porém tem dificuldade para aprender 

desde o início de sua vida escolar. Geralmente o estudante com TDAH 

é lento ao copiar coisas do quadro, lento para fazer o dever de casa e 

sente necessidade de acompanhamento dos pais ou orientadores. Isso 

contribui para que tenha baixa autoestima, podendo desenvolver outros 

problemas como ansiedade ou depressão.

É muito comum que crianças agitadas, agressivas ou com dificuldades de 

lidar com os limites impostos pelas regras escolares ou familiares sejam 

consideradas hiperativas sem, no entanto, ter sido feita avaliação ade-

quada da situação. 

Os fatores genéticos são mais bem conhecidos na etiologia do TDAH do 

que os sociais. No entanto, sabe-se que a violência familiar e comunitária 

são alguns aspectos do ambiente que podem, em conjunto com outros 

fatores, propiciar o surgimento de TDAH (Vasconcelos et al., 2005). 

É de grande importância que os alunos com TDAH sejam incentivados 

pelos professores. Ser desatento não equivale a ser incapaz de apren-

der. Crianças hiperativas, quando têm atenção adequada, são capazes de 

aprender tão bem quanto as outras.

Para saber mais

Em pesquisa realizada num 
município da região metropolitana 
do Rio de Janeiro com 500 crianças 
de escolas públicas foi constatado 
que a violência é muito mais relatada 
por aquelas que apresentam sinais 
de depressão, ansiedade, TEPT, de 
agressividade e de comportamento 
transgressor. Essas crianças foram 
muito mais humilhadas e criticadas, 
presenciaram mais violência em casa 
e também foram, elas próprias, mais 
vítimas de violência familiar, escolar 
e comunitária. 

Para saber mais, leia a série Violência 
e Saúde Mental Infanto-Juvenil, que 
contempla os seguintes livros: 

AVANCI, J.; ASSIS, S. & PESCE, R. 
Depressão em Crianças: uma reflexão 
sobre crescer em meio à violência. 
Rio de Janeiro: Ensp, Claves/Fiocruz, 
CNPQ, 2008.

ASSIS, S. et al. Ansiedade em 
Crianças: um olhar sobre transtornos 
de ansiedade e violências na 
infância. Rio de Janeiro: Ensp, 
Claves/Fiocruz, CNPQ, 2007.

PESCE, R.; ASSIS, S. & AVANCI, 
J. Agressividade em Crianças: 
um olhar sobre comportamentos 
externalizantes e violências na 
infância. Rio de Janeiro: Ensp, 
Claves/Fiocruz, CNPQ, 2008.

Esses livros podem ser acessados na 
Biblioteca Virtual Violência e Saúde, 
em <www.bvsvs.icict.fiocruz.br>.
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Para refletir

Você já teve algum estudante com diagnóstico de TDAH em sua turma? 
Como foi feito tal diagnóstico? Como a escola abordou a questão com o 
aluno e com sua família?

Para o profissional de educação, as repercussões da violência no ‘desen-

volvimento cognitivo’ são alvo de evidente preocupação. Como já se tem 

conhecimento, toda a aprendizagem se processa numa interação entre 

as condições internas da criança ou adolescente, as condições externas 

do meio físico e social e os objetos do conhecimento, representados pela 

leitura, escrita, a variedade de disciplinas, valores e atitudes que circu-

lam na escola. No caso de haver um ambiente escolar, familiar ou comu-

nitário atravessado por situações de violência, seu reflexo ocorrerá, de 

alguma forma, na aprendizagem do aluno. 

Traumas, limitações circunstanciais, clima de tensão, tudo isto contribui 

para que o estudante vá menos à escola, concentre-se menos, estude 

menos e, por fim, cresça menos moral e culturalmente. A solução pode 

estar em várias vias diferentes, e a participação da escola, da família e do 

Estado é fundamental.

Uma Pesquisa Nacional intitulada Escola e Violência (Abramovay, 2002), 

promovida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (Unesco) em 2001, mostra que os estudantes que 

apresentavam graves atos de violência na escola, como a sexual ou en-

volvendo arma de fogo, declararam mais: 1) falta de concentração; 2) 

ambiente escolar pesado; 3) diminuição da qualidade das aulas; 4) falta 

de vontade de ir às aulas; 5) dificuldades na interação com professores 

e outros alunos; 6) desejo de vingança da agressão sofrida. Nesse estudo 

de abrangência nacional, os autores verificaram que a violência estava 

mais presente nas escolas da rede pública de ensino, não sendo observa-

das diferenças entre os meninos e as meninas.

Outro estudo sobre adolescentes cariocas aponta que os que se percebem 

com pior desempenho na escola têm menos supervisão familiar, pior 

relacionamento com pais e professores, contam com menos apoio em 

seu ambiente, fazem mais uso de álcool e drogas, cometem mais atos 

de transgressão social, apresentam problemas psicológicos, têm baixa 

Alguns sinais do TDAH
(Achenbach & Rescorla, 2001): 

- Ser agitado, não parar quieto;

- Ser impulsivo, agir sem 
pensar;

- Comportar-se de modo 
infantil, como se tivesse menos 
idade;

- Não conseguir terminar as 
coisas começadas;

- Ser distraído, não conseguir 
prestar atenção por muito 
tempo;

- Ficar no ‘mundo da lua’, 
perdido nos próprios 
pensamentos (devaneios);

- Não ter bom desempenho 
escolar;

- Ser desatento, distrair-se com 
facilidade;

- Ficar com o olhar parado, 
‘olhando o vazio’. 

Para saber mais sobre 
violência na escola e estratégias 
de intervenção, acesse: <www.
construirnoticias.com.br/asp/
materia.asp?id=684>

As situações de violência 
comprometem o que deveria ser 
a identidade da escola – lugar 
de sociabilidade positiva, de 
aprendizagem de valores éticos e 
de formação de espíritos críticos, 
pautada no diálogo, reconhecimento 
da diversidade e da herança 
civilizatória sobre o conhecimento 
acumulado. Essas situações 
repercutem na aprendizagem e na 
qualidade do ensino (Abramovay & 
Rua, 2002: 300).
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autoestima, são mais insatisfeitos com a vida e são, em maiores propor-

ções, vítimas de violência na família, na escola e na localidade em que 

residem (Assis et al., 2007). O estudante com mais dificuldades na escola, 

comumente, está emaranhado em situações difíceis. A escola e mais ati-

vamente o professor e a direção precisam estar atentos para ajudá-los.

 Atividade 1 

Identifique dois a três professores, colegas de trabalho, e os entreviste 
buscando saber: 

1. Se em sua vida profissional, como docente, já identificou alunos vítimas de 
violência. Quais foram os indícios e a atitude tomada. A partir das respostas, 
pergunte como ele desenvolveu seu trabalho com esse aluno e como analisa 
a situação. 

2. Caso a equipe técnica da escola tenha sido informada, qual foi o 
encaminhamento dado pela escola?

Analise as experiências apresentadas pelos colegas com base na discussão do 
texto.

Drogas e violência 

O consumo de drogas é uma prática milenar que se transformou em 

preocupação mundial por causa de sua comercialização em larga escala 

e porque algumas produzem graves consequências para a saúde física e 

psicossocial. Seu uso, que costuma ser fonte de prazer, é também uma 

espécie de anestésico contra as dificuldadades sociais e familiares. Dentre 

os vários tipos de drogas, o álcool é o mais socialmente aceito e utilizado. 

A adolescência é a fase da vida com maior exposição e vulnerabilidade às 

drogas. Em geral, a experiência inicial ocorre em idade precoce. Apesar 

de, nos últimos anos, ter crescido a consciência de que o consumo fre-

quente e pesado de drogas é um mal para o indivíduo e para a sociedade, 

a grande maioria dos estudantes relata apenas o uso experimental (Li-

beral 2003). Os educadores são muito importantes na prevenção e nas 

intervenções nos casos em que o uso já tenha se instalado.

O uso de drogas está associado a vários comportamentos de risco como 

gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis, violência, 
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abandono escolar e problemas com a justiça. Está relacionado com 50% 

dos suicídios entre os jovens e 80% dos acidentes de carro (Liberal, 

2003). Tem também forte associação com baixo rendimento escolar.

Pesquisas têm demonstrado que há muitos fatores que levam o adoles-

cente ou o jovem a procurar as drogas, sendo que os ligados à família são 

os mais ressaltados, dentre os quais citamos: ambiente familiar caótico, 

por exemplo, com pais usuários de drogas ou com transtorno mental; 

pais não-participantes na vida dos filhos; e falta de vínculo familiar com 

a criança ou o adolescente (Liberal, 2003;  Abramovay & Castro, 2005). 

Nesse sentido, a violência na família pode ser considerada um fator co-

adjuvante para o consumo abusivo de drogas, embora o contexto fami-

liar sozinho não possa ser responsabilizado por isso. A família é apenas 

um dentre os vários contextos de convivência do jovem, que incluem 

também os amigos, o ambiente comunitário e outros. Não podem ser 

desprezados como fatores predisponentes, a curiosidade, os conflitos 

pessoais e o desencantamento dos estudantes com a escola.

Para refletir

Como sua escola tem trabalhado a questão das drogas? E você, em sua 
prática pedagógica vem tratando do tema de forma adequada?

Geralmente, no ambiente escolar, quando o assunto é drogas prevale-

cem os estigmas e os preconceitos, o que prejudica ações de orientação 

e de prevenção. É importante livrar-se da postura de culpabilização do 

estudante no caso de uso de drogas, pois o uso abusivo é mais sintoma 

do que causa de problemas pessoais e sociais.

Ao professor, cabe ajudar à realização dos so-

nhos e dos ideais de seus estudantes, canali-

zando suas energias para a construção de pro-

jetos referenciais em suas vidas. É importante 

que o professor evite abordagens proibitivas, 

amedrontadoras, dramáticas ou sensacionalis-

tas. Ao tratar do tema ele deve buscar e utili-

zar informações claras e objetivas que possam 

ser compartilhadas para o bem de todos. 

O que é droga? Segundo a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), é qualquer substância capaz 
de alterar as funções biológicas 
e possivelmente a estrutura dos 
organismos vivos, agindo no sistema 
nervoso central e produzindo 
alterações no comportamento, 
humor e cognição (Liberal, 
2003). Há drogas lícitas como os 
medicamentos, o álcool e o tabaco, 
e ilícitas como cocaína, maconha e 
crack. Todas alteram a consciência 
e cada uma destas tem efeitos 
específicos. 

É preciso tornar as escolas protegidas 
e voltadas para a proteção 
integral. No caso das drogas, 
além dos programas específicos 
de orientação, é importante  
estimular os estudantes à busca de 
outras alternativas de prazer e de 
conhecimento que dignifiquem a 
vida individual e a responsabilidade 
social (Abramovay & Castro, 2005). 
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OUTROS EFEITOS DA VIOLÊNCIA
(Marcondes Filho et al., 2002; Reichenheim, Hasselmann & Moraes, 1999).

 � Ideação, tentativas e cometimento de suicídio; 

 � Problemas de comportamento sexual, gravidez indesejada e doenças sexual-
mente transmissíveis/HIV nas vítimas de violência sexual;

 � Reprodução da violência no próprio comportamento; 

 � Distúrbios nutricionais infantis; 

 � Fuga de casa para a vivência nas ruas. 

Prevenir a violência e promover a saúde 
e a qualidade de vida na escola 

Acumulam-se evidências de que seres humanos de todas as idades 

são mais felizes e mais capazes de desenvolverem melhor seus talentos 

quando estão seguros de que, por trás deles, existem uma ou mais 

pessoas que virão em sua ajuda caso surjam dificuldades.

Bowlby

A abordagem de prevenção da violência e de promoção da saúde vem 

crescendo muito nas escolas. ‘Prevenir a violência’ significa antecipar, 

evitar ou tornar quase impossível que esse fenômeno aconteça. 

Sabemos que pensar na prevenção das situações de violência parece mui-

to difícil, principalmente quando nos deparamos com situações graves. 

Campanhas educativas (a exemplo do que vem ocorrendo nas novelas 

de televisão) que tratam do tema da violência entre colegas de escola 

e entre familiares são exemplos de prevenção, pois permitem mudar 

o olhar e questionar o comportamento dos que se identificam (Assis & 

Avanci, 2009).

A ‘promoção da saúde e da qualidade de vida’ nas escolas está muito re-

lacionada à ideia de prevenção da violência. No entanto, ultrapassa essa 

proposta, pois visa, principalmente, a fortalecer os fatores de proteção 

perante as adversidades da vida, a estimular as potencialidades de cada 

estudante e a promover o autocuidado e a ajuda mútua. Requer que os 

Importante: os sintomas 
devem ser vistos em interação!

Como suspeitar que seu aluno 
esteja usando drogas?
(Liberal, 2003)

- Quando ele perde a noção de 
tempo e de espaço;

- Quando passa a achar que 
apenas seu ponto de vista é 
correto;

- Quanto passa a mostrar-se 
sempre inquieto;

- Quando troca a noite pelo dia;

- Quando anda com pessoas 
que usam drogas ilícitas;

- Quando se afasta das pessoas 
que mais lhe querem bem;

- Quando começa a apresentar 
problemas de saúde que não 
tinha antes;

- Quando passa a apresentar 
confusão mental;

- Quando passa a ter 
esquecimentos contínuos.

- Quando seu desempenho 
escolar piora e com o tempo 
abandona os estudos;

- Quando passa a ter mudanças 
constantes de humor;

- Quando tornar-se agressivo e 
hostil;

- Quando passa a ser impontual 
em seus compromissos.
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indivíduos, as famílias, os grupos e a sociedade se responsabilizem e se 

comprometam em adotar um estilo de vida saudável, um comportamen-

to de responsabilidade e cuidado mútuo entre si e com o meio ambiente. 

Precisa de requisitos como paz, educação, habitação, alimentação, ren-

da, ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade 

(Buss, 2000; Assis & Avanci, 2009). 

Como já falamos neste capítulo, a presença de violência na vida das crian-

ças e adolescentes não é fator determinante para a ocorrência de muitos 

dos problemas que descrevemos. A existência de um ambiente afetivo e de 

apoio material é, no entanto, um dos aspectos mais importantes para pro-

teger o estudante que enfrenta violências e outras adversidades. Quando a 

mão protetora do educador e da escola estão presentes, os efeitos danosos 

de eventos indesejáveis ou violentos podem ser reduzidos ou extintos. E 

quando uma criança ou um adolescente que passou por situações de vio-

lência consegue tocar a vida para frente, construindo caminhos positivos, 

está sinalizando que dispõe de fatores internos e que os capta do meio em 

que vive (principalmente no ambiente escolar, na família e na comunida-

de) para estimular o seu potencial de resiliência ao longo da vida.

Segundo Rutter (1987), os processos de proteção têm quatro principais 

funções: 

 �Reduzir o impacto das situações difíceis e de risco;

 �Reduzir as reações negativas em cadeia, posteriores às situações 
difíceis; 

 �Cultivar e manter a autoestima através de relacionamentos seguros, 
afetuosos e confiáveis; 

 �Criar oportunidades para reverter os efeitos das situações difíceis e 
adversas.

Existem três tipos principais de proteção atuando desde a infância. O 

primeiro é a própria capacidade individual de se desenvolver de forma 

autônoma, com autoestima positiva, autocontrole e com características 

de temperamento afetuoso e flexível. O segundo é dado pela família, 

provendo estabilidade, respeito mútuo, apoio e suporte. O terceiro é o 

apoio oferecido pelo ambiente próximo, por meio do reforço obtido pelo 

relacionamento com amigos, professores ou outras pessoas significativas 

e de referência, reforçando o sentimento de ser querido e amado (Emery 

& Forehand, 1996; Garmezy, 1985). 

A resiliência é considerada como 
o resultado final de processos de 
proteção que não eliminam os riscos 
experimentados, mas encorajam 
o indivíduo a lidar com situações 
difíceis de forma efetiva e a sair 
fortalecido da mesma (Yunes, 2001).
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Ressaltamos neste capítulo a fundamental importância que 

você, profissional de educação, tem no processo de 

construção da resiliência de um estudante. 

Apesar de a primeira e principal fonte de 

cuidados e segurança ser proveniente da 

família, a escola tem importância insubs-

tituível, pois se insere em um contexto social maior 

para onde as potencialidades do jovem se expandem. 

É a partir do apoio social recebido seja na escola, seja 

na família, seja na comunidade, que o jovem forta-

lece sua capacidade de reconhecer e efetuar trocas 

relacionais, o que lhe proporciona uma base 

estável ao longo da vida. O sentimento de se 

sentir apoiado precisa ser formado, mantido 

e renovado a cada dia.

APOIO SOCIAL RECEBIDO POR RICARDO 

Ricardo, um menino de 10 anos, nos mostra a importância de ser querido 
e cuidado. Mora com sua mãe numa pequena casa situada numa comu-
nidade muito pobre e violenta. Seus pais separaram-se quando o menino 
tinha 8 anos. Até essa idade, o menino passou por várias adversidades 
como: desemprego dos pais, problemas de saúde da mãe, que faz trata-
mento para alta pressão arterial, e alcoolismo do pai que algumas vezes, 
ao estar embriagado, agredia verbalmente e, algumas vezes, fisicamente, 
a ele e a sua mãe. 

Aos 10 anos Ricardo se mostra uma pessoa feliz e bem-humorada. Rela-
ciona-se bem com todo mundo na escola, desde o faxineiro até os profes-
sores, mantendo relação de amizade e sentindo-se querido por eles. Adora 
jogar bola e, uma vez que mora em frente a um campo de futebol, pratica 
esse esporte quase todo o dia. Já fez teste para ser jogador em dois gran-
des clubes, ficando muito decepcionado quando foi reprovado. Passada a 
tristeza e a decepção Ricardo avalia que a “vida segue” e que vai continuar 
correndo atrás de outras oportunidades. A mãe apoia o filho e acredita no 
futuro dele. 

Interessante é que Ricardo conta que sua vida nem sempre foi assim. 
Quando convivia com o pai, chegava à escola muitas vezes chorando e 
não conseguia se concentrar nas aulas, fato que prejudicava sua aprendiza-
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gem. A professora, ao perceber a situação, chamou-o para conversar e iden-
tificou os problemas que vivenciava. Solicitou a presença da mãe à escola 
expondo-lhe a situação do menino. Colocou-se à disposição para ajudá-los 
com o apoio da equipe escolar e tomando as devidas providências para in-
terromper a violência sofrida pelo menino e para oferecer tratamento ao 
pai agressor.

O menino considera que sua relação com o pai tenha melhorado depois que 
ele se separou de sua mãe, e que seu desempenho escolar também esteja 
melhor, já que consegue ter mais concentração nas aulas. Quando pergunta-
do como se sente ele responde: “Sou feliz pra caramba!”

O conjunto de atributos que protege uma criança com potencial desen-

volvido de resiliência, como Ricardo, lhe dá algumas vantagens no de-

correr da vida. Podemos supor que se Ricardo crescesse sob condições 

muito mais adversas e não tivesse convivido com pessoas que o apoiaram 

diante das dificuldades sua vida seria diferente. Ou então, quem sabe, 

seria uma pessoa bem parecida ao que é hoje, pois sua singularidade 

seria suficiente para fazê-lo reconhecer as formas e os caminhos para a 

superação dos problemas. Podemos também indagar sobre o futuro de 

Ricardo, caso um evento mais adverso vier a ocorrer em sua vida. No 

entanto, não há dúvidas de que o apoio da escola e de sua mãe foram 

fundamentais para o fortalecimento de sua vida.

Esse caso mostra também que ser resiliente não significa ser invulnerá-

vel aos problemas. Todos nós passamos por adversidades, nos abatemos e 

sofremos diante delas, assim como Ricardo. Porém, quando conseguimos 

unir atributos internos de força com ajuda do meio em que vivemos, é 

possível “dar a volta por cima” com mais facilidade, presteza e alegria.

Conforme já falamos, a escola e o professor são especialmente importantes 

nesse processo, já que lidam diariamente com pessoas em pleno crescimento 

e desenvolvimento, podendo escolher caminhos mais ou menos seguros. 

Para refletir

Como você, professor, pode ajudar a promover ambientes que ajudem os 
alunos a saírem fortalecidos, apesar de pagarem os custos físicos, emocionais, 
materiais e relacionais decorrentes das violências e de outros problemas 
enfrentados?
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Sabemos das dificuldades imensas que constituem a rotina de um profes-

sor e acreditamos que se os profissionais de educação forem orientados 

para ser cada vez mais resilientes em sua vida pessoal e profissional, sem 

dúvida, contribuirão para formar também crianças e adolescentes cada 

vez mais resilientes.

Educadores resilientes são os “que usam sua energia produtivamente para 

realizar metas na escola, em face às adversidades” (Patterson, Collins & 

Abbott 2004). Os autores dessa definição operacional observaram, atra-

vés de um estudo, que professores mais resistentes e perseverantes são 

os que fizeram uma escolha ativa pela profissão, portando valores pesso-

ais relacionados ao senso de justiça social. Em geral, expressam a certeza 

de que seus alunos precisam dele como educador e exibem sentimento 

de compaixão e compreensão das necessidades dos jovens. Alguns pro-

fessores apontam a espiritualidade, a religião ou simplesmente alguma 

crença do aluno como fonte de resiliência por lhes proporcionar a força 

necessária para enfrentar as dificuldades do dia a dia.

Outra característica dos educadores resilientes é reconhecer que muito 

de seu desenvolvimento profissional vem da troca e da interação com 

outras pessoas, inclusive com os estudantes. Quando necessário, pro-

curam informações com colegas de profissão, em outras instituições, 

participam de eventos educativos e buscam outras fontes de informação, 

como a Internet. Da mesma forma, procuram estender seu aprendizado 

para outros colegas, tentando ajudá-los nos desafios de ser educador, 

tecendo trocas e redes de informação.

Tais educadores, em lugar de se colocar como vítimas do sistema escolar, 

tendem a se responsabilizar por mudanças e a resolver muitos problemas 

de forma intuitiva e criativa o suficiente para driblar a demanda buro-

crática que tende a esgotá-los.

Qualquer que seja o temperamento da criança, sua capacidade de lidar 

com as dificuldades é influenciada pelos seus cuidadores. Ela precisa 

sentir que é especial para os que a cercam. Pais, avós e educadores têm 

grande potencial para reforçar nela a noção de que as dificuldades fazem 

parte da vida e podem ser superadas, sem que se percam os trilhos de seu 

desenvolvimento. A resiliência não é um estado adquirido e imutável, 

mas um fenômeno psicológico passível de ser construído e promovido 

Tutor de resiliência é uma pessoa 
ou instituição que, através do afeto, 
favorece o tratamento da ferida e 
a ressignificação da situação difícil 
vivida (Cyrulnik, 2004). É também 
aquele que fortalece a habilidade do 
aluno para a tomada de decisões e o 
estimula para o desenvolvimento de 
suas habilidades. Cuidar e acreditar 
no potencial da criança e do 
adolescente é uma das características 
mais valiosas de um tutor de 
resiliência.
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através de processos educativos que facilitem ou tornem as pessoas mais 

capazes de enfrentar as dificuldades que têm na vida.

Um dos tutores de resiliência mais potentes que a sociedade pode imple-

mentar é a escola, pois ela possui funções que vão além da produção e 

da reprodução do conhecimento, como, por exemplo, sendo incentivo 

para o desenvolvimento das potencialidades dos indivíduos. Professores 

e equipe escolar, por terem contato direto e diário com os estudantes, 

estão em posição única e privilegiada para promover ações que estimu-

lem a resiliência.

Para refletir

Na sua escola, há iniciativas que visam a prevenir a violência e a promover a 
qualidade de vida dos alunos? Como sua escola poderia agir para ser tutora 
de resiliência?

Professores dedicados à infância e à adolescência precisam ter acesso 

à aprendizagem de medidas favoráveis e protetivas capazes de auxiliar 

uma criança ou um jovem a resistir às situações adversas, de forma sin-

gular, específica e adequada. Seu papel deve se estender ao ambiente 

familiar e comunitário quando se trata de proteger seus alunos. Nesse 

sentido, os pais são de extrema relevância no papel de tutores de resili-

ência, e incluí-los nas intervenções aumenta a efetividade de qualquer 

ação proposta pelo educador.

A SAÚDE DE JÚLIA

Júlia era uma menina de 8 anos, moradora de uma comunidade muito pobre 
e violenta da cidade de São Paulo. Sua família vivia em extrema vulnerabi-
lidade social. Aos 6 anos de idade, Júlia foi vítima de um atropelamento e 
teve que passar por várias cirurgias. Esse acidente a impediu de frequentar 
o ano inicial do Ensino Fundamental, a classe de alfabetização. No ano se-
guinte, ainda muito fragilizada e com algumas restrições, voltou para a esco-
la e acompanhou sua turma do segundo ano, por causa da idade que tinha. 
A necessidade de ser alfabetizada e o interesse de Júlia em aprender mo-
bilizaram a professora Estela que a acompanhou durante todo aquele ano. 
Essa educadora promoveu atividades de recuperação específicas para Júlia, 
designou-lhes trabalhos diferenciados e lhe deu muito afeto, para que ela, 
mesmo diante de todas as adversidades, se sentisse acolhida.
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Ao final do período letivo, a professora sugeriu que no ano seguinte o tra-
balho que realizava com Júlia tivesse continuidade com a professora Dalva, 
pessoa que poderia acolher a menina e sua família, dando-lhes condições 
de que fosse eficiente na leitura e na escrita. Dalva recebeu a proposta como 
um desafio. Afinal, teria que dar continuidade a um trabalho de inclusão, 
afeto e de alfabetização daquela criança tão fragilizada pelas circunstâncias 
vividas. A família, apesar das dificuldades, era muito presente e acompanha-
va o desenvolvimento da filha, mesmo sem ter uma bagagem suficiente de 
conhecimento formal. Foi o envolvimento dessa família com o desenvolvi-
mento da filha, o desejo de aprender de Júlia e a dedicação das professoras 
que a fizeram aprender muito além das letras e das palavras. Júlia, a cada 
dia se desenvolvia mais e melhor, ensinando aos colegas de turma, aos pro-
fessores e aos funcionários da escola uma lição de vida: sua capacidade de 
superar dificuldades e dar a volta por cima.

Naquele final de ano, no dia em que se comemorava o Natal, a mãe entrou 
na sala com um presente! Um bolo pequeno e simples que simbolizava seu 
reconhecimento ao trabalho das professoras Dalva e Estela, responsáveis 
pela alfabetização de Júlia, que já lia e escrevia com muita propriedade. Para 
as professoras que contemplavam aquele gesto simples e repleto de sentido, 
o significado ia muito, muito além!... Aquele bolo representava a Medalha 
de Ouro nas Olimpíadas da Vida!

Ao final deste capítulo, ressaltamos que o desenvolvimento pleno de uma 

pessoa é menos influenciado pelas adversidades e mais pelos recursos 

protetores que ela dispõe ao longo da vida. Cabe aos professores, com-

prometidos com o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, 

diante de situações de violência ou de problemas significativos na vida 

de um estudante, buscar informações sobre como proceder e colocar-se 

como um agente de proteção. É importante ter em mente que os proble-

mas se tornam menores se houver pessoas com quem podemos contar. 

Eu acredito é na rapaziada

Que segue em frente e segura o rojão

Eu ponho fé é na fé da moçada

Que não foge da fera e enfrenta o leão

Eu vou à luta com essa juventude

Que não corre da raia a troco de nada

Eu vou no bloco dessa mocidade

Que não tá na saudade e constrói

A manhã desejada

Gonzaguinha
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 Atividade 2

Descreva dois casos: um em que você observa o efeito negativo da violência 
no desenvolvimento de um aluno. E outro que, apesar da vivência de 
situações violentas, o aluno conseguiu se proteger e ser protegido, não 
desenvolvendo problemas escolares, emocionais ou comportamentais.

Reflita, em ambas as situações, o que diferencia os casos e como a escola e 
você atuam com esses alunos e suas famílias. Analise os casos a partir dos 
conceitos de prevenção da violência e promoção da saúde abordados no texto. 
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