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RESUMO 

 

A violência não apresenta mais limites de penetração, esta se tornou uma realidade constante 

nas escolas públicas da cidade de Salvador na Bahia. Inúmeros delitos ocorrem no interior 

dessas instituições conforme noticiam diversos meios de comunicação, e a sensação de 

insegurança e impunidade povoam o imaginário de estudantes, professores e funcionários. A 

partir desse cenário é que se propõe investigar como essas escolas vítimas da violência e da 

marginalidade reagem a estas agressões. Quais são os mecanismos de defesa criados para 

coagi-las e extingui-las, ou se simplesmente estas se mantém inertes a tal realidade. Os 

professores desempenham um grande papel nesse cenário, estes são por excelência a 

personificação da escola, sua visão acerca deste fenômeno é privilegiada, já que estão na linha 

de frente no contato com essas violências. Destarte, este trabalho privilegiou a sua fala, e 

buscou sob essa perspectiva compreender como a escola reage e enfrenta as violências. Para 

isso foram feitas entrevistas semi-estruturadas com 25 professores e realizadas visitas em 9 

instituições públicas da cidade de Salvador entre escolas estaduais e municipais. Após o 

levantamento das violências identificadas nas falas dos professores, buscou-se estudar como 

os professores e as escolas reagem e enfrentam essas situações. Pode-se concluir que não 

existe uma única postura a ser adotada, as escolas desenvolvem mecanismos de defesa e de 

enfrentamento próprios. Parcerias existem com o Conselho Tutelar e a Ronda Escolar, mas 

dependem de como a administração e o corpo docente da escola concebem essa realidade: se 

passível de transformação com o empenho de todos os atores escolares envolvidos, ou em um 

cenário em que mais nada pode ser feito. Graças a essas duas realidades foram encontradas 

histórias de sucesso e de fracasso na prevenção e no enfrentamento das violências nas escolas. 

  

Palavras- chave: violência; escola; segurança; reações. 
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ABSTRACT 

 

Violence has no more limits penetration, it become a constant reality in the public schools of 

the city of Salvador, in Bahia. Numerous crimes occur inside these institutions like announce 

the media, and the sensation of insecurity and impunity stay in imaginary of students, 

teachers and employees. Based on the scenario intends to investigate how these schools-

victims of violence and marginalization-respond to these aggression. What are defense 

mechanisms created to coerce and extinguish them, or simply these remain inert to this 

reality. Teachers play a great the part of this scenario, these are for excellence the 

personification of the school,  their point of view about this phenomenon is privileged, since 

they are at the front line in contact with these violence. Thus, this study privilege its speech, 

and sought this perspective to understand how the school reacts and faces the violence. For 

this were made semi-structured interviews with 25 teachers and visits in nine public 

institutions in the city of Salvador between state and municipal schools. After the survey 

of violence identified in the speech of teachers, sought to study how teachers and schools 

react and face these situations. It can be concluded that there no single approach to be 

adopted, schools develop defense mechanisms and facing themselves. Partners exist with 

the Tutelary Council and Patrol School, but depend on how the administration and teaching 

staff perceive this reality: can be change with interest of all actors school involved or in a 

scenario that nothing can be done. Thanks to these two realities were found stories of success 

and failure in preventing and facing that violence in schools. 

 

Keywords: violence; school; security; reactions. 
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1  INTRODUÇÃO           

 

A violência tornou-se lugar comum na rotina da capital baiana. Diversos são as 

definições de violência trazidas pela literatura especializada e a cada ano novas modalidades 

tornam-se objeto de estudo. Neste cenário, a sociedade é impulsionada a absorver essas novas 

facetas da violência, seja de forma teórica ou como vítima desta. Nos mais diversos contextos 

a violência se faz presente, e infelizmente a escola não é uma exceção à regra.  

A instituição escolar sempre foi concebida como um ambiente de educação e 

socialização. É consenso afirmar que esta exerce um papel decisivo na vida de todo cidadão, 

já que muito dos valores de alto apreço da sociedade são transmitidos pela educação escolar. 

Todavia, essa realidade sofre bruscas modificações geradas pela violência. 

Os alunos antes vistos como personagens passivos no processo de formação educacional 

viraram agentes e vítimas destas. Tal lição que deveria ser ensinada na teoria pelos 

professores, é transmitida e reproduzida por inúmeros outros protagonistas, sendo crescente a 

preocupação do Estado e da sociedade acerca das violências nas escolas. 

A impunidade dos delitos cometidos no interior dessa instituição, o sentimento de 

impotência e de incapacidade de lidar com tal problemática por parte do corpo docente, além 

do crescente descrédito transmitido quase que diariamente pelos meios de comunicação, 

criam uma espécie de “atmosfera de terror” no imaginário da sociedade. Em virtude deste 

panorama, surgem inúmeros questionamentos acerca da inexistência ou inoperância da 

segurança nestas instituições, e quais poderão ser as consequências para a sociedade se 

medidas saneadoras não forem tomadas com urgência. 

É neste contexto que foi proposto o tema: “Como as escolas públicas de Salvador enfrentam 

as violências em seus ambientes sob a perspectiva dos professores”. Que teve como objetivo 

geral analisar os mecanismos e estratégias desenvolvidas pelas escolas públicas para conter, 

controlar ou eliminar as violências em seus ambientes. 

Além de analisar os tipos de violências presentes no ambiente escolar; Verificar se em 

tais ações há participação de outras instituições, e qual seria o seu papel nesta realidade; A 

temática é atual e pertinente, já que são inúmeras as publicações que abordam às violências 

nas escolas sob diversas perspectivas, principalmente as relacionadas à violência entre alunos, 

aluno-professor e aluno-funcionário, e também a violência no ambiente escolar como fator 
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inibidor do desenvolvimento humanitário saudável. Porém são poucos os trabalhos que dão 

atenção à proposta abordada nesta dissertação, que muitas vezes passa despercebida. 

Para compreender quais são as violências e como elas agem se faz necessário 

compreender o que significa a palavra “violência”. No capítulo 2 foi definido o que é a 

violência lato senso, e qual foi a definição adotada neste trabalho. Foram apresentadas as 

formas de definições de violências nas escolas existentes na literatura especializada, as suas 

consequências para o ambiente escolar. Buscou-se criar um debate da instituição escolar e a 

teoria social a fim de compreender o papel da escola na sociedade. E finalizou-se o capítulo 

com alguns exemplos de manifestação das violências nas escolas no Brasil e na cidade de 

Salvador. 

No Capítulo 3 foi abordado a cultura do medo presente nas escolas, no intuito de ilustrar 

todo o imaginário de medo que povoa a sociedade quando se pensa em um ambiente escolar 

público. A discussão foi seguida pelas formas de reações e enfrentamento às violências nas 

escolas no mundo e no Brasil, quais são as políticas públicas e programas desenvolvidos 

nesse propósito.  

O capítulo 4 foi dedicado à metodologia desenvolvida e aplicada neste trabalho. Tratou-

se de caracterizar os atores que foram entrevistados, como se deram essas entrevistas, como 

foi feita a seleção das escolas e de que forma os dados seriam posteriormente esquematizados. 

No capítulo 5 foram feitas considerações acerca do campo. Os desafios encontrados 

para desenvolver a pesquisa, e quem são alguns dos professores que ganharam voz neste 

trabalho, além de ter sido feita uma descrição das escolas visitadas a fim de auxiliar na 

visualização da realidade observada. 

O capítulo 6 e 7 estão diretamente interligados. No capítulo 6 buscou-se analisar o que 

os professores entendem por “violência” e “violências nas escolas” a fim de poder 

compreender como estes concebem essa realidade. Foi feito um levantamento detalhado de 

todas as formas de violências observadas nas falas dos professores, estas foram divididas em 

três grupos conforme a classificação adotada: violências contra a pessoa, à propriedade e ao 

patrimônio. Em seguida esquematizaram-se as possíveis causas dessas violências segundo os 

professores, já que muitas das ações ou omissões perpassam no que os professores acreditam 

serem os fatores influenciadores das violências.  

Por fim, no capítulo 7 foram apresentadas todas as formas de reações e de 

enfretamentos às violências segundo os professores entrevistados. Estas foram divididas em 
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dois itens: o primeiro referente às formas de reações dos professores e das escolas intra 

muros, e o segundo como os órgãos e entidades publicas participam nesse processo e qual é a 

sua contribuição. Após essa análise foram apresentados os motivos que limitam ou favorecem 

o enfrentamento das violências nas escolas, seguido de um exemplo concreto em que a escola 

tem logrado algum sucesso nessa seara. 

Nas considerações finais buscou-se refletir todas as informações dadas pelos professores 

e observadas por mim nesses meses de pesquisa. E pode-se observar que muito e nada se tem 

feito pelas escolas públicas de Salvador, já que dependem da iniciativa de toda sociedade e do 

Poder Público que implementa iniciativas tímidas. O que se tem feito se deve ao empenho de 

muitos professores e de suas respectivas escolas que já estão cansados de esperar que algo 

seja feito, e estes vêm mudando essa realidade com pequenas e concretas ações.  
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2 AS VIOLÊNCIAS NAS ESCOLAS: MANIFESTAÇÕES DE UM FENÔMENO MAL 

INTERPRETADO              

 

2.1 CONCEITO DE VIOLÊNCIA 

 

O homem sempre caminhou lado a lado com a violência. É quase impossível encontrar 

na história da humanidade alguma sociedade que não tenha sido marcada por algum evento 

violento. Há quem diga que a violência é inerente a natureza humana, e que a sua completa 

opressão possivelmente acarretaria em sua própria destruição, já que desnaturaria um 

elemento intrínseco da essência humana: 

Figueiredo (1998) [...] afirma a impossibilidade de uma vida social destituída de 

agressividade e violência, acrescentando que a violência é estruturante e constitutiva 

da subjetividade humana. Dadoun (1998), num enfoque filosófico da posição 

freudiana, apresenta o homo violens como definido e estruturado fundamentalmente 
pela violência (RISTUM e BASTOS, 2004, p. 227).  

Não é nenhuma novidade que as grandes civilizações só se consolidaram e obtiveram 

poder por utilizarem como instrumento as inúmeras facetas da violência. Até os dias atuais 

essa realidade se faz presente como uma herança indelével. A sociedade moderna não destoou 

dessa característica, o que de fato ocorreu foi uma alteração das formas de expressão da 

violência, e os objetos que são alvo desta (WIEVIORKA, 1997).  

A violência, que antes era caracterizada pelo excesso da brutalidade física, passou a 

apresentar um novo perfil. Além da violência física que se mantém constante, esta está hoje 

atrelada à violência moral, simbólica e psicológica. Que apesar de sempre existirem, não eram 

assim consideradas ou não tinham uma análise devida.  

Não se pode estudar a violência escolar, ou o que se compreende por esta, sem antes 

definir o que seria a violência no sentido mais lato de sua expressão. Tal preocupação pode 

parecer desnecessária, mas torna-se essencial para compreender a que este trabalho se propõe, 

e em quais perspectivas de violência está inserido. Já que abordar a violência não se trata 

apenas em reproduzir os conceitos existentes sem uma abordagem mais crítica e condizente 

com o que ocorre de fato na realidade brasileira, e em específico na realidade soteropolitana. 
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O conceito de violência, apesar de consagrado no senso comum
1
, sofre constantes 

variações em função da complexidade das definições trazidas pela literatura especializada. 

Muitas vezes formuladas a partir de critérios não bem definidos, ou embasados em 

julgamentos sociais preconcebidos. O que dificulta a formulação de um conceito consensual 

que possa ser utilizado por todos os interessados de forma generalizada e sem controvérsias 

(RISTUM e BASTOS, 2004, p. 226). 

Conforme leciona Hannah Arendt citada por Pupo (2007, p.22-23), o termo violência é 

constantemente confundido com outros conceitos que remetem a uma relação de dominação 

como: poder, vigor, força e autoridade. O que dificulta ainda mais a formulação de uma 

concepção universal.  A fim de tentar solucionar esse impasse, a autora leciona que a palavra 

“vigor” está relacionada a características de pessoas ou de objetos, já a “força” à energia 

liberada por movimentos físicos ou sociais. E conclui que a violência pode ser um 

instrumento de potencialização do vigor ou da força, devido a isso se diferencia desses 

termos. 

Como se já não bastasse, os conceitos de violência apresentam uma imprecisão em 

relação à delimitação do seu objeto. Este pode ser demarcado por critérios culturais e 

jurídicos, que definirão a partir da intensidade adotada se a ação humana praticada é 

classificada como violenta ou não (RISTUM e BASTOS, 2004, p. 227). 

O impasse reside justamente nesta seara, já que a violência acaba sendo reduzida apenas 

a delinquência e ao ato criminoso. Delimitação própria do senso comum que é constantemente 

reforçada pela mídia, em detrimento de outras manifestações como, por exemplo, a 

dominação política e econômica nas sociedades e todas as implicações dela decorrentes. O 

que desconsidera, portanto, a violência estrutural e de resistência, que possuem grande 

expressão nos dias atuais (MINAYO, 1994 apud RISTUM e BASTOS, 2004, p. 227).  

Não cabe a este trabalho explorar as inúmeras concepções e espécies de violência 

definidos pela literatura. Mas sim em tecer comentários a aqueles que são pertinentes à 

temática, e que irão possibilitar uma elucidação com maior coerência e objetividade. Deste 

modo, é relevante dar voz a definição desenvolvida por Marilena Chauí
2
 (2007) que concebe a 

                                                
1
 Vi.o.lên.cia s.f.1 uso de força física 2 ação de intimar alguém moralmente ou o seu efeito 3 ação, freq. 

destrutiva, exercida com ímpeto, força 4 expressão ou sentimento vigoroso; fervor. (HOUAISS, Antônio; 

VILLAR, Mauro de Salles. Minidicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, 

p.772).  
2 Entendemos por violência uma realização determinada das relações de forças, tanto em termos de classes 

sociais, quanto em termos interpessoais. Em primeiro lugar, como conversão de uma diferença e de uma 

assimetria numa relação hierárquica de desigualdade, com fins de dominação, de exploração e opressão. Isto é, 
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violência a partir de aspectos convergentes e interligados entre si, que permite uma definição 

mais global, todavia sem perder a objetividade: 

1)tudo o que age usando a força para ir contra a natureza de algum ser (é 

desnaturar); 2) todo ato de força contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de 

alguém (é coagir, constranger, torturar, brutalizar); 3) todo ato de violação da 

natureza de alguém ou de alguma coisa valorizada positivamente por uma sociedade 

(é violar); 4) todo ato de transgressão contra aquelas coisas e ações que alguém ou 
uma sociedade define como justas e como um direito; 5) consequentemente, 

violência é um ato de brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou psíquico contra alguém 

e caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela opressão, intimidação, 

pelo medo e pelo terror (sem grifos no original). 

Sendo assim, a violência não se limita apenas a delinquência e a marginalidade, 

presentes no senso comum e tão aclamada pela mídia sensacionalista. Refere-se também a 

todo ato de agressão à natureza individual e coletiva, que pode lhe causar danos irreparáveis, 

independente de sua intensidade. Como se pode observar, a violência é um ato negativo a 

bens e a valores de alto apreço pela sociedade, que abrange não só a esfera física, mas 

também a psíquica e moral do indivíduo. A violência não se restringe a um único ser ou 

grupo, como visto, esta pode atingir toda a coletividade, de forma indiscriminada. 

Em consonância com essa definição, Yves Michaud (1989) acrescenta:  

Há violência quando, numa situação de interação, um ou vários atores agem de 

maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, causando danos a uma ou várias 

pessoas em graus variáveis, seja em sua integridade física, seja em sua integridade 

moral, suas posses, ou em suas participações simbólicas e culturais. 

Nesse sentido, Alda Zaluar (1999, p.28) trás em sua concepção novas ponderações que 

servem para aclarar ainda mais a concepção de violência apresentada. E assim permitir uma 

melhor visualização do seu campo de atuação: 

do latim violentia que remete a vis (força, vigor, emprego de força física ou os 

recursos do corpo para exercer sua força vital). Essa força torna-se violência quando 

ultrapassa um limite ou perturba acordos tácitos e regras que ordenam relações, 

adquirindo carga negativa ou maléfica. É, portanto a percepção do limite ou da 

perturbação (e do sofrimento que provoca) que vai caracterizar o ato como violento, 

percepção essa que varia cultural e historicamente (sem grifos no original). 

Destarte, a violência é concebida como toda ação humana capaz de causar qualquer 

espécie de sofrimento a terceiros ou a própria sociedade (MONROY, 2007). E o que 

determina se uma ação é tida como violenta, ou não, são as motivações desenvolvidas em 

cada sociedade em particular a partir de sua cultura e histórica. 

                                                                                                                                                   
a conversão dos diferentes em desiguais e a desigualdade em relação entre superior e inferior. Em segundo 

lugar, como a ação que trata um ser humano não como sujeito, mas como coisa. Esta se caracteriza pela 

inércia, pela passividade e pelo silêncio de modo que, quando a atividade e a fala de outrem são impedidas ou 

anuladas, há violência. (CHAUÍ, M. Participando do debate sobre mulher e violência. In:_____ Perspectivas 

antropológicas da mulher. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. p. 25-62). 
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Desta forma, não é possível definir a violência sem considerar a concepção trazida pela 

sociedade como um todo, a fim de evitar desvios desnecessários e denominar fenômenos que 

apesar de serem violentos, não o são assim interpretados e concebidos pela sociedade. Como 

o que ocorria, por exemplo, no tratamento hierárquico e subordinado da mulher ao homem até 

a década de 50, na escravidão, entre outros. 

Sendo assim, no intuito de evitar qualquer equívoco, este trabalho, em consonância com 

as concepções acima arroladas, concebe a violência como: Toda ação ou omissão capaz de 

gerar alterações físicas, morais ou psicológicas no indivíduo, ou na coletividade, a partir da 

desnaturação de valores e de princípios que possuem alto apreço em dada sociedade. 

A fim de facilitar a visualização de quais seriam esses valores e princípios, é salutar se 

valer do conceito de “bem jurídico” oriundo do Direito Penal. Segundo Damásio de Jesus 

(2011, p.221) seria tudo aquilo que é capaz de satisfazer as necessidades humanas: como a 

vida, a integridade física, a honra, a liberdade, o patrimônio entre outros.  

Por sua vez, Fernando Capez (2011, p.134) acrescenta que a sua violação, proposital ou 

descuidada, pode configurar crime, por lesar ou expor a perigo bens jurídicos considerados 

fundamentais para a existência da coletividade e da paz social. Sendo assim, as condutas 

configuradas como infração penal (crime e contravenção) na legislação brasileira nada mais 

seriam que mandamentos proibitivos de visam proteger e preservar esses bens jurídicos de 

qualquer espécie de violência.  

Desta forma, para que um ato ou evento observado na escola seja enquadrado na 

definição de violência adotada neste trabalho, este deverá ser capaz de causar uma 

desnaturação negativa desses bens de alta estima social. Apesar da definição “bens jurídicos” 

seja oriunda do Direito, é mister ressaltar que a legislação brasileira não será utilizada como 

base, e sim como acessório, para definir os tipos de violência presentes nas escolas 

soteropolitanas. Já que esta não tutela todas as formas de violências passíveis de existir no 

ambiente escolar, além de não possuir nenhum dispositivo legal capaz de definir com clareza 

o que seria a violência.  

Sendo assim, este trabalho optou em analisar as formas e as espécies de violências 

presentes nas escolas a partir de um prisma interdisciplinar das ciências humanas, com o 

intuito de garantir uma visão mais completa e não engessada do fenômeno. Mas antes desta 

análise, se faz necessário adentrar no debate acerca das inúmeras concepções de violências 
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nas escolas, já que a literatura especializada ainda não se mostra pacificada neste ponto, 

conforme se pode observar a seguir. 

 

2.2 CONCEPÇÕES DE VIOLÊNCIAS NAS ESCOLAS: DIVERSIDADES E CONFLITOS 

CONCEITUAIS 

 

A cada dia inúmeros eventos de violência são noticiados pela mídia e registrados em 

boletins de ocorrência nas delegacias espalhadas por toda a cidade. Diversas são as definições 

de violência trazidas pela literatura especializada, e a cada ano novas modalidades tornam-se 

objeto de estudo e ganham grande interesse social em virtude do seu impacto negativo ao 

homem e a coletividade. 

Assim, a sociedade é impulsionada a absorver essas novas facetas da violência, seja de 

forma teórica ou prática, como vítima desta. Nos mais diversos contextos a violência se faz 

presente, e a escola não é uma exceção à regra. E nem poderia deixar de ser conforme será 

explanado. 

A violência sempre esteve enraizada no seio escolar. Há relatos que na França no século 

XVII alunos entravam armados nas escolas, brigavam no interior das instituições e até 

agrediam fisicamente os professores. Já na Inglaterra, entre 1775 e 1836, em virtude do alto 

índice de violência, os educadores tinham que recorrer ao exército para garantir a ordem e 

preservar sua integridade física e moral (MONROY, 2007).  

Nos dias atuais esta realidade persiste, passaram-se os séculos, e a violência nas escolas 

adquiriu novas feições de proporções catastróficas e de difícil controle.  A instituição escolar 

aparece como local de conflitos sociais “em pelo menos em 23 países, onde esta já pode ser 

considerada um fenômeno social” (OHSAKO, 1997; CHARLOT, 1997 apud SANTOS, J.,  

2001, p.105).  

Os primeiros estudos acerca da temática surgiram em 1950 nos Estados Unidos, e 

apontaram para as diversas dimensões desse fenômeno que assumiu uma maior gravidade. 

Algumas dessas transformações se deram com o surgimento de armas de fogo nas escolas, a 

disseminação do uso de drogas, a expansão do fenômeno das gangues, como também a 

presença do narcotráfico no interior dessas instituições (ABRAMOVAY, 2003, p.13):  

outra grande mudança resulta do fato de que as escolas e suas imediações deixaram 

de ser áreas protegidas ou preservadas e tornaram-se, por assim dizer, incorporadas à 
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violência cotidiana do espaço urbano. Ademais, as escolas deixaram de certa forma, 

de representar um local de amparo, seguro e protegido para os alunos e perderam 

grande parte dos seus vínculos com a comunidade. 

Algumas medidas foram tomadas em todo o mundo para tentar coibir esses fenômenos. 

Em 1996 foi criado na França o “SOS Professor”, que disponibiliza desde então um serviço 

de denúncia acerca das situações de violência observadas pelos professores da rede pública de 

ensino (PERALVA, 1996 apud SPOSITO, 2009). No México a violência já está ambientada 

na rotina dos estudantes das escolas do ensino médio: assaltos, estupros e outros tipos de 

“violência física e moral já não os alarmam mais, no qual vêem esses eventos com certa 

naturalidade” (TELLO, 2005, p.1172).  

Nos Estados Unidos, segundo Correa (2001, p.169), “desde 1974 a violência e a 

indisciplina aparecem como uns dos maiores problemas da educação, sendo o seu controle 

uma das prioridades do governo desde então”. Que carrega o receio de não conseguir conter 

tais ações, que vão desde eventos definidos como bullying entre alunos, até o ingresso destes 

nas instituições com armas brancas ou de fogo, instrumentos para a prática de horror, com 

inúmeros eventos de homicídios noticiados pela mídia no mundo inteiro (CORREA, 2001, 

p.169). 

A escola tornou-se campo e alvo de inúmeras formas de violência. Os alunos antes 

vistos como personagens passivos no processo de formação educacional viraram agentes e 

vítimas da violência. Sendo crescente a preocupação do Estado e da sociedade acerca deste 

fenômeno. 

Mas o que é que se define como violências nas instituições escolares? Quais são os 

critérios que permitem definir que o fenômeno dito violento se enquadra nessa definição, e se 

distingue das demais expressões de violências existentes?  

Segundo Gómez citado por Monroy (2007, p.43) a violência nas escolas é 

compreendida como um recurso de poder estabelecido pelo professor para fazer valer a sua 

autoridade, e assim manter o controle no grupo. Já entre os alunos faz parte de uma força que 

pode ser aberta ou oculta, com a finalidade de obter de um indivíduo ou do grupo algo que 

não se deseja consentir livremente. 

Para Smith citado por Nodarce (2008, p.4), a violência escolar pode ser compreendida 

como produto de atos intencionais e sistemáticos que se convertem em dano ou em uma 

ameaça. Assim as condutas agressivas no interior das escolas não se limitam a violência 

física, mas no abuso de poder por parte de indivíduos mais fortes contra outros tidos como 
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mais débeis. Tais abusos podem se manifestar verbalmente, pela exclusão ou ainda pela 

marginalização de algum indivíduo ou grupo das atividades escolares coletivas. 

Todavia, apesar das acepções trazidas falarem por si, não é pacífico na literatura um 

conceito único de violência nas escolas. Já que a sua definição irá depender de elementos 

peculiares de cada sociedade. No passado, as análises incidiam sobre a violência do sistema 

escolar, especialmente por parte dos professores contra os alunos (punições e castigos 

corporais). Na atualidade a análise privilegia a violência praticada entre alunos, ou de alunos 

contra a propriedade (vandalismo) e, em menor proporção, de alunos contra professores e vice 

versa (ABRAMOVAY e RUA, 2003, p. 21). 

Nos Estados Unidos, por exemplo, a violência na escola é sinônimo de delinquência 

juvenil (ABRAMOVAY, 2002a, p. 93). Já na Inglaterra essa perspectiva é pouco utilizada, na 

qual se prefere associar a conflitos com professores, atividades que causem suspensão ou 

prisão (CURSIO e FIRST, 1993; STEINBERG, 1991; FLANNERY, 1997 apud 

ABRAMOVAY, 2002a, p. 93).  

Essa divergência de conceitos acerca da violência nas escolas se deve a dificuldade de 

criar um conceito único capaz de englobar todos os fenômenos violentos envolvidos. Segundo 

Debarbieux  e  Blaya (2002, p.18) a dificuldade já surge do ponto de vista epistemológico, de 

como usar o termo “violência” para descrever fenômenos altamente díspares, o que poderia 

gerar uma extrapolação abusiva e bastante anti-científica desse conceito.  

Segundo Bonafé-Schmitt citado por Debarbieux e Blaya (2002, p.18) deve-se evitar 

uma visão inflacionista da violência nas escolas, conceito que engloba a agressão física, a 

extorsão e o vandalismo, mas também a incivilidade. Essa abrangência excessiva parece 

tornar o conceito impensável, o que cria uma confusão semântica e léxica. O autor também 

chama à atenção que essa confusão conceitual também se deve a conflitos políticos, posto que 

se vive hoje um possível “efeito de moda”, ou ainda uma “pré-fabricação social” da violência 

nas escolas, originada pela mídia. O que permite que uma questão científica seja deslocada 

para o nível do sensacionalismo e da demanda social por repressão.  

A própria expressão “violência escolar” utilizada pela mídia e por alguns autores não se 

faz adequada (AQUINO, 1998; MARRIEL, 2006), já que restringiria por demasiado o objeto 

de análise das violências que podem incidir no ambiente escolar. Essa expressão apenas 

contempla um número muito restrito de fenômenos, pertencentes à violência praticada pela 

própria instituição escolar, conforme será explanado em item próprio. 
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Devido a isso, este trabalho se filia a definição trazida pela literatura majoritária que 

concebe esses fenômenos violentos pela expressão “violências nas escolas
3
”. Tal 

nomenclatura tem a vantagem de impedir a rotulação de eventos que por sua própria natureza 

não são rígidos e nem invariáveis, já que a violência no meio escolar depende do contexto em 

que o indivíduo se encontra e da sua própria percepção do evento. O que é caracterizado como 

violência varia em função do estabelecimento escolar, de quem fala (professores, diretores, 

alunos), da idade e do sexo (ABRAMOVAY, 2002a, p.72). Além do mais, a excessiva 

normatização dos fenômenos sociais pode permitir o surgimento de equívocos de difícil 

reparação: 

O vocabulário científico não “descobre” o que é verdade; ele é construído e, ao 
construir-se, ele constrói novos paradigmas. Em outras palavras, é um erro 

fundamental, idealista e anti-histórico acreditar que definir a violência – ou qualquer 

outra palavra – consista em aproximar-se o mais possível de um conceito absoluto 

de violência, de uma “ideia” de violência que permita um encaixe preciso entre a 

palavra e a coisa (DEBARBIEUX e BLAYA, 2002, p.19). 

A expressão “violências nas escolas” tem outra vantagem, a de situar o fenômeno não 

apenas em um único sistema institucional (genericamente considerado). E sim, a de 

considerar a especificidade espacial e temporal de cada instituição individualmente. Desta 

forma, é possível falar de “violências”, já que não se fala em uma única instituição indivisível 

e invariável, onde elementos como intensidade, magnitude, permanência e gravidade das 

violências podem variar (ABRAMOVAY, 2002a, p.71-72). 

Destarte, surge a necessidade de comentar quais são as concepções de violências 

passíveis de serem associadas ao ambiente escolar de acordo com a literatura de maior 

expressão. Todavia, se faz necessário preliminarmente expor a distinção existentes entre os 

fenômenos presentes na literatura que não se confundem com a violência. 

Segundo Charlot (2002, p.434-435) deve-se inicialmente diferenciar a violência “na 

escola”, a violência “à escola” e a violência “da escola”. A categorização é essencial para que 

não seja chamado de “violências nas escolas” todo e qualquer evento que ocorra dentro de 

seus murros: 

a) A violência na escola: se produz dentro do espaço escolar, e não está ligado à 

natureza e às atividades da instituição. Desta forma o fato de haverem conflitos 

pontuais no interior das instalações físicas da escola, motivados por interesses 

externos (disputa de gangues pelo domínio do tráfico de drogas na região, por 

exemplo), não caracteriza violências nas escolas, já que tal evento poderia ter 

                                                
3Bernard Charlot, Éric Debarbieux, Catharine Blaya, Miriam Abramovay, Maria das Graças Rua e etc. 
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ocorrido em qualquer outro espaço. Apesar disso Charlot (2002, p.434) questiona 

“por que a escola, hoje, não está mais ao abrigo de violências que outrora se 

detinham nas portas da escola”.  

b) A violência à escola: associada à natureza e às atividades da instituição escolar, 

visa diretamente à instituição e aos que a representam. Esta pode ser exemplificada 

com o fato de alunos provocarem incêndios (violência ao patrimônio), baterem nos 

professores ou os insultarem.  

c) A violência da escola: violência institucional ou simbólica, caracterizada pelo 

tratamento dado aos alunos pela instituição e seus agentes (modos de composição 

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

adultos, etc.).  

É válido ressaltar que a nomenclatura utilizada por Charlot, “violência na escola”, não 

entra em conflito com a definição “violências nas escolas”, adotada neste trabalho. A primeira 

é utilizada para restringir um grupo específico de violências, conforme acima exposto. Já a 

segunda concepção é mais generalista, e visa abarcar todos os fenômenos violentos que 

podem ocorrer dentro das escolas sem que haja uma rotulação rígida e inflexível de conceitos. 

Esta última concepção abrange as três categorias anteriores citadas. 

Duas observações devem ser feitas. A primeira, diz respeito a distinção feita por Charlot 

(2002, p.435-436) entre os conceitos de agressividade, agressão e violência. A agressividade 

consiste em uma disposição biopsíquica reacional à frustração, devido ao fato do indivíduo 

não poder agir exclusivamente para a satisfação do seu prazer. Tal repressão pode 

desencadear no indivíduo a angústia e a agressividade. Já a agressão é definida como um ato 

associado a uma brutalidade física ou verbal. E por fim a violência, que remete a uma 

característica desse ato, reafirmado pelo uso da força, do poder e da dominação. Sendo que 

toda agressão é violência na medida em que usa força. 

A segunda observação se refere à clássica diferenciação criada pelos sociólogos 

franceses acerca de conceitos chaves de violência, transgressão e incivilidade. O termo 

violência é utilizado para denominar os eventos que ferem a lei. A transgressão, que não viola 

a lei, caracteriza as ações que descumprem o regimento escolar. E a incivilidade, que também 

não fere a lei e nem o regimento escolar, é definido como os atos que violam as regras de uma 

boa convivência social (CHARLOT, 2002, p. 437). 

Essa classificação na maioria dos casos em que se estuda as violências nas escolas se 

torna de extrema utilidade, visto que permite não confundir fenômenos distintos em uma 
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única categoria de “violência escolar”. E assim possibilita traçar a competência de que órgão 

ou entidade é responsável em solucioná-la ou combatê-la, se os professores, a equipe gestora, 

o conselho tutelar ou outros (CHARLOT, 2002, p. 437).  

Todavia, como já dito, essa classificação não deve ser concebida como uma regra 

absoluta. Isso se torna claro quando se analisa eventos em que é possível a união de mais de 

uma dessas categorias. Como no caso do assédio moral, sofrido pelos professores, ou ainda 

nas constantes humilhações e intimidações em que são submetidos alguns alunos 

(CHARLOT, 2002, p. 437). Isoladamente essas ações são denominadas de incivilidades, mas 

quando praticadas constantemente assumem um caráter de interligação entre si. Sendo assim, 

não podem mais ser considerados apenas como incivilidades, e passam a assumir um caráter 

de violência. 

Como se pode observar a análise das violências nas escolas não é uma tarefa de fácil 

elucidação. Os seus múltiplos fatores de causa e de origem impedem uma análise 

unidirecional e homogênea, na medida em que, a depender dos elementos presentes em cada 

cenário social (atores, espaço sociogeográfico, etc.), as violências terão uma manifestação 

específica. Que não será obrigatoriamente um modelo padrão a outros ambientes escolares 

similares. Sendo assim, se faz necessário estudar quais são os fenômenos e os elementos das 

violências mais comuns no cenário escolar para, a partir deles, tratar de compreender a 

realidade soteropolitana. 

Inúmeros são os fatores influenciadores das violências nas escolas. Estes podem variar 

conforme a realidade social, econômica, familiar, psicológica e geográfica do indivíduo 

(TELLO, 2005).  

O rol é extenso, abrange desde a situação social (pobreza, desemprego, injustiça social, 

racismo) à insegurança dentro da família (conflitos, separações, criação de novas famílias, 

abandono, baixos padrões educacionais, etc.). Fatores psicológicos também são relevantes, 

como indivíduos que possuem dificuldades emocionais, de autocontrole, de relacionamento 

humano etc. O perfil físico da instituição não é desconsiderado, ao contrário, instalações 

escuras, pouco acolhedoras, o perfil acadêmico do corpo docente exerce forte influência. 

Além de outros fatores como os ambientais (moradias de baixa qualidade, insegurança nas 

ruas) (DEBARBIEUX e BLAYA, 2002, p.36).  

Em consonância com que foi exposto, a literatura especializada agrupa esses eventos em 

duas categorias, denominadas de variáveis endógenas e exógenas. São consideradas exógenas 
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as questões de gênero, as relações raciais, a situação social familiar, a presença do tráfico, o 

consumo de drogas, a influência dos meios de comunicação e o espaço social das escolas (o 

bairro, a sociedade). E de endógenas a idade (que abrange a série ou nível de escolaridade dos 

alunos), os projetos pedagógicos (sua disciplina e punições previstas), o comportamento dos 

professores em relação aos alunos e à prática educacional como um todo (ABRAMOVAY e 

RUA, 2003, p. 24). 

Como se pode observar os eventos concebidos como violentos sofrem a ação de 

inúmeros fatores. Muitos deles são consequências diretas da exclusão social em que estes 

indivíduos vivem o que caracteriza um quadro de vulnerabilidade social. Seu conceito implica 

em uma análise dialética, já que tanto se refere a uma abordagem negativa, qual sejam os 

obstáculos e riscos vivenciados pelas comunidades, famílias e indivíduos. A relação entre a 

disponibilidade de recursos (materiais ou simbólicos) desses atores e o acesso à estrutura de 

oportunidades sociais, econômicas e culturais. E uma perspectiva positiva, que considera as 

possibilidades, ou a importância de se identificar recursos mobilizáveis nesses cenários 

(VIGNOLI, 2001, FILGUEIRA, 2001, e ARRIAGADA, 2001 apud ABRAMOVAY, 2002a, 

p.25). 

No contexto escolar a vulnerabilidade social se observa em particular pela postura do 

poder público de descaso com a educação. A perda de prestígio e de poder aquisitivo dos 

professores devido aos baixos salários, e a forma de concepção da escola como lugar de 

produção e de transmissão de saberes, fomentam um ambientes de exclusão social propício 

para o surgimento de violências (ABRAMOVAY e RUA 2003, p.25). Porém deve-se 

observar que tais influências não são obrigatoriamente determinantes, já que estes fatores 

nunca agem isoladamente nos eventos de violências, que irão depender do resultado da 

interação entre estes (TELLO, 2005).  

A ponderação de apenas uma variável, ou até mesmo a sua supervalorização em 

detrimento de outras, pode acarretar em uma análise errônea da violência em tela. Já que não 

se trata de determinismo social, onde a presença de certos fatores impõe e destina 

obrigatoriamente o indivíduo a ser agente ou vítima de violências.  

Desta forma a análise deve ser multidimensional e transdisciplinar. A interação entre a 

sociologia, a psicologia, a ciência política, as ciências jurídicas e da educação permitem uma 

visão menos viesada e mais adequada a complexidade do fenômeno estudado. 

(ABRAMOVAY e RUA 2003, p. 25). As violências nas escolas não são eventos de fácil 



29 

 

elucidação como já visto, estas devem ser analisadas a partir de suas variáveis e, sobretudo, a 

partir do caso concreto e de seu contexto particular.  

Essas precauções devem ser tomadas para que um mesmo fenômeno não seja 

reclassificado de forma diversa. Ora tratado como uma espécie típica de “violências nas 

escolas” 
4
, ora considerado como um fato isolado, que só teve a infeliz coincidência de 

ocorrer no interior de uma instituição escolar, ou ainda, que tenha como protagonista um dos 

atores típicos das violências escolares. O que justifica a necessidade de uma análise não 

restrita a um único campo científico. 

 

2.3 AS FORMAS DE VIOLÊNCIAS PRESENTES NAS ESCOLAS 

 

As violências nas escolas podem assumir inúmeras formas a partir da perspectiva dos 

atores sociais envolvidos e dos bens jurídicos violados. É possível observar na literatura 

nacional e internacional um dissenso acerca de sua classificação, não sendo viável definir 

categorias prontas e acabadas. Isso se deve ao fato de que as violências nas escolas assumem 

feições peculiares a depender do cenário social em que surgem e incidem. Como já visto, o 

que é violência para uma sociedade não é necessariamente para outras, os bens jurídicos em 

apreço podem ser supervalorizados ou desconsiderados a depender do contexto.  

Destarte, qualquer tipo de “importação” de conceitos e de espécies já modulados de 

violências sem a devida releitura no contexto brasileiro pode gerar confusão ou conflitos 

interpretativos. Já que qualquer fenômeno está passível de ser chamado de uma forma de 

violência, que em nada se aproximada ao seu equivalente conceitual criado pela literatura 

estrangeira. Feita essa ponderação, a classificação adotada é a desenvolvida pela literatura 

nacional e amparada pelo ordenamento jurídico pátrio, que será a seguir exposta. 

As violências nas escolas podem ser divididas em violência contra a pessoa, contra o 

patrimônio, contra a propriedade e ainda em violência simbólica (ou institucional), tudo irá 

depender do bem jurídico violado. A incivilidade, conforme já dito anteriormente, se 

distingue da violência de acordo com os ensinamentos de Charlot (2002). Todavia, hoje já é 

possível observar uma releitura desse conceito pela literatura a partir de situações peculiares, 

                                                
4 De acordo com a nomenclatura e os critérios adotas por este trabalho. 
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em que esta assume um caráter de “pequena violência”. Sendo assim, deixaria de ser uma 

incivilidade e passaria a adquirir um status de violência. 

A violência contra a pessoa pode se manifestar através da violação à sua integridade 

física ou psicológica. No tocante a violência física esta é de fácil elucidação e não gera 

grandes controvérsias, posto que a ação negativa se concretiza materialmente. Além do mais, 

essas ações estão em sua maioria previstas no Código Penal (Decreto-lei nº 2.848/1940), no 

caso de serem praticadas por adultos, ou no ECA (estatuto da criança e do adolescente – lei nº 

8.072/90) quando realizadas por menores de idade. A legislação brasileira tipifica desde as 

pequenas agressões físicas (lesão corporal leve) até as práticas do homicídio, sejam na 

modalidade consumada ou tentada.  

As formas de violências contra pessoa mais frequentes nas escolas são: brigas entre 

alunos; desacato aos profissionais da instituição; porte ou consumo de bebidas alcoólicas; 

tráfico ou consumo de drogas; invasão de estranhos; ameaças de morte contra profissionais da 

escola, e porte ou uso de arma branca ou de fogo (UDEMO, 2010). 

Desta forma se observa que os eventos de violências que podem ser facilmente 

exteriorizados e materializados não geram dúvidas acerca de sua existência. Podem ser 

identificados por qualquer indivíduo, independente do seu grau de instrução. A violência 

física é normalmente a primeira a ser detectada, e a sua concepção geralmente se confunde 

com o conceito lato de violência
5
. O mesmo não se pode aplicar para a violência psicológica, 

já que esta depende da percepção individual do sofrimento gerado, que na maioria das vezes 

age silenciosamente, e não deixa rastros materiais. A lesão, a ferida sofrida neste caso é na 

“alma”.  

Apesar de existir independentemente do consentimento da vítima, este tipo de violência 

é muitas vezes de difícil identificação. O que pode gerar a impunidade dos agressores. A 

violência psicológica também está tipificada na legislação penal brasileira em inúmeros 

dispositivos. Todavia, estes não são suficientes para tutelar e disciplinar as inúmeras formas 

desse tipo de violência presentes nas escolas. Nesse aspecto o ordenamento jurídico encontra-

se desatualizado. 

                                                
5 Vi.o.lên.cia s.f.1 uso de força física 2 ação de intimar alguém moralmente ou o seu efeito 3 ação, freq. 

destrutiva, exercida com ímpeto, força 4 expressão ou sentimento vigoroso; fervor. (HOUAISS, Antônio; 

VILLAR, Mauro de Salles. Minidicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, 

p.772). 
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A literatura nacional é aparentemente definitiva ao distinguir os fenômenos de 

violências (físicas ou psicológicas) das incivilidades. Todavia, o problema surge quando se 

tenta enquadrar bullying em uma destas classificações. As concepções de violências nas 

escolas já foram trabalhadas anteriormente, sendo este o momento oportuno para analisar 

mais de perto as definições de incivilidade. 

O conceito de incivilidade
6
 é oriundo da criminologia, que é resultado da pequena 

delinquência passível de punição e qualificação, embora de difícil controle (DEBARBIEUX e 

BLAYA, 2002, p.27). Não sendo tipificada nem pela lei e nem pelo regimento interno da 

escola, mas pelas regras de boa convivência: “desordens, empurrões, grosseiras, palavras 

ofensivas” são alguns de seus exemplos (CHARLOT, 2002, p.437). Este conceito permite 

concluir que as vítimas desses atos, quando praticados repetitivamente, se tornam 

introvertidas. Nesse contexto não se pode afirmar que o fenômeno em tela apenas se encontra 

na esfera das incivilidades, mas sim em um nítido quadro de isolamento social, reação típica à 

violência psicológica.  

A incivilidade não deixa de ser uma violência, porém é considerada como uma 

“microviolência
7
” ou “pequena violência

8
” que não pode servir para que a violência ou a 

delinquência sejam minimizadas, muito menos supervalorizadas por generalização 

(DEBARBIEUX, 2002, p.28). Quando se afirma que a incivilidade pode ser uma espécie de 

violência de menor potencial ofensivo não se quer afirmar que estes fenômenos podem ser 

igualados ou comparados. A incivilidade, isoladamente, não tem o condão de criar danos 

irreparáveis ou traumas suficientes que alterem a forma de percepção da sociedade por parte 

do indivíduo, ou seja, capaz de reduzir a sua capacidade psicomotora.   

Uma “brincadeira” em que crianças e adolescentes eventualmente se empurrem, 

chutem, batem uns aos outros sem o animus de causar lesão corporal, ferir a honra ou a 

dignidade alheia não podem ser chamadas genericamente de violência. O termo mais 

apropriado seria incivilidade. Para Abramovay (2006, p.16) não se pode traçar nenhum tipo 

de comparação entre os eventos de violência no interior das escolas com o conceito de 

incivilidade. A incivilidade manifestada através de tratos bruscos entre alunos, como pontapés 

                                                
6 Na concepção de Roché citado por Abramovay (2005, p.839), as incivilidades consistem em atos humanos 

cujos traços materiais são percebidos como rupturas dos códigos elementares da vida social – insultos, ruídos, 

mau odor – inclusive pequeno atos de vandalismo. É dizer, são desordens, muitas vezes não graves, mas que 

contém um grande potencial de desorganização do espaço público e das relações sociais que ali tem lugar. 
7 Nomenclatura adotada por Eric Debarbieux (1996, 2002). 
8 Nomenclatura dada por Miriam Abramovay (2002a, 2003, 2006) e Jaques Dupâquier (apud ABRAMOVAY, 

2003). 
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e empurrões, em nada se aproxima com a tendência de poucos jovens transgressores que de 

fato aterrorizam a vida dos demais alunos e professores. 

Todavia, essa nomenclatura vem sendo questionada em virtude de sua potencialidade 

discriminatória, já que remete a ideia de falta de educação dos seus agentes e de inaptidão do 

indivíduo a uma vida em sociedade “civilizada”, conforme o padrão de moralidade e de bons 

costumes já cristalizados. A fim de tentar sanar esse conflito conceitual este trabalho optou 

pela denominação de incivilidade anteriormente comentada, qual seja de trato brusco entre 

alunos e demais atores típicos do ambiente escolar. Porém com a ressalva de ser aplicada 

apenas para eventos isolados que não apresentem nenhum tipo de continuidade ou que possam 

ser associados a outros eventos anteriores. Os atos que assim não se comportarem serão 

chamados de “pequenas violências”, ou seja, uma espécie de violência. 

Por fim é salutar enquadrar o bullying nas escolas dentro deste cenário classificatório, 

mas antes de tecer qualquer comentário se faz necessário analisá-lo mais de perto. A palavra 

bullying surgiu na Noruega, e foi desenvolvida para um contexto próprio e específico pelo 

professor Dan Olweus, da Universidade de Bergen. O termo foi utilizou pela primeira vez em 

um programa antibullying desenvolvido especificamente para as escolas desse país 

(ABRAMOVAY, 2006, p.15).   

Esse tipo de violência é preocupante e cresce de forma assustadora em todo mundo, o 

que despertou o interesse de inúmeros pesquisadores, e possibilitou uma melhor identificação 

e compreensão do fenômeno: 

Todos os dias, segundo Fante e Pedra (2008) 160.000 alunos americanos faltam às 

aulas por medo de sofrer bullying. Ao analisar a realidade americana Middelton-

Moz e Zawadski (2007) apresentam estatísticas no mínimo estarrecedora: um em 

cada quatro crianças sofre bullying por outra na escola no período de um mês; 81% 

dos alunos pesquisados admitiram exercer bullying sobre seus colegas; dois terços 

dos atacantes em 37 episódios de tiroteio em escolas cometeram seus crimes como 

vingança em razão das constantes perseguições que sofriam por parte de seus 

colegas. E ainda que as provocações e rejeições estão no topo das listas dos fatores 

que desencadeiam intenções de suicídio (NUNES, HERMANN E AMORIM, 2008, 
apud AMORIM, p.9573). 

Mas o que de fato se entende por bullying,e o que esse tipo de violência pode 

representar. Para Dan Olweus
9
 o bullying, ou assédio escolar, é definido com um 

comportamento negativo, intencional e repetido capaz de gerar danos e sofrimento, e 

                                                
9
 Inúmeros são os estudos que comungam da mesma definição trazida por Dan Olweus (ROLAND e MUNTHE, 

1989; ORTEGA, 1999; CARVALHOSA, LIMA e MATOS, 2001; SMITH et col., 2002; ESPELAGE e 

SWEARER, 2003; MARTÍN et col., 2003; RODRIGUEZ, 2004; BENITEZ e JUSTICIA, 2006; SUCKLING e 

TEMPLE, 2006; HOLT, FINKELHOR e KANTOR, 2007; MATEO et. col., 2007; SANTANDER, 2007; 

AALSMA, 2008; TORTURA et col. 2009) conforme o citado por Amorim (2009, p.9573). 
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realizado por um ou mais alunos dirigido contra outro par que tenha dificuldades para se 

defender. Conforme essa definição, o assédio escolar compreende “um comportamento 

agressivo, ou que tenha a intenção de ferir, que ocorra repetidas vezes em uma relação 

interpessoal caracterizada por um desequilíbrio real ou imaginário de força ou poder” 

(OLWUES, 1973 apud AMORIM, 2009, p.9572).  

Segundo Tattum e Herbert citados por Debarbieux (1993, p.72) o bullying foi definido 

como “o desejo consciente e deliberado de maltratar outra pessoa e colocá-la sobtensão”. É o 

“abuso físico ou psicológico contra alguém que não é capaz de se defender” (DAY apud 

ABRAMOVAY e RUA, 2003, p. 23). Já para Lopes, Aramis, Saavedra, citado por Marriel 

(2006, p.37) o termo inglês caracteriza-se “por atos repetitivos de opressão, tirania, agressão e 

dominação de pessoas ou grupos sobre outras pessoas ou grupos, subjugados pela força dos 

primeiros”. 

Inicialmente os estudos de bullying apontavam como espécies apenas as agressões 

físicas e verbais, chamadas de “formas diretas”. Entretanto, com os avanços das pesquisas 

sobre a temática foi possível observar outras formas de bullying caracterizadas pela ausência 

de manifestações explicitamente observáveis ou por ação mediada por terceiros, denominadas 

de “formas indiretas”, caracterizadas por comentários inoportunos (“fofocas”), propagação de 

rumores, normalmente de caráter sexista e racista, e exclusão ou organização de exclusão 

social (FONTAINE & RÉVEILLÈRE, 2004 apud RISTUM, 2010, p.96). 

É válido destacar que a palavra bullying
10

 não possui um significado equivalente na 

língua portuguesa, e não pode ser confundido com outro fenômeno com características 

similares que ocorre em ambientes profissionais não escolares e entre adultos, chamado de 

mobbing.
11

 

Miriam Abramovay (2006, p.15-16) leciona que esse termo estrangeiro não se aplica a 

realidade brasileira, já que os problemas pátrios são mais profundos e peculiares do que os 

vividos pelas nações onde essa palavra é mais utilizada. No Brasil o bullying assume um 

                                                
10“Bullying significa intimidação, outro nome para umas das diversas violências que existem nas escolas e que 

envolvem a ridicularização do outro, por meio de sua exposição ao constrangimento, à intimidação, seguida ou 

não de coação física” (sem grifos no original)(ABRAMOVAY,2006, p.16). 
11

O termo mobbing é frequentemente usado para definir o abuso de poder entre adultos em ambientes 

profissionais, embora alguns países se utilizem do termo bullying geralmente o termo bullying é usado para 

definir o abuso de poder em ambientes escolares. O termo mobb tem sido empregado para designar a máfia. 
assim, mobbing nos remete a idéia de constituição de grupos com caráter mafioso no ambiente laboral, ou seja, 

grupos que exercem pressões e ameaças sobre outros trabalhadores. No Brasil, o mobbing é definido como 

assédio moral (FANTE e PEDRA, 2008 apud AMORIM, 2009, p.9573).  
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perfil de cunho racial, e de alto teor de violência através do tráfico de drogas e uso de armas 

de fogo. Na opinião da autora esse termo imprime nada mais do que a necessidade que o 

homem tem de dar novos nomes a eventos já existentes, sendo o bullying uma das formas de 

intimidação. 

Já para Marilena Ristum (2010, p.95) a apropriação do termo estrangeiro não se deve 

apenas ao fato de não existir uma palavra equivalente na língua portuguesa, mas em virtude 

do bullying ser um fenômeno que possui inúmeras formas de manifestação. Sendo assim, 

seria inviável enquadrá-lo em apenas uma única palavra, o que poderia não exprimir 

adequadamente tudo o que este representa. Além do mais, a utilização de uma única palavra a 

nível internacional auxilia na comunicação, não sendo então a nomenclatura o grande 

impasse.  

Day citado por Abramovay (2003, p.23) acrescenta que são quatro os fatores que 

contribuem para o desenvolvimento do bullying: 

1) uma atitude negativa pelos pais ou por quem cuida da criança ou do adolescente; 
2) uma atitude tolerante ou permissiva quanto ao comportamento agressivo da 

criança ou do adolescente; 3) um estilo de paternidade que utiliza o poder e a 

violência para controlar a criança ou o adolescente; e 4) uma tendência natural da 

criança ou do adolescente a ser arrogante. […] às vezes, métodos indiretos, como 

fofocas, a manipulação de amigos, mentiras e a exclusão de outros de um grupo. 

De acordo com a cartilha “Bullying 2011- Projeto Justiça nas escolas”, elaborada pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e difundida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 

bullying é definido como todos os “atos de violência (físico ou não), intencionais e 

repetitivos, contra um ou mais alunos que se encontram impossibilitados de fazer frente às 

agressões sofridas” (SILVA, 2010, p.7). Tais comportamentos não possuem motivações 

específicas ou justificáveis, que em palavras mais simplórias consiste no fato de “os mais 

fortes utilizam os mais frágeis como meros objetos de diversão, prazer e poder, com o intuito 

de maltratar, intimidar, humilhar e amedrontar as suas vítimas” (SILVA, 2010, p.7). Sendo 

suas formas: 

Verbal (insultar, ofender, falar mal, colocar apelidos pejorativos, “zoar”); física e 

material (bater, empurrar, beliscar, roubar, furtar ou destruir pertences da vítima); 

psicológica e moral (humilhar, excluir, discriminar, chantagear, intimidar, difamar); 

sexual (abusar, violentar, assediar, insinuar); virtual ou Cyberbullying (bullying 

realizado por meio de ferramentas tecnológicas: celulares, filmadoras, internet, etc.) 

(sem grifos no original). 

O conceito trazido acima se coaduna com a discussão já analisada acerca da necessidade 

de diferenciar a violência da incivilidade praticada de forma isolada que não apresenta 

repetitividade. Sendo assim, bullying engloba em sua concepção os atos de “pequenas 
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violências” físicas, morais ou psicológicas que estão inseridos em um contexto contínuo de 

agressões.  

Todavia, as espécies de bullying trazida pelo CNJ destoam em parte do definido pela 

literatura especializada e não jurídica, na medida em que considera algumas formas de 

violências sexuais, contra o patrimônio e contra a propriedade como bullying. É bem verdade 

que a referida cartilha buscou abranger todo e qualquer tipo de agressão intencional e 

contínuo que possam sofrer as crianças e os adolescentes na condição de alunos. No entanto, 

foi generalista por demasiado, o que gera um conflito conceitual do que seria de fato o 

bullying para a Justiça brasileira. Tal impasse só poderá ser solucionado quando houver uma 

legislação específica capaz de tipificar esse fenômeno, resultante de um diálogo 

interdisciplinar com os mais diversos ramos do conhecimento científico que se dedicam a 

matéria.    

Em suma, o conceito de bullying adotado hoje pelo Poder Judiciário em sua 

jurisprudência se assemelha em partes com o concebido pelos países estrangeiros em que o 

termo já está pacificado. Foi dada uma nova interpretação no qual o bullying abarca qualquer 

tipo de violência praticada repetitivamente no interior ou fora da escola desde que tenha como 

ator social envolvido o aluno. 

O Poder Público optou em ser mais generalista ao englobar espécies de violências 

extremamente distintas em uma única categoria, sem considerar a complexidade e a gravidade 

desses eventos. Como também considerar fenômenos que para a literatura especializada 

nacional já consolidada
12

 em nada se aproxima ao que o este entende por bullying. 

Destarte, este trabalho não se esquiva em utilizar a nomenclatura “bullying”. Todavia 

tem a preocupação em não entrar em discussão acerca de suas espécies e diferenças 

conceituais, já que não é este o seu foco, e nem o momento oportuno. Por se tratar de uma 

forma de violência, e não de incivilidade, será trabalhada dentro desta categoria, apesar da 

divergência acima relatada. Posto que o tratamento adotado pela instituição escolar na sua 

prevenção, controle e conscientização são, e devem ser feitos, independentemente do rótulo 

que esse tipo de violência assuma. 

Já a violência contra o patrimônio é caracterizada pela prática de vandalismo e 

depredações das instalações escolares. Por sua vez, a violência contra a propriedade é 

                                                
12 Miriam Abramovay, Maria das Graças, Marília Sposito, Marilena Ristum, Ana Cecília Bastos, José dos 

Santos, Lucimar Marriel, etc. 
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resultado de furtos, roubos e assaltos (ABRAMOVAY, 2002a, p.74). Como se pode observar 

tais tipos de violências atingem bens materiais. De acordo com a classificação de Charlot 

(2002, p.434-435) trata-se de violências “à escola” (contra o patrimônio), contra a instituição 

e a que está representa. E também de violência “na escola” (contra a propriedade) que não tem 

como característica exclusiva o ambiente escolar, independe deste para ocorrer, por ser 

passível de suceder em qualquer lugar. 

Este tipo de violência não gera nenhum tipo de discussão acerca de sua definição e 

espécies. E está pacificada na literatura multidisciplinar e na legislação e na jurisprudência 

brasileira.    

E por fim a violência simbólica ou institucional, que será melhor trabalhada no próximo 

tópico quando se analisará a escola sob a perspectiva da Teoria Social. Todavia, se faz 

necessário tecer alguns breves comentários sem entrar em minúcias. De forma geral, a 

violência simbólica ou institucional é definida como aquela exercida pela escola sobre o 

alunado quando o anula da capacidade de pensar e o torna somente capaz de reproduzir os 

ensinamentos que lhe foram impostos.  

Esse tipo de violência é mais difícil de ser identificada, já que é exercida pela sociedade 

através de um de seus inúmeros instrumentos, a escola. Esta a pratica quando não é capaz de 

encaminhar os jovens ao mercado de trabalho, não lhes oferece oportunidades para o 

desenvolvimento da criatividade e de atividades de lazer; quando impõe conteúdos destituídos 

de interesse e de significado para a vida dos alunos; ou ainda quando os professores se 

recusam a proporcionar explicações suficientes, e os desvalorizam com palavras e atitudes de 

desmerecimento (ABRAMOVAY e RUA, 2003, p.22). 

 

2.4 AS CONSEQUÊNCIAS DAS VIOLÊNCIAS NAS ESCOLAS  

 

Identificar o que seria ou não violência em um contexto escolar não é uma tarefa fácil, 

já que se pode pecar por excesso ao afirmar que tudo que existe entre seus murros é violência, 

por ser a escola uma instituição violenta por excelência. Ou ainda, cair no erro, em acreditar 

que a violência só seria a agressão física bárbara com status de crime, e os demais eventos 

estariam no limiar do normal, do aceitável e do tolerável. E assim reafirmar o que Bourdieu 

(2010) já lecionava acerca do processo de compreensão da violência em seu aspecto 
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simbólico, em que o processo de naturalização da violência potencializa os processos de 

estigmatização e de mais violência. 

A tarefa se torna ainda mais árdua e complexa quando se tenta inúmeras todas as 

conseqüências que as violências na escola podem gerar nos atores vítimas destas. Tal 

afirmação pode soar exagerada a um primeiro momento, uma tentativa de supervalorização 

desse fenômeno. Porém, ao se debruçar nos trabalhos que abordam essa temática, é possível 

observar que uma ação, a princípio caracterizada como uma inocente brincadeira de mau 

gosto entre pares, pode gerar danos graves e irreparáveis. 

Os males vão além da degradação do ambiente escolar e do total descrédito a tudo que 

ela representa, mas na violação da integridade física, moral e psicológica dos atores 

envolvidos. Paredes pichadas podem ser pintadas, e janelas quebradas facilmente substituídas, 

mas as cicatrizes que muitos alunos, professores e demais corpo escolar carregam no corpo e 

na memória não são solucionadas com uma simples “maquiagem”, como é feito com 

patrimônio escolar. Exige-se mais, a depender do tipo de violência vivenciada, da forma que a 

vítima reage ao evento, do seu processo de superação do trauma, às vezes se faz necessário 

um acompanhamento com profissionais especializados, o que pode incluir um tratamento 

medicamentoso. 

A literatura é rica em detalhes acerca das consequências que as violências nas escolas 

podem gerar nos indivíduos. Prova disto são os incontáveis trabalhos
13

 que se dedicam a 

compreender o bullying, e o seu impacto no desenvolvimento psicossocial dos alunos vítimas. 

Saavedra, Villalta e Muñoz (2007, p.40-41), após vasta revisão da literatura, afirmam que as 

principais consequências geradas pelas violências nas escolas podem ser reunidas em quatro 

grupos:  

a) Consequências emocionais: estresse, insegurança, medo, hiperatividade, negativismo, 

baixa autoestima, depressão, ideias e tentativas de suicídio. 

b) Consequências físicas: traduzidas em lesões reversíveis ou irreversíveis, e em alguns 

casos com resultados fatais. 

c) Consequências a nível cognitivo: fracasso escolar, desenvolvimento intelectual lento, 

dificuldade de adaptação ao ambiente escolar. 

                                                
13Aguado (2001), Amorim (2011), Debarbieux e Blaya (2002a), Marriel (2006), Monroy (2007), Nordace(2008), 

Silva (2010), Tello (2005) entre outros. 
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d) Consequências de tipo social: tais como dificuldade na relação com adultos não 

familiares, consumo de álcool e drogas, condutas antissociais, comportamentos 

delinquentes.  

Como se pode observar nem tudo é permeado pela inocência no ambiente escolar. As 

pequenas e grandes violências devem ter a sua devida atenção a fim de impedir que ganhem 

corpo e proporções imensuráveis, medidas de reações e de enfrentamento devem ser 

implementadas com urgência. É bem verdade que a sociedade como um todo é vítima de 

violências, porém ela não é nativa a todos os ambientes sociais, a princípio.  

Mas porque isso acontece nas escolas, como uma instituição socializante se tornou 

palco de inúmeras atrocidades e de desrespeito à dignidade humana. Para entender um pouco 

desta dinâmica se faz necessário um breve mergulho nas origens da escola: o seu papel com a 

educação e com a sociedade. 

 

2.5 A ESCOLA E A TEORIA SOCIAL 

 

A educação é de suma importância para a formação do homem-social. Conforme 

leciona Durkheim (1967, p.9-10) esta pode variar de uma sociedade a outra, que cria para si o 

modelo de homem ideal, sendo este o eixo educativo. Destarte, cada sociedade tem a 

educação que lhe é peculiar, e esta pode servir para defini-la, semelhante ao que ocorre com a 

organização política, religiosa ou moral. O autor define a educação como sendo:  

a ação exercida pelas gerações adultas, sobre aquelas não ainda amadurecidas para a 

vida social. Tem por objetivo suscitar e desenvolver, na criança, certo número de 

estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela sociedade política no seu 

conjunto e pelo meio especial a que a criança particularmente se destine. 

(DURKHEIM, 1967, p.41). 

Isso se faz necessário devido ao fato do homem possuir dentro de si dois tipos de 

indivíduos: o “ser individual” e o “ser social”. O primeiro consiste no conjunto dos estados 

mentais que caracterizam o indivíduo e que não podem ser compartilhado com os demais 

membros da sociedade. Já o segundo é caracterizado pelo sistema de ideias, de sentimentos e 

hábitos, que revelam não a sua personalidade, mas sim a do grupo em que o indivíduo está 

inserido, como as crenças, tradições e práticas morais. O objetivo da educação é justamente 

construir esse “ser social” no indivíduo, de forma a garantir que o “ser individual”, egoísta e 

associal seja subjugado à vida moral e social (DURKHEIM, 1967, p.41-42). Deste modo, a 
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educação possui um grande papel socializador, ao inserir o indivíduo numa sociedade 

determinada e culturalmente definida. 

No processo educativo da formação de novos seres sociais o Estado assume um papel 

relevante na transmissão desses conhecimentos. É bem verdade que a educação inicia-se no 

núcleo mais restrito e privado da sociedade, na família. As primeiras lições são transmitidas e 

impostas pelo seio doméstico, porém a continuidade deve ser promovida, em paralelo, e não 

em substituição, pelo Estado através de suas escolas. Por adquirir uma função social, a 

educação deve ser de interesse do Estado, e o seu fomento se faz necessário para a 

manutenção de uma sociedade sadia (DURKHEIM, 1967, p.47-48).  

Deste modo, a escola não se limita apenas na transmissão e imposição de 

conhecimentos úteis à formação de cidadãos de bem. De acordo com o que leciona Bourdieu 

e Passeron (1982, p.21), a escola não é um meio de transformação social que permite a 

aquisição de conhecimentos suficientes para lograr a ascensão social. Esta deixa de ser uma 

instituição imparcial e passa a ser apenas um mero reprodutor arbitrário das desigualdades 

sociais existentes através da imposição cultural da classe dominante. Para Bourdieu esses 

conflitos não se dão através de confrontos físicos e explícitos, mas através do exercício de um 

poder “invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem 

saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem” (BOURDIEU, 2010, p.7). 

Em relação a esse aspecto é possível observar que o poder simbólico só é legitimado 

quando reconhecido como poder de fato não só pela classe dominadora, como também pelos 

dominados. Já que não se trata de um poder autolegitimado, este só é válido em virtude do seu 

reconhecimento como legítimo pela classe oprimida e adestrada. E isso se dará através do 

reconhecimento de uma “autoridade”, que só existe como tal a partir da outorga dos 

dominados, ou seja, quando estes a constituem e a aceitam (CAPPELLE et al, 2010, p.360). 

Nesta relação ambos devem reconhecer como legítima a relação de poder em jogo. 

Bourdieu não descarta a luta de classes, pelo contrário, afirma que existe uma luta simbólica 

entre as classes para que haja a manutenção ou imposição da cultura dominante, do mundo 

social idealizado por estas, que é formado em um campo de poder. Campo este que delimita 

as formas possíveis de luta, que irão depender das relações desenvolvidas nesse espaço virtual 

(CAPPELLE et al, 2010, p.360). 

O poder simbólico para Bourdieu é uma forma transformada, irreconhecível, 

transfigurada e legitimada das outras formas de poder. Mediante o qual, as classes 
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dominantes, beneficiadas de um capital simbólico, disseminado e reproduzido por meio de 

instituições e práticas sociais, lhe possibilitam exercer o poder (CAPPELLE et al, 2010, 

p.359).  

só se pode passar para além da alternativa dos modelos energéticos que descrevem 

as relações sociais como relações de força e dos modelos cibernéticos que fazem 

delas relações de comunicação, na condição de se descreverem as leis de 

transformação que regem a transmutação das diferentes espécies de capital em 

capital simbólico e, em especial, o trabalho de dissimulação e de transformação 

(numa palavra, de eufemização)  que garante uma verdadeira transubstanciação das 

relações de força fazendo ignorar-reconhecer a violência que elas encerram 
objetivamente e transformando-as assim em poder simbólico, capaz de produzir 

efeitos reais sem dispêndio aparente de energia (BOURDIEU, 2010, p.15) (sem 

grifos no original).       

Todo exercício do poder simbólico origina uma violência. Que apesar de não se 

expressar fisicamente e não martirizar o corpo gera vítimas invisíveis. Para Bourdieu a 

violência simbólica se deve a absorção imposta da cultura da classe dominante e da 

ratificação das relações de poder que impedem a mobilidade de classe, e assim promove a 

perpetuação das classes sociais.  

Não há a necessidade de aplicação da força física como recurso de disciplina e de 

ensino, já que as ações pedagógicas
14

, consideradas como violência simbólica, tratam de 

promover esse intuito de maneira extremante eficiente. Em específico, a ação pedagógica 

escolar reproduz a cultura dominante, que contribui desse modo para reproduzir a estrutura 

imposta. Todo poder de violência simbólica, ou seja, todo poder que consegue impor 

significados e os impor como legítimos, que dissimula as relações de forças em que se embasa 

sua própria força acrescenta sua força própria simbólica a essas relações de força 

(BOURDIEU e PASSERON, 1982, p.19).  

É possível observar que o poder simbólico está ocultado a partir de outras relações. 

Desta forma, para compreender as relações de poder ensinadas por Bourdieu se faz necessário 

além da compreensão de campo de poder, entender o conceito de Habitus
15

. Este é 

considerado como práticas internalizadas através de processos de socialização. Relaciona-se à 

capacidade de uma determinada estrutura social ser incorporada pelos agentes por meio de 

disposições para sentir, pensar e agir.  A depender dessa interiorização se poderá observar se a 

                                                
14Toda ação pedagógica (AP) é objetivamente uma violência simbólica enquanto imposição, por um poder 

arbitrário, de um arbitrário cultural (BOURDIEU, 1982, p.20). 
15“primado da razão prática”, “uma disposição incorporada, quase postural […] o lado ativo do conhecimento 

prático que a tradição materialista, sobretudo com a teoria do reflexo tinha abandonado” (BOURDIEU, 2003, 

p. 61). 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Agentes_(sociologia)&action=edit&redlink=1
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reprodução dos valores da classe dominante será de fato eficiente e eficaz. Como também se 

haverá uma maior ou menor resistência a assilação desses valores.  

A escola sempre esteve diretamente relacionada a alguma cultura, e negar essa condição 

seria negar a própria condição da sociedade. Para Dubet (2003) o sentimento de exclusão 

social que as escolas oferecem apresentam um modelo que impede que outros indivíduos não 

pertencentes a classe dominadora se beneficiem do processo educativo. Sem expectativas 

acerca da formação escolar e posteriormente profissional, os alunos acabam por canalizar toda 

essa frustração na escola em que freqüentam, seja de forma consciente ou não.  

Essa realidade é explicitada na etnografia de Paul Willis (1991) que investigou a rotina 

escolar de jovens ingleses do sexo masculino pertencentes à classe operária que cursavam um 

currículo secundário não acadêmico. Pode-se constatar que a assimilação e reprodução de 

valores de determina classe social não é feita sempre de forma pacífica e inerte. De alguma 

forma a classe oprimida percebe o que se passa ao seu redor, e ativamente reage ao que se 

pode entender como uma agressão externa aos valores de sua classe social, e reagem de forma 

a criar resistências a essa assimilação da ideologia imposta e do sistema social coercitivo. 

Segundo o autor, para esses jovens a escola representa uma instituição que não lhe 

agrega nenhum valor útil a sua vida operária futura. Esta não os qualifica e nem tampouco os 

prepara em patamar de igualdade para competir com jovens de classes mais favorecidas no 

mercado de trabalho. Destarte, a rotina escolar se ressume no desenvolvimento de atitudes de 

indisciplinas, incivilidades e até de violência entre alunos, ações que representam a cultura 

contra-escolar (WILLIS, 1996). 

Em sua obra Willis (1996) deixa nítido que muitas das ações realizadas pelos alunos 

nada mais eram que manifestações conscientes (ou não) de indignação e de revolta pela 

condição na qual se encontravam, e que provavelmente perduraria por toda a sua vida. O que 

a primeira vista pode ser interpretado como rebeldia, insolência ou total desinteresse pela 

escola e por tudo que esta representa, é na verdade manifestação clara de descontentamento e 

revolta contra uma sociedade desigual, controlada por classes dominantes, que impedem a 

mobilidade social e condições equitativas de oportunidades para todos os homens. 

Em relação ao controle social e a luta de classes implícitas na instituição escolar é 

mister comentar a visão de poder dada por Foucault presente na escola. Já que permite 
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compreender que essa tão almejada “liberdade” pelas classes dominadas não é de fácil 

elucidação e alcance. 

Para Foucault o poder está diretamente associado a um saber. Todo ponto de exercício 

do poder é, ao mesmo tempo um lugar de formação de saber, todo saber garante o exercício  

de um poder. Nesse contexto, poder e saber aparecem em uma relação de constituição 

recíproca: o poder produz o saber que legitima e reproduz o poder (FOUCAULT, 1999, p.28).  

O poder não é um objeto ou uma coisa que pode ser fisicamente controlado ou 

delimitado. Não tem uma essência, porque é um conceito operatório. Nem um atributo, trata-

se mais de uma relação, um conjunto de forças, que passa tanto pelas forças dominantes como 

pelas dominadas, que constitui singularidades (WELLAUSEN, 2010, p.8). Sendo assim, na 

escola o poder não se concentra apenas no corpo docente e administrativo, e sim perpassa por 

todos os atores escolares: alunos, pais, funcionários e etc. 

A análise foucaultiana deixa nítido que o poder não pode ser detido, controlado por uma 

única instituição, grupo ou indivíduo. Ele circula por toda a sociedade, e está espalhado em 

tudo e em todos, porém de formas e ações persuasivas distintas. Assim não se pode afirmar 

que existem aqueles que detêm ou não o poder, visto que este não é uma “coisa” existente em 

concreto. O poder só pode ser concebido a partir de relações tidas de poder, ou seja, a partir 

de seu exercício dinâmico. 

Devido a essa análise, Foucault rejeita a concepção marxista de poder como mercadoria, 

como algo que pode ser controlado. É através da luta, de relações de força que o poder pode 

ser exercido, posto que nenhum objeto o possui (FOUCAULT, 2010, p.XV). O autor 

acrescenta o duplo aspecto do poder: a parte visível e a invisível. A visível são as instituições, 

as disposições das máquinas, como formas terminais, a escola com sua estrutura de 

organização espacial de sala de aulas e posicionamento de carteiras. Já o “dispositivo” é 

aquilo que fica invisível no interior do qual circulam novas intensidades de poder, a persuasão 

que o poder exerce sobre o corpo (WELLAUSEN, 2010, p.4). 

O poder possui uma eficácia produtiva e positiva, que age diretamente no corpo (corpos 

dóceis
16

), objeto de poder, através da disciplina
17

 (poder disciplinar) a fim de desenvolvê-lo e 

                                                
16

Foucault desenvolve o conceito de “corpos dóceis”. Que nada mais é que a submissão deste a ação do poder a 

fim de domesticá-lo, adestrá-lo e condicioná-lo de forma a garantir seu maior aproveitamento e produtividade 

deste. O corpo que antes era supliciado e violada passa a adquirir uma esfera de aproveitamento e de 

adestramento ao poder existente. 
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condiciona-lo ao seu bem querer. A disciplina é instituída para controle e sujeição do corpo, 

com o objetivo de torná-lo dócil e útil. Constitui uma política de coerção para domínio do 

corpo alheio, que condiciona o indivíduo em seus desejos, ações e a forma de operar para 

concretizar esses desejos infundidos. Na escola se manifesta através de seu regulamento 

interno que impõe a rotina rígida de horários, na hierarquia estabelecida entre o corpo 

docente, diretoria e alunado, no sistema de notas e avaliações, etc. Esses métodos de 

disciplina buscam organizar o espaço, o tempo e as capacidades dos estudantes a fim de 

premia-los ou puni-los conforme a obediência ao adestramento imposto. 

O objetivo de produzir corpos dóceis e úteis é obtido por uma dissociação entre corpo 

individual, como capacidade produtiva, e vontade pessoal, como poder do sujeito sobre a 

energia do corpo (FOUCAULT, 1999, p.54-55). Como visto, a disciplina se manifesta pelo 

adestramento dos corpos, que se dará a partir do exercício da vigilância hierárquica, da sanção 

normalizadora e do exame.  

A vigilância hierárquica, considerada um dos principais instrumentos de controle, existe 

como um sistema de poder sobre o corpo alheio, integrado por redes verticais de relações de 

controle, exercidas por dispositivos de observação que obrigam pelo olhar e produzem efeitos 

de poder. Um dos dispositivos mais sofisticados de poder para Foucault (1999) é o 

panoptismo
18

, desenvolvido na arquitetura das prisões, que permite vigiar o detento em 

qualquer ponto do estabelecimento. Este também se sentirá vigiado, o que gera um controle 

individual em virtude da sensação de estar sendo observado a todo tempo. Além de um 

controle coletivo, na medida em que age no corpo social envolvido.  

Nas escolas essa realidade era nítida, a disposição de carteiras em fileiras, de maneira a 

garantir a circulação do professor e o fácil acesso ao aluno. A presença de tablado embaixo do 

quadro negro, que permite uma melhor visualização do ambiente, além de reafirmar a 

superioridade do professor ao aluno. Tais medidas permitem que a vigilância seja feita de 

forma contínua e assim não encontre nenhum óbice à sua atuação. 

                                                                                                                                                   
17 A disciplina, ou poder disciplinar, exerce ação no corpo do indivíduo a nível espacial e temporal. No qual o 

submete a espaços individualizados, fechados e hierarquizados (ex: prisões e escolas). E os submete a uma 
rotina de tempo controlado com o fim de aumentar a produtividade e a eficiência (ex: fábricas).  

18 O panóptico de Bentham é a figura arquitetural dessa composição. O princípio é conhecido: na periferia uma 

construção em anel; no centro, uma torre; esta é vazada de largas janelas que se abrem sobre a face interna do 

anel; a construção periférica é dividida em celas, cada uma atravessando toda a espessura da construção; elas 

têm duas janelas, uma para o interior, correspondendo às janelas da torre; outra, que dá para o exterior, permite 

que a luz. Basta colocar um vigia na torre central, e em cada cela tranca um louco, um doente, um condenado, 

um operário ou um escolar. […] A plena luz e olhar de um vigia captam melhor que a sombra, que finalmente 

protegia. A visibilidade é uma armadilha (FOUCAULT, 1999, p.165-166)(sem grifos no original). 
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Já a sanção normalizadora consiste em um sistema duplo de recompensa e de punição. 

Instituído para corrigir e reduzir os desvios, baseadas no tempo (atrasos, ausências), na 

atividade (desatenção, negligência) e em maneiras de ser (grosseria, desobediência). Fundadas 

em leis, programas e regulamentos, em que a identidade de modelos determina a identificação 

dos sujeitos (SANTOS, C., 2011, p.4). 

E por fim, o exame, que representa a conjugação de técnicas de hierarquia (vigilância) 

com técnicas de normalização (sanção). Em que relações de poder criam o saber e constituem 

o indivíduo como efeito e objeto de relações de poder e de saber (SANTOS, C., 2011, p.4). O 

conhecimento que é transmitido na escola estabelece essa relação, o professor detém o saber 

socialmente reconhecido que o reproduz ao alunado. Por sua vez este assume um papel de 

assimilador, dependente dessas informações, o que reafirma a sua condição de dependência e 

de submissão ao poder imposto.   

Como visto o poder pode ser concebido de inúmeras formas, sendo a disciplina uma 

dessas facetas identificada por Foucault. Poder capaz de produzir, de fabricar o indivíduo, já 

que permitem o seu condicionamento e ajustamento às condutas desejadas, não de maneira 

exterior, mas sim através de mudanças internas em cada pessoa. A ação do poder no indivíduo 

está atrelada a um saber, a produção deste, quem detém esse saber estará no polo ativo do 

controle. 

Ante o exposto, a escola não pode ser concebida como uma instituição imparcial e 

despida de quaisquer segundas intenções. Este ente dotado de valores culturais impostos 

coercitivamente se vale das formas de poder supra-analisadas para almejar os seus objetivos 

sociais formadores e modeladores. E isso a escola o faz sem que encontre barreiras 

intransponíveis para tanto, conforme define Bourdieu através do conceito de 

institucionalização.   

A institucionalização consiste na economização do exercício do poder, uma malha 

invisível que envolve toda a relação de poder, que impossibilita a sua fácil visualização. Posto 

que impede que o “dominado” perceba que está agindo e sendo influenciado por este. Não 

será a um homem ou grupo que o indivíduo deverá apresentar respeito e obediência, mas a 

uma instituição descaracterizada de personalidade física, exterior e superior ao indivíduo. 

A visão de instituição se assemelha a disciplina e ao panóptico foucaultiano na medida 

em que a autoridade é transportada a um outro lugar que não é representado por um espaço 

físico, e sim por um ente abstrato: a instituição. Esta cerca o conceito de segurança, 
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autoridade e valores que devem ser seguidos e respeitados de maneira inquestionáveis, por 

serem compreendidos como legítimos. A despersonalização garante uma maior coerção, e 

fomenta a crença de que algo maior tem controle absoluto sobre os atos e inclusive o corpo do 

indivíduo. 

Mas se existe esse poder, essa força abstrata imaterial, dinâmica e circulante capaz de 

controlar e domesticar os indivíduos. Questiona-se então o porquê que este não consegue mais 

exercer a sua influência como em outrora nas escolas. Os alunos que tinham respeito e até um 

certo “medo” de seus professores em virtude de possíveis castigos (palmatória) ou 

advertências, passaram a se comportar de maneira adversa. Toda a sacralidade que a escola 

possuía como segunda casa do indivíduo foi substituída por um palco de inúmeras violências 

entre professores, alunos e demais funcionários. 

Vive-se hoje em uma sociedade sedenta de justiça ou seria de vingança. Não se sabe 

bem ao certo qual seria o sentimento que melhor expressa a necessidade que a sociedade tem 

de punir todas os atos de transgressão praticados por seus membros. A disciplina não se 

apresenta mais como suficiente para formar e educar indivíduos-cidadãos, seria então a pena e 

o combate ao crime os grandes responsáveis em garantir a sensação de ordem e de controle 

social. Em virtude disso, foi observado em todo mundo o endurecimento das políticas penais 

punitivas, que foram caracterizadas pela volta do discurso conservador e aumento das taxas de 

encarceramento (GARLAND, 1999).  

A tentativa de extirpar o crime e a violência do meio social é uma das grandes 

características das sociedades punitivas de hoje, e não poderia ser diferente com a escola. 

Como veremos mais adiante, as medidas que estão sendo desenvolvidas nas escolas nada mais 

são que reflexos da sociedade em que estamos imersos, onde qualquer ação que possa vir a 

representar uma transgressão ou uma infração em potencial deve ser punida, independente da 

idade do autor do ato. O poder hoje não se manifesta apenas na disciplina, mas sobretudo na 

punição.  

É bem verdade que todas as ações negativas que ocorrem no interior das escolas não 

podem ser explicadas apenas com o argumento de serem manifestações contrárias a um 

sistema de dominação ideológica. Já que se assim fosse, não seria possível definir como 

violência os inúmeros incidentes lamentáveis que diariamente são noticiados pelos meios de 

comunicação. Destarte, o que gera então a violência nas escolas?  
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Apesar de não ser o objetivo deste trabalho essa indagação deve estar sempre presente. 

Já que o estudo das reações e do combate às violências perpassa pelo surgimento da sua ação 

violenta. Não se pode curar uma doença sem antes buscar a sua origem, a fim de garantir um 

tratamento adequado e eficaz. Da mesma forma que a temática da violência nas escolas, ferida 

social que a cada dia fica mais exposta e suscetível a um agravamento, caso medidas ativas e 

profiláticas não sejam implementadas.   

 

2.6 AS VIOLÊNCIAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS NO BRASIL  

 

Em toda a nação há relatos de violência no ambiente escolar. Abramovay (2010), em 

pesquisa realizada à UNESCO intitulada de “Mapa da Violência”, constatou que entre 1996 e 

2006 os homicídios entre a população de 15 a 24 anos de idade aumentaram cerca de 32%. O 

que demonstra a vulnerabilidade da idade escolar a todo tipo de violência e à prática de 

crimes. Em estudo realizado em Porto Alegre constatou-se que a violência contra o 

patrimônio, à pessoa, os atos de incivilidade e os crimes aumentaram consideravelmente em 

toda a cidade nos anos de 1990 a 2000, esses eventos também foram observados por todo o 

país (SANTOS, J., 2001). 

A violência, conforme já dito anteriormente, possui peculiaridades próprias em cada 

sociedade. Sendo assim, para tentar compreender o que se passa nas escolas da rede pública 

na cidade de Salvador, se faz necessário primeiramente analisar o que ocorre na realidade 

brasileira, suas manifestações, e como é concebida pelos atores sociais envolvidos. 

A imagem quase idílica da escola como local de fomento do pensamento humano 

parece ter sido substituída, em muitos casos, pela visão difusa de um campo de pequenas 

batalhas civis. Pequenas, mas visíveis o suficiente para causar uma espécie de mal-estar 

coletivo nos educadores brasileiros (ABRAMOVAY e AQUINO, 1998, p. 7-8).  

Em todo Brasil quase que diariamente explodem fenômenos de violência que tem como 

palco a escola. O que antes poderiam parecer eventos isolados, característicos de adolescentes 

e crianças “problema” que buscam chamar atenção através desses incidentes. Hoje é visto 

como um problema de grandes proporções, de responsabilidade de toda sociedade, objeto de 

discussão entre educadores, sociedade civil, poderes públicos e estudiosos que buscam de 

alguma forma alterar essa triste realidade.  
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Em pesquisa coordenada por Wanderley Codo citado por Sposito (2002, p. 102-103) 

sobre condições de trabalho dos professores da rede de ensino público, cujo tema abordava a 

violência e a segurança nas escolas, é possível extrair informações relevantes. A investigação 

foi realizada com 52 mil professores da rede pública de ensino, distribuídos em todo o país, 

foram observadas três tipos de situações mais freqüentes: as depredações, furtos ou roubos 

que atingem o patrimônio; as agressões físicas entre os alunos e as agressões de alunos contra 

os professores
19

: 

O estudo revelou que estabelecimentos de ensino com mais de 2.200 alunos são os 

mais suscetíveis às práticas de violência, principalmente os que se encontram nas 

capitais. No que concerne às agressões a alunos dentro da escola, [...] o fenômeno 

varia de intensidade em cada estado da federação. Os maiores índices foram 

registrados no Distrito Federal, em Brasília (58,6%), e os mais baixos índices, no 

Estado de Goiás (8,5%), ainda que ambos estejam situados na mesma região 

geográfica. O estudo registra, também, as agressões dirigidas a professores no 
interior dos estabelecimentos de ensino. O Estado do Mato Grosso foi o que 

apresentou o maior índice (33%), ficando o Estado do Rio de Janeiro com o menor 

número (1,2%) de ocorrências de violência física contra os docentes. Ressalta-se, 

entretanto, que as práticas de agressão, tanto entre os alunos como contra os 

professores, são mais comuns em estabelecimentos de grande porte e nas capitais. 

O Sindicato de especialistas de educação do magistério oficial do Estado de São Paulo
20

 

realizou uma pesquisa referente à matéria em 2007. Que enviou o formulário sobre violência 

às 5.300 escolas da rede pública estadual, e recebeu 683 respostas. A pesquisa foi dividida em 

cinco tópicos (1-Se as escolas sofreram, ou não, algum tipo de violência em 2007; 2-Se 

ocorreu violência contra bens materiais; 3-Se houve violência contra pessoas; 4-Se foram 

feitos Boletins de Ocorrência nas Delegacias de Polícia; 5- Em qual turno a violência ocorreu 

com mais frequência) (UDEMO, 2010): 

                                                
19Os índices dos estados quanto ao vandalismo, furtos e roubos são variados e registrados com grande 

intensidade em todas as regiões do país. Na região Norte, o maior índice esteve localizado no Estado do Acre, 

com 71,4% de declarações; na região Nordeste os índices mais altos localizam-se em Pernambuco, com 

73,9%; na região Centro-oeste, Mato Grosso, com 63,4%; na região Sudeste, o estado com maiores índices é 

o Espírito Santo, com 68% e, finalmente, na região Sul, Santa Catarina apresenta os maiores índices, com 65% 

(Batista, El-Moor, 1999, p. 151 apud Sposito, 2002, p.104) (sem grifos no original). 
20“Os resultados da pesquisa sobre violência nas escolas públicas estaduais são alarmantes. Isso não nos deixa 

nem um pouco alegres; ao contrário, na condição de entidade que sempre lutou, e luta, por uma escola pública 

melhor e para todos, esses resultados nos deixam preocupados e apreensivos. A Secretaria da Educação, mais 

uma vez, a exemplo do que ocorreu quando da publicação dos resultados de 2003, já saiu a campo para afirmar 

que a nossa pesquisa "não é científica", portanto, não confiável. Queremos deixar claro, para todos os leitores e 

a Secretaria da Educação, que torcemos para que ela tenha razão; ou seja, para que todos os nossos dados 

estejam errados, e que, na verdade, não exista toda essa violência na rede. Sugerimos, inclusive, que essa 

mesma pesquisa seja feita pela própria Secretaria, com imparcialidade, sem nenhuma pressão, e que os 

resultados sejam divulgados, o mais amplamente possível. Torcemos para que esses resultados sejam bem 

diferentes dos nossos, embora não acreditemos nisso. De qualquer forma, não somos do time do "quanto pior, 

melhor"; ao contrário, queremos que, a partir de dados reais e concretos, todos os esforços sejam feitos para 

reverter, rápida e definitivamente, esse quadro terrível em que se encontram alunos, funcionários, professores e 
diretores da rede” (UDEMO, 2010). 
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1. Na Capital, apenas 12% das escolas não sofreram nenhum tipo de violência. Na 

Grande São Paulo, em apenas 3% delas o fenômeno não ocorreu. No interior, onde a 

situação é tradicionalmente mais tranqüila apenas 18% das escolas ficaram livres da 

violência. 2. Com relação à violência contra os bens materiais da escola, pela ordem, 

foram os mais freqüentes: depredação, pichação, arrombamento, dano a veículo, 

furto e explosão de bombas. 3- Com relação à violência contra pessoas, pela ordem, 

foram as mais freqüentes: briga entre alunos, desacato a profissionais da escola, 

porte ou consumo de bebidas alcoólicas, tráfico ou consumo de drogas, invasão de 

estranhos, ameaças de morte contra profissionais da escola e porte ou uso de arma. 

4- Com relação ao Boletim de Ocorrência, observa-se um zelo maior por parte das 

escolas do interior e do litoral. Na Capital e na Grande São Paulo há uma certa 
resistência em procurar uma Delegacia de Polícia para registrar um Boletim de 

Ocorrência. Desconhecer o pessoal da Delegacia, e não acreditar na Polícia parecem 

ser os fatores determinantes para essa omissão. 5- Com relação ao turno em que, 

com maior freqüência, ocorre a violência, essa pesquisa repetiu uma surpresa já 

constatada na pesquisa anterior: não é o noturno o vilão, mas sim o período da tarde. 

Talvez por incluir um maior número de alunos. O final de semana, embora um 

pesadelo para muitas escolas, no cômputo geral não é muito expressivo (na média, 

16% das ocorrências).6- Conclusão: é alto o índice de violência nas escolas públicas 

estaduais, o que demanda, com urgência, políticas públicas de enfrentamento da 

questão. São necessárias ações efetivas, que envolvam, obrigatoriamente, a escola, 

as famílias e os órgãos públicos (sem grifos no original). 

Inúmeras são as pesquisas que abordam a temática na atualidade, com as acima 

relatadas é possível ter uma noção da triste realidade das escolas públicas brasileiras. A 

violência e a marginalidade estão enraizadas nessas instituições de tal forma que medidas 

urgentes são exigidas pela sociedade. Inúmeros questionamentos se levantam em relação à 

formação desses jovens e o futuro dessas escolas. Como visto, a violência se manifesta em 

inúmeras facetas, seja em incivilidades, agressões verbais ou na prática de delitos. E a sua 

solução não se encontra pronta e acabada.  

As escolas brasileiras, em geral, não estão preparadas e equipadas para lidar com essa 

problemática sozinhas. A sensação de abandono por parte do interesse público favorece de 

alguma forma a acentuação dessa realidade. Porém como garantir o controle e promover a 

segurança e a paz social no interior dessas instituições muitas vezes esquecidas não só pelo 

Poder Público, mas também pelas classes sociais mais abastadas que não possuem, a 

princípio, nenhum tipo de interesse por essa instituição, já que a educação de seus filhos é 

feita em escolas privadas cercadas de uma áurea de segurança. 

A realidade brasileira não diverge muito das observadas em outros países (MONROY, 

2007; TELLO, 2005). Todavia, este é um fenômeno que cresce a cada dia no Brasil, e as suas 

manifestações são cada vez mais violentas. Questiona-se se isso se deve ao aumento da 

criminalidade na sociedade como um todo, que acaba por refletir em todas as instituições 

humanas, sendo a escola nada mais que uma fotografia da sociedade em que esta está inserida. 

Ou é um fenômeno antigo que apenas mudou a sua forma de manifestação. 
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2.6.1 O esboço da realidade da violência nas escolas públicas de Salvador - BA 

 

Na cidade de Salvador as escolas públicas convivem diariamente com a violência nas 

salas de aula, tornaram-se frequente nos meios de comunicação notícias
21

 que relatam casos 

de agressões entre alunos-professores-funcionários, tráfico e uso de drogas, porte de facas, 

revólveres e ameaças de morte. Os índices de violência crescem em proporções alarmantes, 

somente nos dois primeiros meses de aula de 2009 (março e abril) foram catalogadas 51 

ocorrências nas escolas da capital baiana e cidades da região metropolitana, três na rede 

municipal (A TARDE, 2009a). O que também demonstra a precariedade e caos da segurança 

nas escolas públicas soteropolitana.  

A violência nas escolas parece não ter origem certa, a sensação que se tem é de ser tratar 

de um fenômeno cíclico, do qual não se tem como identificar a sua origem e o seu fim, 

conforme se pode extrair do fragmento da reportagem a seguir (A TARDE, 2009a): 

As justificativas são sempre as mesmas, eles alegam que estavam portando armas 

para se defender”, explica a titular. Como o menino de 16 anos flagrado, semana 

passada, entrando no Colégio Estadual Pinto de Aguiar, localizado no bairro de 

Mussurunga, com uma faca do irmão, membro do Exército. Segundo o depoimento 

do garoto, ele vinha sendo ameaçado por um colega: “Ele cismou que eu estava 

olhando para a namorada dele, mas era mentira.  

Além do mais, motivos banais de desacordo entre adolescentes, natural da própria fase 

humana, que poderiam ser resolvidos de forma mais branda, passam a apresentar desfeches 

desproporcionais quando comparado a agressão sofrida
22

 (A TARDE, 2010a): 

Foram registrados quatro casos de violência dentro de escolas em Salvador nos 

últimos três dias. A última ocorrência envolveu uma adolescente de 16 anos, que 

será conduzida nesta sexta-feira, 5, para o Ministério Público (MP), após ter ferido 

um colega com um espelho de bolsa na última quinta. O jovem agredido, de 15 anos, 

levou 16 pontos no braço, enquanto a agressora foi levada à Delegacia do 

Adolescente Infrator (DAI), em Brotas. Os dois estudam no Colégio Municipal 15 

de Outubro, na Avenida San Martin. De acordo com testemunhas, a jovem não 

gostou da brincadeira dos colegas, que se divertiam com “guerra de geladinho” no 

pátio interno da unidade de ensino. Chateada, a menina partiu para a agressão com o 

espelho. 

                                                
21“Salvador registra quatro casos de violência escolar em três dias” (05/03/2010);”Um dia após dar facadas no 

professor, aluno presta depoimento no MP” (04/03/2010) “Aluno dá facada no pescoço de professor em 

Cajazeiras” (03/03/2010); “Adolescente de 15 anos é atingido com um tiro dentro de escola” (03/03/2010); 

“Violência atinge as escolas de Salvador” (16/05/2009) (ATARDE, 2010a).” 

22A aluna R.S, de 14 anos, foi flagrada com uma faca na Escola Estadual Raul Sá, em Mussurunga. Ela foi 

levada à DAI e disse que carregava o objeto para o colégio porque sofreu ameaça de colegas. A jovem não 

revelou o motivo da desavença. Na última terça, 2, outro estudante foi vítima de violência na escola. Ele foi 

baleado quando estava no pátio do Colégio Estadual Padre Palmeira, em Mussurunga. De acordo com 

testemunhas, jovens dispararam contra um colega da vítima, que conseguiu desviar e o amigo acabou 

sendo atingido ( ATARDE, 2010a). 
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O que antes poderia se limitar ao rompimento de uma amizade ou brigas sem lesões 

corporais passam a ter como resultado a prática de crimes antes desconhecidos no cenário 

escolar. A violência não encontra mais barreiras e limites, perde-se o total sentido de 

proporcionalidade entre as ações sofridas e as reações adotadas. Perdem-se os limites dos atos 

práticas de tal forma, que o que antes pareceria inconcebível de ocorrer no interior de uma 

escola, passa a ser mais uma atividade rotineira: 

San Martin – No mesmo dia da agressão no referido colégio, outro adolescente, 

F.S.L, de 15 anos, foi conduzido ao MP porque esfaqueou o professor Marcos 

Nonato no pescoço, quando o docente dava aula na Escola Estadual Edvaldo 

Brandão Correia, em Cajazeiras. O jovem disse que cometeu o crime porque o 
professor o repreendeu quando ele entrou na sala de aula de forma abrupta. Agora, 

terá de cumprir 45 dias de internação na Comunidade de Atendimento 

Socioeducativo (Case). A agressão aconteceu na quarta, 3, e o professor recebeu alta 

no mesmo dia, mas ficou assustado e não quer mais ensinar na escola onde trabalha 

há 10 anos. (A TARDE, 2010a).  

 

Tais eventos criam uma sensação de medo real generalizado, já que não se trata apenas 

do “ouvi dizer”, mas em participar desses eventos na condição de vítima direta ou indireta do 

sinistro. O corpo docente, alunos e funcionários passam a ter aversão pela instituição em que 

estão inseridos. E a escola, instituição destinada a educação, passa a ser palco de eventos de 

violência e criminalidade. 

Entre os eventos concebidos como criminalidade tem-se a presença do tráfico de drogas, 

que encontra terreno fértil para desenvolver um comércio local: 

Foi-se o tempo em que aluno respeitava professor. Pode não ter chegado caso na 

polícia, mas violência aqui é o tempo inteiro”, disse uma docente. A aluna Rebeca 
Souza, 14, afirmou que o comércio de drogas e a troca de ameaças entre integrantes 

de grupos rivais “são constantes”. (A TARDE, 2010a). De acordo com dados da 

DAI, unidade situada no bairro de Pitangueiras, 140 adolescentes foram apreendidos 

traficando drogas em Salvador e região metropolitana, 8,5% a mais que os 125 casos 

catalogados em 2007, e 125% a mais que os 62 de 2006. “E as ocorrências nas 

escolas vêm se tornando cada vez mais frequentes”, afirma a delegada. [...] As 

escolas da capital baiana são cenários de muitas outras histórias de violência 

envolvendo jovens. (A TARDE, 2009b). 

Segundo Hortência Pinheiro, integrante da União da Juventude Socialista (UJS) e 

diretora da Associação Baiana de Estudantes Secundaristas (ABES), os casos de violência nas 

escolas públicas no Estado não são casos isolados. Principalmente nos bairros pobres. "O 

espaço escolar reflete a situação da sociedade, e o mundo fora dela está cada vez mais 

violento. A mente dos nossos jovens está adoecendo, muito em função das drogas, e isso tem 

implicações diretas na vida escolar, gerando violência" (A TARDE, 2009a).  
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A droga tem a capacidade de alterar o sistema neuropsicológico do usuário, e deste 

modo gerar inúmeras alterações comportamentais, dentre estas o aumento da agressividade. 

Sendo assim, quando se menciona a droga nas escolas deve-se ter em mente essa perspectiva, 

a droga como meio influenciador das violências nas escolas, mas não como uma violência em 

si. Já que se partíssemos desta primícia as violências no ambiente escolar se reduziriam as 

praticadas por alunos dependentes químicos, o que não condiz muitas vezes com a realidade, 

conforme se pode concluir pelas matérias anteriormente arroladas, e pela literatura 

especialidade que será mais adiante trabalhada. 

É importante desde já esclarecer que o tráfico de drogas também não representa 

necessariamente uma espécie de violência. O ato de traficar por si só não tem a capacidade de 

gerar nenhum tipo de violência física ou psicológica para o indivíduo envolvido. O que pode 

de fato provocar algum tipo de violência, e esta ser capaz de repercutir no ambiente escolar, é 

a disputa de grupos rivais pelo controle e domínio do território, este eventos sim são marcados 

por violências que não respeitam limites e barreiras. 

A cidade de Salvador é dividida em áreas sociogeograficas que possibilitam visualizar a 

dinâmica econômica e da violência, sejam estas: a orla, o miolo e o subúrbio ferroviário. Mas 

afirmar de forma categórica que a violência escolar só existe em bairros pobres seria reforçar 

o preconceito e a discriminação social. Por que as formas de violência mais cruéis incidem 

nas áreas populares, e por que não em áreas mais favoráveis?  

Inúmeras indagações podem ser levantar no tocante a esse ponto. A violência de sangue 

é sinônimo da parcela pobre da sociedade, que por se encontrar descontente com a realidade 

em que estão inseridos acabam por extravasar esse descontentamento por intermédio da 

violência. Ou é mais um dos inúmeros casos resultantes de uma cultura do medo 

preconceituosa que tende a focar as suas atenções em áreas concebidas como marginais e 

perigosas. 

Pouco se noticia de eventos de violência em escolas, sejam estas públicas ou 

particulares, em áreas nobres. Isso se deve por estes fenômenos não existirem nessas regiões e 

o controle social é eficiente? Ou não se tem o interesse de divulgar esses casos com receio de 

aumentar a sensação de insegurança da parcela social que possui poder real de atuação com 

ampla repercussão social e política.  

Apavorar essa parcela da sociedade acarretaria em futuras e rápidas reações por parte 

desta no sentido de querer afastar esses eventos da área do seu perímetro habitacional. Apesar 
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de serem indagações sem nenhuma comprovação científica servem até então para nortear este 

trabalho, na medida em que possibilitam a observação do fenômeno das violências nas escolas 

em Salvador sem uma visão enviesada e deturpada pela mídia
23

 ou por uma cultura do medo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 As notícias arroladas neste item foram extraídas de pesquisas na internet datada de 2009 a 2010. Não foram 

encontradas notícias mais recentes.  
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3  AS REAÇÕES ÀS VIOLÊNCIAS NAS ESCOLAS                                    

 

Conforme visto no capítulo anterior, a escola é palco de inúmeras formas de violência, 

muitas destas de difícil identificação e controle. Seja pela sua gravidade, ou por sua 

naturalização no ambiente escolar, a violência é uma realidade concreta nas escolas 

espalhadas em todo mundo, o que gera graves danos para a formação intelectual e humana 

dos alunos. 

Salvo raras exceções, é natural que os atores envolvidos nutram sentimentos de medo, 

insegurança e incerteza perante a escola, e que toda sociedade volte seus olhos para o que 

ocorre dentro desta. Não que a instituição escolar tenha se tornado inóspita para jovens e 

crianças, já que se assim fosse considerada ter-se-ia que se rever a sociedade como um todo, e 

não apenas esta. Todavia, devido a sua alta relevância social, a escola deve apresentar ao 

menos um mínimo padrão de segurança aceitável a fim de garantir o que esta se propõe: a 

educação. 

A segurança é definida pelo senso comum
24

 como ação ou efeito de tornar algo seguro, 

amparado, protegido de qualquer lesividade. Mas de que forma concretizar esse conceito na 

realidade atual em que vivem muitas escolas que são verdadeiros campos de violências? Esta 

é uma pergunta de difícil elucidação imediata, visto que inúmeras das soluções propostas pela 

opinião pública são fundadas no “achismo”, sem nenhuma preocupação com os possíveis 

impactos negativos que essas ações podem gerar na rotina da escola e na formação dos 

alunos.  

É possível observar nesse tipo de discurso, que é fomentado em boa parte pelos meios 

de comunicação sensacionalista, uma necessidade de converter a escola em um lugar mais 

seguro independente do preço a ser pago. A presença de equipamentos de segurança, como 

detectores de metais e câmaras de vigilância, o aumento do policiamento em torno da escola, 

a presença constante da polícia dentro do ambiente escolar e a aplicação de medidas 

disciplinares mais rígidas e punitivas aos alunos agressores são algumas das inúmeras 

soluções propostas. Mas até que ponto isso poderia resolver a chaga das violências nas escolas 

e garantir a segurança nesses ambientes? 

                                                
24 Se.gu.ran.ça s.f.1 ação ou efeito de tornar seguro; firmeza.[...] 2 estado ou condição do que está protegido [...] 

3 autoconfiança[...] 4 indivíduo responsável pela proteção pessoal de alguém ou de algo. (HOUAISS, Antônio; 

VILLAR, Mauro de Salles. Minidicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, 

p.678). 
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Devido ao fato deste trabalho se propor a estudar como as escolas públicas da cidade de 

Salvador reagem e enfrentam às inúmeras formas de violências sob a perspectiva dos 

professores se faz necessário então analisar mais de perto como outras escolas públicas no 

Brasil e no mundo enfrentam esse fenômeno. Que a depender da cultura local e da dinâmica 

social existente será possível visualizar melhor as ações implementadas e a sua viabilidade ou 

não na realidade soteropolitana, já que não se trata de importar fórmulas prontas e acabadas 

predestinadas ao êxito, como boa parte do senso comum viesado pelos meios de comunicação 

sensacionalistas acredita. Mas sim, ao ter acesso a essas experiências de sucesso ou de 

fracasso poder dar passos mais concretos no combate dessa triste realidade, e assim criar 

políticas públicas educacionais mais efetivas e específicas a demanda local. 

Atrelado a esse contexto de (in) seguranças nas escolas públicas é possível visualizar 

uma espécie de concepção às vezes distorcida ou exagerada das violências nas escolas. O que 

permite que a sensação de insegurança seja maior e o receio de ser vitimizado aumente, já que 

se passa a temer não apenas as violências concretas presentes nas escolas, mas a outros 

eventos que só existem no imaginário individual de alguns dos atores sociais envolvidos: o 

medo.   

 

3.1 A CULTURA DO MEDO E O SEU REFLEXO NAS ESCOLAS    

 

Os avanços tecnológicos trouxeram inúmeras vantagens para a sociedade global, nunca 

o homem se comunicou tanto como nos dias atuais. O implemento da telefonia móvel, e 

sobretudo a expansão da internet, permitem que indivíduos que estejam separados por longas 

distâncias se comuniquem através de som e de imagens em tempo real. O que proporciona o 

acesso de milhares de pessoas em todo o mundo a eventos que ocorram em qualquer lugar do 

planeta. 

É justamente este o princípio difundido pelos canais de telenotícias com transmissões ao 

vivo, que possibilitam ao telespectador se inserir no evento em tempo real, como se fizesse 

parte deste. A transmissão simultânea permite uma maior interatividade, na medida em que 

possibilita a sensação do indivíduo estar sempre informado com a realidade que o envolve, ou 

que lhe é de seu interesse. Todavia, tais vantagens possuem um preço não muito agradável 

para boa parte da sociedade quando a temática abordada é a violência. 
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As excessivas transmissões diárias de eventos violentos pelos diversos meios de 

comunicação transportam o indivíduo a uma realidade cruel, muitas vezes desconhecida ou 

ignorada. Não é a intenção deste trabalho abordar as questões inerentes ao desejo humano em 

assistir ou presenciar eventos de violência gratuita, ou os prejuízos que estes podem causar 

para a sua saúde física e mental
25

, objetos de interesse das ciências médicas (NIJAINE e 

MINAYO, 2004). Mas sim em observar como tais eventos transmitidos podem gerar nos 

indivíduos um medo generalizado, melhor definido como a “cultura do medo”.  

Para Soares e colaboradores citado por Eckert (2010, p.2) a “cultura do medo” é 

compreendida como “uma certa estrutura simbólica de articulação entre representações”. Já 

Débora Pastana (2003, p. 94) considera a cultura do medo como um “retrato desta forma 

hegemônica de pensar sobre a criminalidade e a segurança pública atuais”. Neste momento 

não se questiona quais são os reais fatores que formam tal fenômeno. Mas como estes são 

capazes de alterar o imaginário social e criar situações de violências preconcebidas, que 

muitas vezes não possuem alicerces sólidos que as justifiquem. 

A divulgação indiscriminada das diversas formas de violência e de criminalidade geram, 

segundo Alba Zaluar (SILVA, T., p. 290, 2005), “um clima de medo irracional e paranoia”. O 

que faz com que os indivíduos mudem o seu estilo de vida, e passem a incorporar na sua 

rotina a violência, e assim desenvolver uma fala própria, e porque não dizer uma “fala do 

crime
26

” padronizada (CALDEIRA, 2000, p.27-56). Caracterizada por reforçar uma visão 

negativa e preconceituosa. 

A análise dos eventos de violência pelos cidadãos passa a ser quase que homogênea, e a 

sua percepção é quase estandardizada. Conforme observou Eckert (2010, p.2), nos estudos e 

reportagens que abordam a violência não é raro observar que quando se questiona aos 

entrevistados sobre as causas da violência urbana no imaginário da população urbana a 

                                                
 
25 Neste artigo busca-se apontar as principais contribuições das pesquisas sobre violência na mídia e seu impacto 

na infância e adolescência, identificadas na literatura internacional e nacional do campo da saúde. No âmbito 

internacional, a produção científica se concentra principalmente nas áreas da medicina, psicologia e pediatria; e 

no nacional, há uma maior contribuição da área da psicologia, embora ainda bastante escassa se comparada à 

internacional. Do ponto de vista da saúde pública no Brasil, os trabalhos são quase inexistentes, fazendo-se 
necessário sério investimento na busca de uma compreensão cultural específica voltada, primordialmente, para 

a prevenção da violência e para a promoção da saúde de crianças e adolescentes (NIJAINE e MINAYO, 2004, 

p.202).  
26A fala do crime seria todo e qualquer tipo de conversa, comentário, ou meio de comunicação que possuam 

como temática central o crime e o medo. Que apresenta como característica ser fragmentada e repetitiva, o que 

permite que seja cada vez mais amplificado e enraizado no imaginário dos cidadãos. O que acaba por 

proporcionar na visão social do indivíduo que o produz ou reproduz como o grande responsável pelas 

mudanças e crises socioeconômicas. 
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tendência é conceber um "inimigo" em comum. Que se expressa na figura genérica do 

"bandido", o “outro”, que ameaçaria uma irreversibilidade na crise urbana.  

O fenômeno da violência segundo Novo citado por Maurício, Oliveira e Chamon (2010) 

é uma questão social, que trás grande incômodo e se manifesta de múltiplas formas. Na busca 

de explicações teóricas, encontra-se aquela teoria que acredita ocorrer à construção de uma 

cultura da violência, ao afirmar existir um imaginário social sobre a violência, que permeia a 

forma como as pessoas vivem seu cotidiano e enfrentam as situações. 

A vida passa agora a ser subjugada a essa cultura, onde os atos e as atividades diárias 

são planejados de acordo a “vontade” desta. Os indivíduos passam a planejar para onde ir, 

como fazer e como se comportar com o único fim de que suas ações não sejam maculadas 

pela violência que assola o mundo. Não que de fato esta venha a ocorrer, mas o receio de 

fazer parte das estatísticas da criminalidade faz com que os indivíduos assim o pensem, e 

alterem a sua forma de agir, pensar e se comportar em público. 

A concepção da realidade apesar de única para cada indivíduo não é definida apenas por 

este. Os conceitos e as construções sociais não são criações particulares que surgem à medida 

que cada indivíduo reflete sobre o assunto. Mas sim transmitidos pela sociedade em virtude de 

uma construção anterior definida como institucionalização. Esta é compreendida como uma 

tipificação recíproca de ações habituais por tipos de atores, que quando transmitida é 

assimilada pelo indivíduo, e assim passa a fazer parte de seu mundo e de sua compreensão da 

realidade objetivada (BERGER e LUCKMANN, 2009, p.79).   

O conhecimento social, como anteriormente exposto, é transmitido e não criado ao 

acaso. E para que de fato seja assimilado
27

 por cada indivíduo deve ser legitimado por seus 

transmissores, ou seja, devem receber algum tipo de significação que reforce a anteriormente 

transmitida (BERGER e LUCKMANN, 2009, p.88-89). A violência se enquadra neste 

contexto, a sua concepção é muitas vezes obtida pelo que os “outros” dizem ser real ou 

acreditam que ocorre.   

                                                
27 A sociedade é uma realidade objetiva e subjetiva. Que será reconhecida a partir de um processo dialético em 

curso composto de três momentos: exteriorização, objetivação e interiorização. (BERGER e LUCKMANN, 

2009, p.173). A interiorização seria a “apreensão ou interpretação imediata de um acontecimento objetivo 

como dotado de sentido, isto é, como manifestação de processos subjetivos de outrem, que desta maneira 

torna-se subjetivamente significativo” (compreensão de nosso semelhante e apreensão do mundo como 

realidade social dotada de sentido). Somente após a interiorização o indivíduo se torna membro da sociedade, e 

ocorre por haver uma identificação com os símbolos a serem interiorizados. A sociedade, a identidade e a 

realidade cristalizam subjetivamente no mesmo processo de interiorização (BERGER e LUCKMANN, 2009, 

p.174-179).    
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Não se questiona a existência da violência, já que esta pode estar presente em qualquer 

ambiente social, por não depender de limitantes sociais preestabelecidos. Mas por ser tratar de 

uma concepção construída ao longo dos anos, deve-se verificar se de fato é uma legítima 

construção social ou um equívoco intencional dos meios de comunicação sensacionalistas a 

fim de garantir a audiência, e por consequência o lucro.   

Apresentado esse impasse é válido retomar a discussão ao que se entende e se concebe 

por cultura do medo. “A insegurança no mundo moderno está cada vez mais ligada à ascensão 

da violência, que, por sua vez, promove a base e o fortalecimento de um imaginário do medo” 

(TEIXEIRA e PORTO, 1998, p.51-52). Já é possível observar que violência, ou o que se 

imagina que seja, está presente por todos os lados.  

Para Pastana (2003, p. 91) o medo é concebido através de uma exteriorização cultural, 

que se apresenta de forma coletiva na sociedade. As consequências desta cultura são sentidas 

e observadas através de inúmeras ações concretas antiviolência. Como o crescente consumo 

de bens e serviços voltados à segurança privada. 

Vive-se na atualidade uma cultura de corrida para a fortificação da segurança dos 

centros comerciais e empresariais. Mas isso já não é nenhuma novidade na história da 

humanidade, já que sempre se buscou proteger as riquezas e as informações relevantes. 

Todavia, o que não se imaginava é que ser retornaria ao isolamento familiar e a 

“fortificações” dos lares, a partir do medo da violência e da criminalidade generalizada, 

épocas em que não existia a atuação do Estado como ente jurídico responsável em tutelar os 

direitos e as garantias dos cidadãos, entre estas, promover a segurança dos indivíduos tidos 

de bem. 

Hoje se vive em uma sociedade definida como democrática, que para alguns a única 

democracia existente é a solidariedade do medo da violência e do crime. O que imprime nos 

indivíduos o desejo de se protegerem através do fortalecimento da segurança privada de suas 

casas e propriedades.  

A cultura do medo não possui limites, todos os espaços humanos de alguma forma são 

povoados por esta. Na escola o medo encontra terreno fértil, principalmente em instituições da 
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rede pública de ensino, e, sobretudo em bairro onde a violência já está enraizada, conforme 

muitos crêem a partir do que é denunciado pelos meios de comunicação
28

.  

Não é o intuito deste trabalho constatar onde se localiza a violência escolar na cidade de 

Salvador, e se é que se pode determinar uma localização específica ou uma região onde esta 

se concentra. Não se nega a violência nas escolas, já que esta é uma realidade inquestionável 

merecedora de análise e de intervenção do Poder Público, mas se questiona neste momento 

como esses eventos podem ser distorcidos ou agigantados pela cultura do medo. 

Conforme o sociólogo César Barreira
29

 (GLOBO, 2010) “a cultura do medo, que tem 

como ingredientes a violência e o individualismo, faz com que as novas gerações não 

circulem mais pela Cidade”. O que cria uma setorização urbana em áreas tidas como segura e 

outras como perigosas, a partir de critérios preconcebidos pela população.  

O mesmo raciocínio é válido também para as escolas? O fato de se localizarem em 

regiões da cidade menos favorecidas, marcadas pela criminalidade e pela falta de atuação do 

Poder Público são fatores decisivos para a fixação de uma cultura do medo? Ou o que se 

observa é de fato mera constatação de uma realidade degradada pela violência que não possui 

limites? Tais indagações serão respondidas ao longo do trabalho, seja de forma direta ou 

indireta. 

Compreender como a escola da rede pública de ensino, órgão do Estado, concebe e 

reage a essas violências não se trata de matéria de fácil resolução. Conforme constata Sposito 

(2002, p. 102-103): 

A intensidade e a complexidade do fenômeno demandam um intenso trabalho de 

pesquisa, pois a produção de conhecimento ainda é incipiente e somente nos últimos 

anos tem mobilizado, de forma mais nítida, os investigadores de algumas 

                                                

28“Violência atinge as escolas de Salvador: Alunos na quadra de esportes da Escola Estadual Márcia Meccia, em 

Mata Escura” (28/03/2009); “Com três casos graves na semana, onda de violência em escolas preocupa 

Salvador” (28/03/2009) (ATARDE, 2010). 
29César Barreira é coordenador do Laboratório de Estudo da Violência (LEV) da Universidade Federal do Ceará 

(UFC), e em entrevista realizada no dia 25/10/2009 para o jornal “Diário do Nordeste” intitulada de “Uma 

geração de jovens educada na violência” alerta sobre a penetrância da violência e de uma cultura do medo na 

sociedade atual, em especial entre os jovens cearenses: “Nesta pesquisa, percebemos que o jovem constrói, 

praticamente, linhas imaginárias por onde não pode passar. Por exemplo, os jovens de classe média e de classe 
média alta que moram na Aldeota ou no Meireles, não circulam em outros bairros com medo da violência. Os 

jovens das periferias de Fortaleza também não circulam muito em outros bairros devido ao medo. Existe uma 

classificação que eles mesmos fazem de determinados bairros que, às vezes, não conhecem. Na pesquisa, a 

gente perguntava a um jovem do Pirambu, qual era o bairro mais violento de Fortaleza, ele respondia ser 

Messejana, mesmo sem conhecer o local e vice-versa. Então existe toda uma construção imaginária e meio 

simbólica desses lugares violentos, passando a ter o bairro violento, a rua violenta e o bar violento, sendo uma 

construção que decorre do mundo adulto. Eles não circulam e não conhecem mais Fortaleza, em função do 

medo. O medo é uma situação muito preocupante, assim como a violência porque ela cria o medo, e o medo, a 

violência sendo necessário romper com esse ciclo vicioso” (GLOBO, 2010).  
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instituições de ensino superior e organizações não governamentais. Os 

levantamentos nacionais observados no final da década de 1990 apresentam uma 

peculiaridade. Não são estudos voltados especificamente para o exame das relações 

entre violência e escola. Os mais freqüentes são grandes surveys que se realizam 

com jovens moradores de capitais, em que suas relações com a violência são 

examinadas considerando-se outras variáveis. Por essas razões, um panorama 

conclusivo sobre o quadro da violência escolar ainda não foi realizado, sendo 

possível, até o momento atual, tecer algumas considerações, ainda que com certa 

cautela, a partir dos dados disponíveis em âmbito nacional. 

A violência nas escolas é um fenômeno inquestionável, que é constantemente estampado nas 

páginas de jornal e no rosto da população que assiste passivamente esse fenômeno com 

perplexidade. Questionar a sua existência é ingenuidade, e não está de acordo com os índices 

divulgados por órgãos e instituições oficiais. Todavia, admiti-la como intrínseca a instituição 

escolar, conforme alguns meios de comunicação divulgam, é preocupante e leviano, já que 

cria uma atmosfera de medo e de insegurança que muitas vezes não condizem com a 

realidade. 

 

3.2 FORMAS DE COMBATE ÀS VIOLÊNCIAS NAS ESCOLAS  

 

3.2.1 Breve panorama mundial 

 

As violências nas escolas, conforme visto no capítulo 2, não se tratam de um fenômeno 

recente, estas sempre estiveram presentes na instituição escolar. Todavia, o que se pode 

observar nos dias de hoje é que houve um aumento na gravidade desses eventos, talvez 

ocasionado pela presença de atores estranhos ao ambiente escolar, e ao surgimento e 

identificação de novas expressões da violência.  

Em virtude deste panorama, cresce em todo mundo o interesse pelo estudo desse tipo de 

fenômeno: como surgem, as suas dinâmicas dentro do ambiente escolar, seu impacto na 

formação dos alunos, etc. A partir desses trabalhos que permitem conhecer mais de perto a 

realidade em que vivem as escolas na atualidade, foram desenvolvidos inúmeros mecanismos 

de prevenção e de defesa às violências, além da implantação de diversos programas e políticas 

públicas educacionais. 

Os programas educacionais que apresentam algum tipo de eficácia no combate das 

violências nas escolas podem ser divididos em três tipos. Em primeiro lugar, os que buscam 

mudar a escola para adaptá-la melhor as necessidades dos alunos. Em segundo, os que 
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promovem mudanças e criam habilidades nos professores para prevenir as violências. E por 

fim, em terceiro, os que simplesmente pretendem modificar a conduta individual dos alunos 

violentos (HEERBOTH, 200 apud AGUADO, 2005, p.32-33). Apenas a nível ilustrativo, 

vejamos o que se tem feito em algumas nações para extirpar esta mazela das escolas, já que 

iremos nos deter nos programas e políticas públicas desenvolvidos no Brasil. 

Os Estados Unidos, país pioneiro nos estudos das violências nas escolas, desde 1995 

implantou a política de “tolerância zero
30

” contra as indisciplinas e as violências também no 

ambiente escolar. O programa consiste em não permitir que nenhuma infração por parte dos 

alunos, independente de sua natureza, passe despercebida e sem punição. As medidas 

aplicadas vão desde a advertência à expulsão, o que inclui a condução às delegacias por 

policiais quando a práticas realizadas possam configurar delitos (ASHFORD, 2000; 

CORREA, 2001).  

O intuito do programa adaptado às escolas visa impedir que as ações indesejadas do 

alunado sejam novamente praticadas, já que a reincidência sem nenhum tipo de punição 

poderia favorecer o agravamento das incivilidades e das violências. O aluno é punido pelo que 

efetivamente fez e pelo que poderia ter feito se nenhuma medida profilática tivesse sido 

adotada. Além do mais, a repressão severa e exemplar a ações de menor gravidade serve de 

coação para a não prática de atos similares pelos demais alunos. 

A política de “tolerância zero” nas escolas sofre fortes críticas na atualidade, já que foi 

adaptada de um contexto de endurecimento contra os criminosos e de guerra ao crime, que em 

nada se aproxima do contexto socioeducativo das escolas. Ademais, “restou constatado que as 

políticas de tolerância zero nas escolas poderiam afetar, de forma negativa, a relação entre a 

educação e justiça e não se mostram ser a melhor forma de se lidar com o desenvolvimento 

dos adolescentes” (CABRAL, 2011). A aplicação de medidas severas muito além do razoável 

                                                
30Programa de controle da criminalidade instaurado na cidade de Nova York – EUA durante a administração do 

prefeito Rudolph Giuliani com resultados aparentemente eficazes na diminuição dos índices de violência e 

criminalidade. O programa baseia-se na teoria norte-americana do início dos anos 80 conhecida como “janelas 

quebradas” (broken windows), que prega que a ausência de cuidado com a coisa pública transmite ao cidadão 

comum uma mensagem subliminar de desleixo, incentivando-o, de certa maneira, a agir da mesma forma. 

Como ninguém se importa com a coisa pública, o dano causado à mesma deixa de ser caracterizado como 

comportamento contrário ao interesse social, tornando-se ato corriqueiro. A teoria visa modificar esse 

comportamento, e prega o reparo da coisa pública imediatamente após o dano, o que gera um processo de 

conscientização e zelo da população pelo bem público, e uma conseqüente diminuição desses atos de 

vandalismos e descaso (DINIZ, 2007, p.105-107). 
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possibilita o surgimento de injustiças e abusos, conforme inúmeros relatos
31

 denunciados pela 

literatura especializada na temática.  

A política ainda prevê a instalação de equipamentos eletrônicos como: câmaras de 

vigilância, rádios, detectores de metais, equipamentos de raios-x, portas com sensores 

magnéticos protegidos com senhas entre outros (The Independent, 11-XII-1995 apud 

CORREA, 2001). Tais medidas podem parecer exageradas ou até desnecessárias, porém o que 

se observa é que essa política antiviolência possui grande adesão da comunidade e do corpo 

docente nos Estados Unidos. Uma prova disto se deve ao fato do detector de metais ser o item 

de prioridade nas negociações do sindicato de docentes norte americanos com o governo, 

mais do que o reajuste salarial (CARRANO, 2009). 

Hoje já é possível observar os resultados e os impactos dessa política na sociedade 

estadunidense. Os alunos suspensos ou expulsos ficam expostos a situação de risco, seja nas 

ruas, seja em reformatórios, o que poderá prejudicar seu futuro e potencializar o surgimento 

de comportamentos agressivos e desajustados (URNIBA, 2010 apud CASTRO, 2011).  

Além disso, as políticas de “tolerância zero” são, muitas vezes, incapazes de diferenciar 

bons alunos dos verdadeiros delinquentes. Uma prova disso se deve aos casos em que crianças 

foram expulsas por portarem medicamentos, tais como tylenol
32

 e remédios contra gripe e 

tosse. Ademais, não há nenhuma evidência estatística que comprove que a adoção desses 

programas nas escolas causem impactos significativos na diminuição da violência no 

ambiente escolar (CAUCHON, 2010; PARSONS, 2010 apud CASTRO, 2011). 

No Reino Unido a política de repressão, chamada de “Projeto Sheffield”, é bem 

parecida, só não é mais drástica devido à intervenção dos docentes que não desejam que as 

escolas em que trabalham se tornem espécies de prisões com modalidades de tortura. Já que 

muitos políticos, inclusive uma ex-ministra de educação, eram a favor do retorno a palmatória 

como medida educativa (GARCÍA, 1997 apud CORREA, 2001).  

                                                
31

Cabe mencionar o caso de “Zachary Christie”, que foi acusado de levar um canivete para a escola, que podia 
ser utilizado como faca, garfo ou colher. Zachary, que freqüentava o clube dos escoteiros na época, decidiu 

levar o canivete para fazer seu lanche na escola. Em razão disso, ele foi detido pelos seguranças da escola por 

violação da política de tolerância zero, com a alegação de que "portava uma arma em sala de aula". Também 

foi suspenso das atividades escolares e condenado a passar 45 (quarenta e cinco) dias numa espécie de 

reformatório municipal (HAUSER e O’CONNOR, 2010 apud CABRAL, 2011). O caso de “Mason Jammer”, 

um aluno do jardim de infância que foi suspenso por fazer o gesto de um revólver com as mãos. Dessa 

maneira, percebe-se claramente que o excessivo rigor das políticas de tolerância zero nas escolas pode 

prejudicar o aprendizado dos estudantes e, até mesmo, traumatizar os alunos suspensos que, ao retornarem aos 

estudos, passam a ser vítimas de bullying ou ridicularizados pelos demais colegas (PARSONS, 2010 apud 

CABRAL, 2011). 
32

Nome fantasia (comercial) dado ao paracetamol, substância utilizada para amenizar dores de cabeça e febre. 
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No Distrito Federal do México se vive uma experiência interessante de combate às 

violências nas escolas, e muito criticada pelos direitos humanos, o Programa “Mochila 

Segura”. Este consiste na vistoria dos pertences pessoais dos estudantes por policiais no 

intuito de garantir a segurança e coagir o porte de drogas (TELLO, 2005). Muitos acreditam 

que essas ações caracterizam uma violação desnecessária à privacidade dos alunos, apesar 

disso as escolas e as autoridades públicas ratificaram a medida como um mal necessário a fim 

de garantir um ambiente mais seguro e apto para o ensino. Segundo especialistas, e a própria 

opinião pública, esse trabalho deveria ser feito pelos próprios pais, mas em virtude da sua 

negligência, o Estado tem que assumir essa responsabilidade e garantir o bem estar de todos e 

a paz social. Tais ações não seriam arbitrárias, e ocorrem no interior das escolas com a prévia 

autorização dos pais, e supervisão do corpo docente escolar (TEOTIHUACÁN, 2011). 

Como se pode concluir, esses programas acima descritos visam enrijecer o trato com os 

alunos e alteram de forma negativa a conduta da escola em face desses eventos. Tais ações 

além de descaracterizarem o ambiente escolar, já que tratam os alunos como potenciais 

delinquentes, contradiz os objetivos da própria instituição, que não se dedica apenas a 

educação de crianças e jovens, mas, sobretudo visa promover a sua socialização e criar 

habilidades para o exercício da cidadania.  

Felizmente estes programas não são as únicas medidas desenvolvidas para o combate às 

inúmeras manifestações de violências. Diversas são as iniciativas em todo mundo de cunho 

mais educativo que buscam promover uma cultura de paz nas escolas, através de um processo 

de reeducação continuada que utiliza medidas enérgicas quando a situação assim o exigir.  

Na Espanha, por exemplo, a Comunidade Valenciana desenvolveu o Plano “PREVI” 

(“prevención de la violencia y promoción de la convivencia escolar
33

”) que visa a aplicação 

de medidas continuadas de prevenção dirigidas ao sistema educativo, a população em risco 

social e a toda sociedade (através da prevenção e sensibilização). Como se pode observar o 

programa visa agir desde um nível local, a partir do acompanhamento dos alunos nas 

instituições e em centros de apoio psicológico, do estabelecimento de diálogo com os pais ou 

responsáveis, até uma esfera que extrapola os murros das escolas, ao envolver toda a 

sociedade através da promoção de cursos, mesas redondas e congressos que abordem a 

temática das violências nas escolas. O programa tem esboçado alguns resultados satisfatórios 

de redução das violências no ambiente escolar (MATEO et al., 2007, p.4).  

                                                
33

 Prevenção da violência e promoção da consciência escolar. 
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Em Portugal a APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima) tem desenvolvido 

diversas medidas de sensibilização nas escolas, estas partem do princípio que da mesma 

forma que a violência é aprendida, esta pode ser também desaprendida. As ações consistem 

em apresentações de teatro e jogos lúdicos que estimulam os alunos a perceber o quanto essas 

ações violentas são prejudiciais não só para as vítimas, mas também para os agressores 

(CARDOSO, 2012). 

Em El Salvador, o Ministério de Educação desenvolveu o “Programa de Prevención y 

Disminución de la Violencia Estudiantil
34

” que propõe inúmeras atividades de 

conscientização contra às violências. As ação vão desde passeios escolares, no qual são 

propostas atividades coletivas que despertam os estudantes à necessidade de se respeitar o 

convívio social, oficinas e palestras com temas que promovam uma cultura de paz, até 

testemunhos de jovens monitores que superaram as violências e a vulnerabilidade social em 

que estavam inseridos (UNESCO, 2012, p.17-18). 

Inúmeros projetos similares existem em outras nações, o projeto “Formación de 

Jóvenes Líderes para la Paz
35

” na República Dominicana, que visa formar jovens conscientes 

do seu papel transformador na sociedade, e assim promover ambientes juvenis, entres estes o 

escolar, pacíficos e tolerantes com as diferenças. No Uruguai, o Programa “Crecer en 

Amor
36

”, promove nas escolas um ambiente antiviolência através da valoração de sentimentos 

de autoestima, respeito mútuo e amor ao próximo. O programa utiliza como instrumento 

oficinas, palestras, mesas redonda, e, sobretudo, o diálogo entre os professores e alunos dentro 

da sala de aula a partir de três conceitos chaves: motivação, imitação e atuação. Que sintetiza 

a ideia de que as ações devem ser concretas e passíveis de serem reproduzidas, e não apenas 

exemplos ilustrativos (UNESCO, 2012). 

É salutar comentar que na opinião de Aguado (2005, p.32), apesar de já existirem 

muitos trabalhos publicados que estudam os programas de combate às violências nas escolas, 

ainda são escassos os que conseguem comprovar empiricamente a real eficácia das medidas 

implantadas. Seja porque possuem marco teórico incoerente com o programa, e desta maneira 

não oferecem subsídios científicos suficientes que respaldem as ações desenvolvidas. Seja 

pelo fato dos programas que lograram algum tipo de êxito foram realizados a partir de 

                                                
34

 Programa de Prevenção e Diminuição da delinquência juvenil. 
35 Formação de líderes para a paz. 
36 Crescer em amor. 
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comparações com grupo controle de número reduzido de indivíduos, o que impede uma real 

dimensão do poder de mudança provocado pelo programa desenvolvido. 

De forma mais especifica, em relação à violência entres os pares nas escolas, os 

primeiros estudos sobre violências nas escolas entre pares surgiram na Noruega a partir do 

trabalho pioneiro de Olweus. O estudo foi realizado em 42 escolas com 2.500 alunos entre 10 

e 15 anos de idade, e consistia na repressão ao bullying a partir de medidas disciplinares e na 

conscientização entre alunos, professores e pais acerca desse fenômeno, que resultou em uma 

diminuição de 50% do índice das agressões registradas (AGUADO, 2005, p.31). 

Após a iniciativa da Noruega outras nações seguiram os seus passos, como o Reino 

Unido, Canadá e Portugal, que desenvolveram inúmeras ações com sucesso, programas como 

o “The Des Shefield Bullying Project”, na Inglaterra, a Campanha “Antibullying nas Escolas 

Portuguesas” e o “Programa de Educação para a Tolerância” na Espanha. Em 2001, na 

Comissão Européia, foi desenvolvido um projeto intitulado “Training and Mobility of 

Research (TMR) Network Project: Nature and Prevention of Bullying”, que englobava 

campanhas no Reino Unido, Portugal, Itália, Alemanha, Grécia e Espanha (ZOEGA e 

ROSIM, 2009, p.13). Este projeto teve os seguintes objetivos: 

Diagnosticar as causas e naturezas do bullying e da exclusão social nas escolas; 

verificar as causas desses problemas em diferentes sociedades e culturas; verificar as 

conseqüências em longo prazo, até a vida adulta; avaliar os programas de 

intervenção prósperos; identificar modos de prevenção desses problemas, por meio 

da integração de diferentes metodologias de estudo (NETO, FILHO e SAAVEDRA, 

2012, p.5). 

Na Bélgica foi desenvolvido um programa similar ao desenvolvido por Olweus com três 

dos componentes básicos da intervenção contra o bullying: uma política de normas e sanções 

contra a violência entre os pares, quatro sessões de aula com a temática de “estratégias e 

habilidades de resolução de conflitos de bullying e de apoio às vítimas”; e o tratamento 

específico com agressores e vítimas. Todavia, o programa não obteve o mesmo êxito que na 

Noruega, que manteve os mesmos índices de violência entre os alunos. Os resultados 

demonstraram que um programa de ações concretas sem que seja feito um trabalho a longo 

prazo de nada adianta, é preciso que haja um trabalho contínuo de conscientização e que 

possua suporte para garantir um real apoio as vítimas (STEVE, BOURDEAUHUIJ e VAN 

OOST, 2000 apud AGUADO, 2005, p.31).  

Após essas primeiras empreitadas, inúmeros programas similares surgiram em todo 

mundo, o que se pode observar pela literatura é uma prevalência da adoção do POPB 
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(Programa Olweus de Prevenção ao Bullying), mesmo em culturas não ocidentais como a 

China (AMORIM, 2011, p.9571). 

No Chile, foi criado o programa de prevenção ao bullying chamado de “Paz Educa”, 

desenvolvido pela Fundação “Paz Cidadã” 
37

 que tem como base o programa estadunidense 

do “Instituto sobre a Violência e o Comportamento Disruptivo Behavior”
38

 da Universidade 

de Oregon. O programa consiste na implementação de medidas socioeducativas que possui 

estratégias que abrange toda a comunidade escolar e os pais, através da identificação de 

condutas esperadas de violências, seguida do respectivo procedimento saneador. Estes 

procedimentos são divididos em três temas principais: prevenção, diferentes níveis de apoio e 

decisões embasadas em informações. Tais ações visam através da educação continuada criar 

um ambiente escolar saudável no qual os estudantes possam desenvolver suas habilidades. 

Sendo assim o programa visa muito mais que extirpar as violências, mas em transformar a 

escola em um ambiente promovedor de mudanças sociais. Desde o ano de 2008 já são mais de 

8.000 as escolas nos Estados Unidos que implantaram de forma ativa o programa descrito, 

além do Chile e da Noruega, outras nações como o Canadá e a Islândia implantaram esse 

programa em suas escolas (EDUCARCHILE, 2011). 

A Espanha tem contribuído muito nos estudos acerca desse tipo de violência através da 

elaboração de inúmeros instrumentos e publicações de pesquisas. Avilés citado por Amorim 

(2011, p.9576) propõe três modelos de intervenção: o moralista, legalista e o humanista. O 

modelo moralista, focado na figura do agressor, tem como proposta levar o agressor a refletir 

os aspectos morais de sua conduta, ignorando a vítima e as testemunhas. O modelo legalista, 

caracterizado por aplicar a lei sobre aqueles que rompem algum preceito do regulamento do 

regime interno, ou código disciplinar, com medidas que vão desde permanecer na escola além 

do tempo das aulas a casos extremos como o internamento em centro especializado. Já o 

terceiro modelo, o humanista, reuni todos os envolvidos: agressor, vítima, testemunhas, pais, 

professores e outros profissionais da escola, e compreende que, mais do que identificar 

culpados, se trata de comprometer a todos para encontrar uma solução para extirpar o  

bullying (AMORIM, 2011, p.9576). 

                                                
37  Fundación Paz Ciudadana. 
38 Institute on Violence and Destructive Behavior. 
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Uma campanha que se destaca a nível global é a promovida pela ONG internacional 

“Plan
39

”, chamada de “Aprender sem Medo”, que tem como objetivo combater as três formas 

de violência mais comum e nociva nas escolas: a violência sexual, o castigo corporal e o 

bullying. A campanha tem como alvos principais os países em desenvolvimento da África, 

Ásia e América Latina. Os principais objetivos da campanha são: persuadir os governos a 

proibir todas as formas de violências contra as crianças e adolescentes nas escolas, e garantir 

o cumprimento das leis que protegem o menor; trabalhar com os dirigentes escolares e 

professores a fim de criar estratégias que livrem as escolas das violências (PLAN, 2011). 

Em relação ao Brasil, especificamente, a Plan concluiu que o bullying, o autoritarismo 

por parte dos professores e da equipe educacional, a presença do tráfico de drogas são 

algumas das principais formas de violências enfrentadas por crianças e adolescentes. Sendo o 

bullying uma das formas de violências que possuem uma atenção maior pela Plan, já que está 

presente em praticamente todas as escolas, atinge todas as classes sociais, e é um fator gerador 

de outras formas mais graves de violências. Em virtude disto, a campanha “Aprender sem 

Medo” no Brasil tem como principal o combate ao bullying (PLAN, 2011).  

Inúmeros são os programas de prevenção e de combate a esse tipo de violência 

espalhados por todo o mundo, muitos são os que lograram algum tipo de êxito. Infelizmente o 

que se tem observado é que esses resultados são pontuais e passageiros, os programas que 

apresentam resultados positivos a longo prazo são limitados (ANDREOU, DIDASKALOU & 

VLACHOU, 2007 apud CUNHA, 2009,p.31).  

O que demonstra que a prevenção e o combate desse tipo de violência não se dá de 

forma tão simples e imediata, são necessárias medidas reeducativas que se estendam ao longo 

do tempo, e que sejam de fato incorporadas por toda a comunidade escolar e pelas famílias 

dos alunos. Da mesma forma que o processo educativo exige tempo para que de fato surta 

efeitos perenes, o combate dessas violências deve seguir o mesmo raciocínio. 

 

 

 

 

                                                
39

A Plan está presente atualmente em sessenta e seis países, e desenvolve o programa “Aprender sem Medo” em 
todos eles. Nascida após a Segunda Guerra Mundial na Espanha, a ONG atua na promoção dos todos os 

direitos que possam ser garantidos às crianças.   
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3.2.2 E o que se tem feito no Brasil? 

 

O Brasil despertou um pouco atrasado em relação a outras nações como Estados 

Unidos, França, Reino Unido, Espanha, Argentina e Chile, que já possuem tradição e 

conjuntos de políticas públicas mais ou menos eficientes dirigidas a esse fenômeno 

(DEBARBIEUX e BLAYA apud CHRISPINO, 2007, p.12). Todavia, como diz o ditado 

popular “antes tarde do que nunca”, o Brasil logo tratou de tentar compensar esse atraso 

através de inúmeras medidas a nível municipal, estadual e federal. 

É importante ressaltar que as medidas não se desenvolvem em todo território brasileiro, 

sendo proposital a menção à atuação em cada esfera da Federação, isso se deve ao fato de 

serem raras as iniciativas a nível nacional. O que existe na prática é o predomínio de 

programas e políticas municipais e estaduais de combate às violências nas escolas, 

desenvolvidos a partir de suas próprias necessidades locais (SPOSITO, 2002, p.105-106). 

Apesar desta perspectiva, é possível encontrar em quase todos os programas a existência de 

um núcleo duro imutável, composto por ações reeducativas e pela promoção de uma cultura 

de paz no ambiente escolar. 

A primeira grande experiência a nível nacional se deu com o Programa “Paz nas 

Escolas
40

” de iniciativa do Ministério da Justiça com a colaboração de instituições de pesquisa 

e organizações não governamentais. Iniciado no ano 2000 em 14 Estados, dentre suas 

principais atividades estão: “b) apoio na formação e treinamento, integrando jovens e policiais 

no ensino de técnicas de mediação de conflitos; e c) ações de capacitação de educadores e 

policiais em direitos humanos e ética” (SPOSITO, 2002, p.107-108). O programa possui mais 

de onze anos de criação, e apesar de apresentar bons resultados pontuais em alguns 

municípios, não foram ainda divulgados dados plausíveis acerca do seu impacto a nível 

nacional.  

Diversas capitais desenvolveram programas de combate às violências nas escolas, que 

abrangem rondas policiais, policiamento fixo e programas socioeducativos que envolve os 

jovens e seus familiares (KAHN, 2001). Inúmeras são as medidas adotadas, como também 

são distintos os programas desenvolvidos em parceria com outros órgãos do Poder Público e 

                                                
40Após pesquisa no site do Ministério da Justiça foi possível observar que o programa hoje se limita a 

desenvolver palestras e cursos de formação para professores acerca da temática das violências nas escolas, 

especificamente como identificar as suas espécies. 
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entidades privadas. Deste modo, no intuito de evitar menções repetitivas, serão apresentadas 

as iniciativas de maior relevância ou que apresentem características peculiares.     

Em todo Brasil, surgem diversas ações de prevenção e de combate às violências nas 

escolas como respostas aos clamores sociais de rechaço a esses eventos. Iniciativas ora 

tímidas, fadadas ao fracasso por não possuírem um plano estratégico consistente e pessoal 

devidamente qualificado para executar o que se foi proposto na teoria, ora ações “importadas” 

de outras nações sem que se tenha feito as devidas adaptações à realidade brasileira e que 

visam um enfrentamento mais evasivo a esses eventos. Tais iniciativas criam um cenário 

nacional em que o sucesso e o fracasso caminham lado a lado. 

Como visto em capítulo próprio, o fenômeno das violências nas escolas não é de fácil 

elucidação, já que possui causas e características múltiplas. Se assim o é, a sua solução 

também não é tão simples como alguns gestores inicialmente imaginaram, da mesma forma 

que não se pode curar um câncer com remédios para dor de cabeça, também não se pode 

apenas controlar esses eventos com palestras esporádicas de cunho meramente informativo.  

A abertura das escolas nos finais de semana para o desenvolvimento de atividades 

extracurriculares foi uma dessas iniciativas que tinha tudo para dar certo e fracassou. 

Chamado de Programa “Fim de semana” em São Paulo, o projeto consiste em criar um 

vinculo maior entre a escola, os alunos e a comunidade local a partir de atividades que 

remetessem a uma cultura de paz e de respeito ao próximo. O programa obteve algumas 

experiências de sucesso, todavia em sua maioria fracassou, já que o cenário de violência 

persistiu, além de ter proporcionado um desgaste em vão das instalações físicas das escolas, 

uma de suas possíveis causas foi a falta de um plano pedagógico que guiasse as atividades 

desenvolvidas (SPOSITO, 2002). 

De fato, não se pode implantar nenhuma iniciativa sem que se faça um estudo 

estratégico prévio, mas esta não seria a única limitação, já que boa parte do corpo docente e 

administrativo das escolas não sabem como lidar com essas violências, as dificuldades 

iniciam-se desde a identificação desses eventos e persistem no modo de como agir. Tendo em 

vista essa carência, a Secretária de Educação do Distrito Federal desenvolveu em 2011 um 

manual que orienta os professores como proceder nessas situações, que será também 

distribuído em escolas paulistas em 2012 (ANJ, 2012). Constituído de 116 perguntas e 

respostas, o manual foi desenvolvido em caráter emergencial, de cunho educativo e prático, 

apresenta em seu texto o papel de entidades como o Conselho Tutelar, o Ministério Público e 
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a Polícia Civil e Militar, com os seus respectivos telefones e a função desempenhada por cada 

um perante situações de violências nas escolas. 

O Conselho Tutelar
41

, órgão público com autonomia funcional, não jurisdicional e de 

alta relevância social, é responsável por zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes, 

exerce um grande papel neste contexto em comento. Em virtude de sua função protetiva 

estabelecida pelo Estatuto da Criança e do adolescente, sua participação é obrigatória em 

conflitos de violência nas escolas que envolvam menores. Nesses incidentes, as escolas 

deveriam acioná-lo, que a depender do caso concreto tratará de mediar o conflito ou 

encaminhará o caso diretamente para a Vara da Infância e Juventude e o Ministério Público.  

É dito “deveriam”, porque não existe nenhum dispositivo legal que assim as obriguem, 

o que impede que os conselhos fiquem cientes de inúmeros eventos de violências em 

estabelecimentos escolares, que simplesmente são ignorados por gestores e responsáveis pelos 

menores. A fim de evitar essas “cifras ocultas”, foi proposto na Assembleia Legislativa do 

Rio de Janeiro o projeto de Lei 1.067/07
42

 que exige que as escolas estaduais notifiquem o 

conselho tutelar e hospitais em caso de violências dentro da escola. O que garantiria uma 

melhor atuação dos conselhos tutelares nesses tipos de eventos (ALERJ, 2012). 

Em todo Brasil é possível encontrar algumas parcerias do conselho tutelar com as 

escolas na prevenção e no combate dessas violências. Em virtude de sua autonomia, estas não 

são obrigatórias e dependerão da disposição de cada conselho e de seus respectivos 

conselheiros. Consistem em projetos e palestras de conscientização com professores e alunos 

que abordam temas como direitos e deveres previstos no estatuto da criança e do adolescente, 

mediação de conflitos, etc. No Piauí, por exemplo, o conselho tutelar local desenvolve o 

projeto “Estatuto na escola, Direitos e Deveres” nas escolas municipais: 

Tem como objetivo geral analisar as causas, acompanhar as famílias cujos casos 

forem detectados e que estão levando as unidades de ensino públicas da cidade de 

Elesbão Veloso a sofrerem a violência no convívio escolar. Além de tudo isso o 

projeto visa levar aos profissionais da educação, de forma didática a lei do estatuto, 

aos alunos oficinas de direitos e a família orientação quanto às problemáticas atual 

enfrentada pelos filhos (MEIONORTE, 2012). 

Na cidade paranaense de Maringá o conselho tutelar desenvolveu uma campanha contra 

o bullying nas escolas. Tamanha foi à adesão que resultou na mobilização de todas as 

entidades estaduais que rechaçam esse tipo de violência, que cominou em um fórum para 

                                                
41

Segundo o art. 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº8.069, de 13 de julho de 1990) ) “o 
Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não-jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei” 
42

 Até a conclusão desta dissertação, o projeto de lei em comento ainda não foi convertido em lei. 

http://www.meionorte.com/elesbaoveloso/conselho-tutelar-desenvolve-projeto-nas-escolas-publicas-201933.html
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debater medidas a serem implantadas em conjunto (ODIARIO, 2012). Semelhante iniciativa 

se deu no Maranhão, no qual o conselho tutelar desenvolveu uma proposta de campanha de 

prevenção às violências nas escolas que visa a participação de entidades dos mais diversos 

segmentos sociais como: Policias Civil e Militar, Ministério Público, Vara da Infância e do 

adolescente, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Igrejas 

Evangélicas e Católicas, entre outras. A proposta visa a conscientização de jovens e crianças, 

e a realização de uma audiência pública para debater medidas a serem adotadas (CT, 2012). 

Neste contexto de violências nas escolas a figura do Ministério Público
43

 (MP) se faz 

presente. Em virtude de sua função criada pela Constituição Federal do Brasil de 1988 e 

reforçada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, todo e qualquer evento que envolva 

menor de idade, independentemente de qualquer que seja o contexto, a sua participação é 

obrigatória. Sendo assim, não poderia ser diferente em um cenário de violências nas escolas. 

Não cabe a este trabalho descrever as atribuições e os deveres legais do MP perante os 

menores, mas sim em verificar o que este tem contribuído na prevenção e no enfrentamento 

dessas violências.  

No Mato Grosso do Sul é desenvolvido o Projeto “Contra a Evasão e Violência 

Escolar”, que em sua edição de 2011 visou conscientizar os pais acerca da importância de se 

combater as violências nas escolas através de palestras nas próprias instituições (MSE, 2012). 

Em São Paulo
44

, também no ano de 2011, o MP em parceria com a Secretaria de Educação 

firmaram um acordo para capacitar mais de 3 mil professores para atuarem na prevenção de 

violências nas escolas, tendo como temas: conhecimentos específicos do ECA, de direitos 

humanos e de Justiça Restauradora (OVALE, 2012). 

Na cidade gaúcha de Santa Maria é desenvolvido o Programa “A Escola e os Desafios 

da Sociedade Contemporânea – A Missão dos Educadores”, que visa trabalhar a violência nas 

                                                
43Que de acordo com o art. 127 da Constituição Federal de 1988 é uma instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis.  
44Outro projeto interessante é o desenvolvido pelo MP de São Paulo na região de Votorantim, chamado de 

Projeto "Nossa Escola Nossa Casa", que busca trabalhar a questão da violência nas escolas nos aspectos 
preventivo e repressivo [...] Sob o caráter preventivo, o projeto prevê palestras nas escolas e a encenação pelos 

próprios alunos, de peça teatral abordando os temas de violência nas escolas e violência familiar. No aspecto 

repressivo, os adolescentes que são apresentados na Promotoria da Infância e Juventude em razão de boletins 

de ocorrência relacionados a atos infracionais praticados na escola são punidos com a obrigatoriedade de 

prestar serviços comunitários no próprio estabelecimento escolar pelo prazo mínimo de um mês. A própria 

escola escolhe o serviço comunitário a ser prestado, com homologação pelo MP (MP, S.,2012). 
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escolas através da formação de professores e funcionários da rede pública (SANTAMARIA, 

2012). Também no Rio Grande do Sul, na cidade de Caxias do Sul, em 2011 foi desenvolvido 

pelo MP em parceria com a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), prefeituras e outros 

órgãos um guia de orientação de segurança escolar, que trás informações de como proceder 

diante de crimes, atos infracionais dentro da escola até eventos de crimes cometidos pela 

internet (MP, R.,2012). Por sua vez, na Paraíba, também em 2011, o MP desenvolveu junto 

com a Secretaria de Educação do Estado, dos Conselhos Tutelares e da Polícia Militar, através 

da Ronda Escolar, o Projeto “Na escola com respeito”, que possui o objetivo de “auxiliar as 

escolas a desenvolverem projetos pedagógicos e regimentos escolares, bem como a orientar a 

comunidade escolar através de palestras em audiências públicas de que maneira proceder 

diante de casos de indisciplina e de violência escolar” (MP, P., 2012). 

Em Salvador, o MP desenvolveu a campanha “Contra o Bullying nas escolas”, que tem 

o objetivo de promover um esforço para erradicar ou minimizar a violência escolar produzida 

pelo bullying através da sensibilização e da conscientização do profissional da educação. 

Além de orientar alunos e pais a conhecerem melhor o tema e atuar de maneira efetiva contra 

esse mal que se difunde nas escolas. Para alcançar esse fim, o MP um confeccionou folder 

educativo, cartazes e um vídeo explicativo sobre o tema, que serão distribuídos para todos os 

417 municípios baianos, conselhos tutelares, escolas municipais, estaduais e demais 

estabelecimentos de ensino do Estado (MP, B., 2012). 

O MP de Mineiros, em Goiás, foi mais proativo em suas iniciativas antiviolências nas 

escolas em relação aos anteriores ao criar o Projeto “CAD -Tolerância Zero- Cidadania com 

Amor e Disciplina”. Este é desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação, e visa a 

aplicação de um modelo de disciplina na escola, com valorização da cidadania, do amor e do 

cumprimento de ações educativas. O projeto está inserido na política de tolerância zero 

quanto à indisciplina escolar, já que estimula o educador a mudar seu hábito de aceitação 

acerca da infração disciplinar (MP, G., 2012).  

Uma das características do projeto é a presença proativa do MP nas escolas, que passa a 

exigir que toda infração disciplinar passe a ser cobrada e não mais admitida, com a 

possibilidade de responsabilização do estudante ou aplicação de ações educativas aceitas 

pelos pais, pelo MP, Conselho Tutelar e coordenação pedagógica. Os pais ou responsáveis 

assumem compromisso perante o MP e a diretoria da escola de contribuir de forma mais 

efetiva na formação do estudante pelo qual são responsáveis, e de garantir que os menores 

cumprirão as obrigações fixadas no regimento interno da escola, e de forma especial, o 
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cumprimento de ações educativas em caso de infração disciplinar, sem excluir a apuração do 

MP dos atos que configurem atos infracionais (MP, G., 2012).  

Além das iniciativas dos conselhos tutelares e do MP, merecem ainda ser comentadas as 

ações das policias militares e civis. No intuito de prevenir e reprimir essas ações violências, 

em muitas cidades brasileiras as policias têm despertado para essa realidade. A sua presença 

nas escolas divide a opinião de pais, corpo escola e da sociedade como um todo, já que esta 

pode tanto representar a garantia de segurança dos atores escolares, como também ser símbolo 

da descaracterização de seu ambiente, que passa a ser visto como um local de marginais e 

criminoso em potencial. Não é este o momento de tecer críticas, muito menos de criar 

conclusões precipitadas, mas sim de expor algumas das inúmeras iniciativas que são 

desenvolvidas em todo Brasil.  

Em Minas Gerais, em 2012, a Policia Militar (PM) iniciou o Programa Proteção Escolar 

(PPE) que visa promover um ambiente escolar mais seguro, através da prevenção de 

ocorrências dentro das instituições e potencializar outras ações da PM, como o Programa 

Educacional de Redução às Drogas (PROERD) e a Patrulha Escolar: 

A primeira fase do PPE vai diagnosticar a situação de segurança das escolas, propor 

a criação de uma rede de proteção, promover a participação da vizinhança e 

parceiros públicos e privados, avaliar e adequar as ações do policiamento ostensivo. 

[...] os próprios alunos vão levar para aos pais ou responsáveis um panfleto contendo 

itens de referência de segurança dirigidas ao aluno, à escola e à comunidade. Será 

uma espécie de compromisso, que deve ser assinado pelo responsável, junto com o 
aluno. Além dos pais, a PM tenta sensibilizar também donos de bares, vendedores 

ambulantes, outros comerciantes e moradores no entorno das escolas (EM, 2012). 

Após essa fase, que tentará abranger mais de 1000 escolas da capital mineira entre 

instituições públicas e particulares, a PM tratará de traçar o perfil de cada local a fim de 

promover um serviço de melhor qualidade. Já que a própria policia tem ciência de que não 

adianta criar um único plano operacional para toda a capital, as peculiaridades encontradas 

devem ser consideradas e são essenciais para o sucesso do programa. 

O PROERD é uma das iniciativas da PM que vem conquistando espaço em todo Brasil. 

É desenvolvido uma vez por semana em sala de aula, durante quatro meses em média, nas 

escolas de ensino público e privado para os alunos que cursam o quinto ou sétimo ano do 

ensino fundamental. O programa também abrange as famílias, através de curso específico 

para pais ou responsáveis, durante um mês, uma vez por semana, com duração de duas horas 

cada encontro. E tem como objetivos: 

1 - Envolver a polícia, a escola, a família e a comunidade na problemática das 

drogas e da violência; 2 - Desenvolver uma ação pedagógica de prevenção ao uso 
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indevido de drogas e a prática da violência nas escolas; 3 - Desenvolver o espírito de 

solidariedade, de cidadania e de comunidade na escola. (PROERD, 2012). 

Os policiais que participam do programa são previamente selecionados e capacitados a 

partir de um curso de formação de instrutores. O programa é a versão brasileira do DARE 

(Drug Abuse Resistence Education), implantado inicialmente nos Estados Unidos e, 

atualmente, desenvolvido em mais de quarenta países conveniados. A iniciativa é considerada 

pela ONU como um dos maiores programas de prevenção às drogas e à violência do mundo. 

No Brasil, o programa teve início em 1992 e já foi implantado em 20 Estados da Federação. O 

PROERD visa, sobretudo, estabelecer uma relação de confiança entre o policial militar e o 

cidadão (SSP, 2012). 

A Patrulha Escolar ou Ronda Escolar, por sua vez, vem sendo gradativamente 

implantada em vários Estados do país nos últimos anos. Apesar de sofrer variações na 

nomenclatura, tem como objetivo principal prevenir e reprimir os crimes e os atos infracionais 

dentro da escola e de seus arredores, e assim garantir a segurança de alunos, professores e 

funcionários. No Paraná o projeto se divide em cinco fases: 

Na primeira há a avaliação das instalações do estabelecimento de ensino quanto à 

segurança que este proporciona ou não, com sugestões de aprimoramento e 

adaptações, sendo então expedido um laudo. Num segundo momento há a coleta de 

informações para formação de um diagnóstico e estabelecimento de metas a serem 

adotadas a curto, médio e longo prazo. Na terceira etapa, caberá à administração e 

comunidade escolar a concretização das ideias, a tomada de providências e as 

mudanças de procedimentos. A quarta fase é chamada etapa das palestras, com a 

participação de pais, alunos, professores e funcionários da escola, visando a 

conscientização e conhecimento que lhes possibilitem as mudanças estratégicas. Na 

etapa derradeira é elaborado o plano de segurança, formado por uma comissão de 
representantes de cada segmento da comunidade escolar e Polícia Militar, onde são 

registradas todas as evoluções havidas no grupo, bem como as regras a serem 

seguidas a partir de então, visando o aumento da segurança.  

O programa Patrulha Escolar Comunitária, que aproxima o policial da comunidade 

escolar melhorando a segurança de todos, já atende todas as 2.107 escolas estaduais 

das 399 cidades do Paraná (SEGURANÇA, 2012). 

Como se pode concluir do programa paranaense, a ronda escolar, teoricamente, não se 

destina apenas a realizar visitas nas escolas e a promover o patrulhamento das áreas 

circunvizinhas. Mas sim de estimular um processo evolutivo de educação antiviolência e um 

plano estratégico contínuo de segurança.  

Na Bahia o programa envolve 520 policiais militares, atende 288 colégios estaduais e 

417 escolas municipais de Salvador e Lauro de Freitas, o patrulhamento se dá das 6h às 22h e 

recebe apoio da Secretaria de Educação. O policial treinado para esse propósito é orientado de 

como deve agir, e quais seriam os casos em que os menores devem ser encaminhados para as 

delegacias de jovens infratores. Segundo dados da própria coordenação da Ronda escola 
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baiana, houve uma redução de até 20% de ocorrências durante o período de agosto de 2011 à 

março de 2012, os dados também apontam que as ocorrências costumam acontecer durante o 

intervalo e a saídas das aulas, pela manhã e à tarde ( entre 10h e o meio-dia e das 14h às 16h). 

Das 149 ocorrências de agosto a dezembro de 2011, constata-se que 48% foram originárias de 

solicitação aos policiais da Ronda em visita às escolas, sendo a maioria resolvida na própria 

instituição (OUVIDORIAGERAL, 2012). 

Outra iniciativa interessante da policia militar baiana é o “Guia Prático para a atuação 

da Policia Militar em situações envolvendo criança e adolescente”. O texto trás conceitos 

essenciais do estatuto da criança do adolescente, endereços e telefones de órgãos e instituições 

destinados à proteção e aos interesses dos menores, com suas respectivas funções. Como o 

próprio nome do guia já induz, orienta de que forma deve ser o manejo pelos policiais de 

menores envolvidos em casos de violências (CPCX, 2012). Apesar de ser um guia geral e não 

específico para as violências nas escolas, este se apresenta de alta relevância nesse contexto, 

já que as instituições descridas no guia são as mesmas anteriormente mencionadas na 

prevenção e no combate às violências nas escolas. 

É possível encontrar algumas iniciativas da Polícia Civil contra as violências nas 

escolas. Chamada também de Polícia Judiciária, esta, como é de conhecimento de todos, se 

destina a investigação de crimes e não à sua prevenção, como é o caso da Polícia Militar. 

Todavia, este fato não a torna omissa a esses eventos em virtude da sua responsabilidade 

social como órgão de Segurança Pública. É bem verdade que suas ações ainda são menos 

expressivas quando comparadas as até então apresentadas, todavia merecem ser comentadas 

em virtude da importância social do órgão que as promove. 

Em Santa Catarina, por exemplo, a Polícia civil vem ministrando palestras em diversas 

cidades acerca do tráfico e uso de drogas, e das violências nas escolas. Tem como objetivo 

conscientizar os jovens e professores da necessidade de combater o consumo de drogas e 

prevenir eventos de violências nas instituições escolares. A preocupação é evitar que crianças 

e jovens tenham desvios de conduta, e que, a partir da prevenção estes não entrem no mundo 

do crime (POLICIACIVIL, 2012). 

O trabalho desenvolvido pela Policia Civil em todo Brasil é muito parecido, e se limita 

a apoiar campanhas educativas antiviolências nas escolas e de combate as drogas, sendo assim 

se torna desnecessário citar outros exemplos. Fica apenas o comentário de que esta, mesmo 

que ainda de forma tímida, está preocupada com o cenário de violência em que as escolas 

estão imersas, e começa a se mobilizar para inverter esse realidade.         
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Inúmeros são os programas, campanhas e projetos desenvolvidos em favor de uma 

cultura de paz nas escolas e pela diminuição ou controle dessas violências. Muitos deles 

surgiram em respostas aos clamores da sociedade que assiste estarrecida a esses eventos, 

prova disso são as campanhas feitas pelo Poder Judiciário e os Projetos de Lei que tramitam 

no Senado Federal. 

O Conselho Nacional de Justiça
45

 (CNJ) desenvolveu o Projeto “Justiça nas Escolas”, 

que visa aproximar o Judiciário e as instituições de ensino do país no combate e na prevenção 

dos problemas que afetam crianças e adolescentes. O projeto é coordenado em parceria com 

as Coordenadorias de Infância e Juventude dos Tribunais de Justiça de todo o país, 

associações de magistrados e órgãos ligados à educação.  

A proposta é debater temas como: combate às drogas, bullying, violências nas escolas, 

evasão escolar, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e cidadania, com a 

participação de juízes, professores, educadores, técnicos em psicologia e serviço social, 

alunos e pais, e outros interessados. E assim estimular o trabalho articulado entre as 

instituições de Justiça e de Educação. Uma de suas iniciativas que já geram frutos é a 

“Cartilha Bullying 2011- Projeto Justiça nas escolas”, que serve de guia para que pais e 

professores possam identificar esse tipo de violência no ambiente escola e fora deste (CNJ, 

2012). 

Em relação às leis e projetos de leis que visam prevenir e combater às violências nas 

escolas é recomendável cautela e atenção em suas análises, já que até o presente momento não 

foi aprovada nenhuma lei que seja merecedora desse tipo de título de lei antiviolências nas 

escolas a nível nacional. É bem verdade que existe uma gama enorme de leis que tutelam e 

protegem os direitos das crianças e dos jovens. A Constituição Federal, por exemplo, trás em 

seu corpo diversos dispositivos incumbidos dessa tarefa, que por si só já são suficiente para 

promover um ambiente escolar propício para a educação e isento de violências. Porém o 

legislador quis ir além, e instituiu o Estatuto da criança e do Adolescente (ECA) que 

concretiza os preceitos e garantias previstos na Constituição, uma verdadeira rede de proteção 

do menor, que visa garantir a sua proteção integral. 

                                                
45O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é um órgão voltado à reformulação de quadros e meios no Judiciário, 

sobretudo no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual. O CNJ foi instituído 

em obediência ao determinado na Constituição Federal, nos termos do art. 103-B. Criado em 31 de dezembro 

de 2004 e instalado em 14 de junho de 2005, o CNJ é um órgão do Poder Judiciário com sede em Brasília/DF e 

atuação em todo o território nacional, que visa, mediante ações de planejamento, à coordenação, ao controle 

administrativo e ao aperfeiçoamento  do serviço público na prestação da Justiça (CNJ, 2012). 
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É bem verdade que estes diplomas não fazem menção ao ambiente escolar, no entanto 

são suficientes para proteger e aplicar medidas socioeducativas independentemente do 

ambiente em que o menor vítima ou agressor se encontre. De forma mais geral, e não menos 

importante, é possível encontrar outros dispositivos protetivos em leis e códigos não 

específicos na tutela dos menores. Como o Código Penal, o Código Civil, a CLT
46

, o Código 

de Defesa do Consumidor (CDC) entre outros, que estão sendo aplicados conjuntamente à 

Constituição Federal e ao ECA na proteção dos direitos dos menores. 

Como se pode observar leis não faltam. Todavia, a sociedade brasileira tem como 

peculiaridade a necessidade de só respeitar ou considerar importante o que esteja 

expressamente explícito na lei. Que dito em outras palavras, só considera que uma lei se 

aplica a determinado evento se este estiver expressamente previsto no texto legal. Destarte, 

essa realidade não poderia ser diferente para a temática das violências nas escolas, que apesar 

de se enquadrarem perfeitamente nas leis já mencionadas a impressão que muitos têm é que 

nada ainda foi feito, e que medidas mas ativas e explícitas devem ser tomadas. Devido a isso 

algumas iniciativas começam a florescer no Poder Legislativo. 

Três são os projetos de Lei (PLS
47

) que tramitam no Senado Federal que, se aprovados, 

poderão alterar a forma de lidar com as violências nas escolas. De iniciativa do senador Gim 

Argello, o PLS 228/10, que propõe uma alteração da LDB (lei de diretrizes e bases da 

educação nacional), a Lei Federal n
o
9.394/96, para incluir entre as incumbências dos 

estabelecimentos de ensino a promoção de ambientes escolares seguros e a adoção de 

estratégias de prevenção e combate ao bullying. O PLS 251/09, promovido pela senadora 

Marisa Serrado, que autoriza o Poder Executivo a implantar serviço de monitoramento de 

ocorrências de violências nas escolas denominado de SAVE (Sistema Nacional de 

Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas), que atuará: 

§ 1º O Save atuará, prioritariamente:I – na produção de estudos, levantamentos e 

mapeamento de ocorrências de violência escolar; II – na sistematização e divulgação 

de medidas e soluções de gestão eficazes no combate à violência escolar; III – na 

promoção de programas educacionais e sociais voltados à formação de uma cultura 

de paz; IV – na prestação de assessoramento às escolas consideradas violentas, nos 

termos de regulamento; V – na prestação de apoio psicossocial a membros da 

comunidade escolar vítimas de violência nas dependências de estabelecimento de 

ensino ou em seu entorno. § 2º O Save será operado em solução de informática que 

viabilize a integração e o tratamento de informações recebidas por telefone, fixo ou 
móvel, correio eletrônico, sítios na rede mundial de computadores (internet) e outras 

mídias (SENADO, 2012). 

                                                
46 Consolidação das Leis do Trabalho. 
47 Projeto de Lei no Senado. 



77 

 

E por fim, o PLS 191/08 do senador Cristovão Buarque, que cria a Agência Federal para 

a Coordenação da Segurança Escolar. Destinada a apoiar o intercâmbio de experiências, 

fiscalizar, cobrar e coordenar o trabalho de segurança desenvolvido pelas polícias estaduais e 

do Distrito Federal, e por outros órgãos locais, pelas secretarias de educação, por professores, 

alunos e servidores, com a finalidade de garantir segurança em torno das escolas e a paz na 

sala de aula. Os três projetos de Lei ainda tramitam no Senado Federal, e até o presente 

momento não há previsão para que estes se convertam em lei. 

Como visto inúmeros são os projetos, campanhas, programas, propostas de leis e 

iniciativas espalhadas em todo Brasil de prevenção e de enfrentamento das violências nas 

escolas. Muitas ainda tímidas ou restritas apenas a conscientização dos prejuízos que esses 

cenários de violências causam na formação dos alunos e na vida de professores, funcionários, 

pais e demais envolvidos. Mas o que se tem feito na cidade de Salvador? É esta a resposta que 

este trabalho procura encontrar.  

Seria possível citar inúmeras iniciativas locais nesse sentido, todavia, não haveria razão 

de suas menções se estas não forem referendadas pelos professores informantes deste 

trabalho. Sendo assim, esses programas e medidas antiviolências na capital Baiana serão 

apresentados no capítulo 7, que trata das formas de prevenção e de enfrentamento das 

violências nas escolas encontradas sob a perspectiva dos professores. 
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4 CAMINHO METODOLÓGICO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO  

 

Inúmeros são os desafios que surgem quando se estuda a violência, já que não se trata 

de uma temática de fácil elucidação. Isso se deve à sua complexidade e gama de fatores 

envolvidos. Há diversas formas de ver e pensar a violência, o que dificulta traçar uma 

perspectiva generalista.  

Além do mais, não se trata de um campo de fácil acesso, por ser a violência um 

conjunto de atos que ferem o homem de múltiplas formas, questionar os fenômenos violentos, 

ter contato com suas vítimas, pode desencadear um turbilhão de sentimentos de dor, 

frustração e vergonha. O que dificulta extrair dos informantes relatos que não sejam 

tendenciosos e parciais, apesar de se saber que a imparcialidade não existe em nenhum campo 

do conhecimento humano. 

As dificuldades se tornam crescentes quando se estuda as violências nas escolas. 

“Dissecar” uma instituição tradicionalmente reconhecida pela sociedade como responsável, 

junto com a família, pela formação de cidadãos de bem é violar uma barreira quase que 

intransponível. Apesar de não ser uma instituição sagrada, esta é quase intocável, na medida 

em que os problemas que está possui dificilmente são discutidos pelo grande público, e a 

violência não seria uma exceção a essa regra. 

Assumir que as escolas são campos de inúmeras violências, e hoje não tão seguras como 

outrora, não é uma tarefa de fácil solução. Já que os atores sociais envolvidos muitas vezes 

preferem não assumir essa realidade a fim de evitar a exposição da instituição escolar em que 

fazem parte ou de serem duplamente vitimizados pelo contexto de violências em que estão 

imersos.   

A metodologia a ser aplicada deve ponderar todos esses fatores e ser capaz de trabalhar 

com as informações obtidas de forma a evitar situações de embaraço e omissão de 

informações relevantes por parte dos informantes. Por isso, optou-se pela linha de pesquisa 

qualitativa
48

, que segundo Minayo (1996, p.21): 
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trabalha com um nível de realidade que engloba significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis quantificáveis. 

Como visto em capítulo próprio, há uma dificuldade em identificar o que é, e quais são 

os tipos de violências presentes no universo escolar. Criar rótulos e categorias fechadas 

poderia restringir o campo de pesquisa e denominar de violências eventos que para as escolas 

estudadas não são assim concebidas ou identificadas.  

Portanto, para compreender como as escolas reagem e enfrentam as violências deve-se 

de antemão analisar como os atores sociais envolvidos interpretam essa realidade, como eles 

assimilam e concebem os eventos de violências que presenciaram (BERGER e LUCKMANN, 

2009). É a partir dessa perspectiva, construída por uma pesquisa qualitativa minuciosa, que 

será possível dar continuidade ao estudo.  

Destarte, para garantir a efetivação deste trabalho a empreitada foi dividida em duas 

etapas: 

a) Levantamento de dados através das falas dos professores entrevistados, a fim de 

identificar quais são os tipos de violências presentes nas escolas. Nesse contexto 

verificar como os atores concebem as violências, e o que estes chamam de violência se 

coaduna ou não com as definições trazidas pela literatura. 

b) Após a identificação das violências, analisar, pela perspectiva dos professores, como a 

instituição escolar lida com cada espécie identificada. Quais são as medidas aplicadas 

e as técnicas de enfrentamento desenvolvidas, e se nessa dinâmica existe a 

participação de outras entidades. 

 

4.2 O CAMPO DE ESTUDO 

 

O município de Salvador possui 422 escolas municipais (SECULT, 2011) e 335 escolas 

estaduais (SEC, 2011). Estudar as reações e o enfrentamento às violências nas escolas 

inicialmente se apresentou como um grande desafio, já que seria humanamente impossível 

estudar todos esses estabelecimentos de forma não superficial em um prazo máximo de dois 

anos, e ainda assim garantir um retrato fiel da realidade soteropolitana. Todavia, por se tratar 
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de uma pesquisa qualitativa, rapidamente o impasse numérico foi sanado, porém outros 

surgiram, e desta vez de cunho subjetivo. Quais instituições seriam selecionadas? 

A resposta foi quase imediata, seriam escolhidas escolas que possuíssem uma riqueza de 

incidentes de violências, informantes dispostos a colaborar com a pesquisa e, sobretudo, uma 

efervescência de relações sociais conflituosas passíveis de serem analisadas. Na prática, reunir 

todos esses elementos em uma única instituição não foi uma tarefa fácil, ainda mais quando se 

tem de pano de fundo a cidade de Salvador. 

A capital baiana apresenta uma grande desigualdade social. A localização geografia, o 

bairro em que se reside, serve como um indicador para determinar a condição social do 

cidadão, e por que não afirmar que esta também sinaliza o cenário de conflitos sociais em que 

o indivíduo está inserido. Em quase todos os bairros de Salvador é possível encontrar uma 

escola pública, o que desperta a curiosidade em saber se o tipo e a intensidade das violências 

variam conforme o perfil socioeconômico do bairro, e até que ponto se distanciam.   

Vale ressaltar que não foi pré-estabelecido um número mínimo de escolas a serem 

investigadas, muito menos uma quantidade fixa de instituições por bairro. O cuidado que se 

teve foi de garantir que pelo menos uma instituição, seja esta municipal ou estadual, de 

bairros com perfis socioeconômicos diversos e que sejam palcos visíveis de violências fossem 

acompanhadas, conforme será descrito mais adiante. 

  

4.3 SUJEITOS DO ESTUDO 

 

Os atores sociais envolvidos são vitais para o correto desenvolvimento da pesquisa, já 

que estes são muitas vezes os olhos, os ouvidos e a voz do pesquisador. As informações por 

eles transmitidas garantem o acesso a um mundo muitas vezes desconhecido que só pode ser 

fielmente retratados por intermédio de suas falas. 

As violências nas escolas podem ser observadas e narradas sob vários prismas. Em 

virtude da complexidade do objeto de pesquisa, não existe apenas um só olhar ou uma só 

verdade, a percepção do que é vivido por diferentes grupos de atores sociais garante uma 

maior riqueza de informações. Os inúmeros enfoques proporcionam a construção não de uma 

verdade, já que esta é relativa, mas de uma percepção mais clara do fenômeno em tela. Sendo 

assim, quando se trata do estudo acerca dos tipos de violências nas escolas, uma análise do 
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objeto a partir da fala de diferentes atores sociais (alunos, professores, corpo administrativo, 

pais, etc.) é de grande relevância.  

Todavia, nesta temática, alguns pontos específicos possuem uma maior limitação ou 

dificuldade na coleta de informações válidas e relevantes. O estudo das reações e do 

enfrentamento às violências no ambiente escolar é um desses pontos. A princípio este trabalho 

se propôs a realizar uma análise sem restringir nenhum grupo social, com base nos 

argumentos acima arrolados. Entretanto, ao longo da pesquisa, foi observado que a não 

limitação de grupos de atores gerou uma espécie de inconsistência nos dados almejados.  

Isso se deu porque alguns atores ao serem entrevistados apresentaram um discurso 

pronto e politicamente correto pela não existência ou irrelevância das violências na escola em 

que administram, com o explícito intuito de não gerar nenhum tipo de responsabilização 

profissional em virtude da sua omissão ou impotência a esses fatos, como foi o caso de alguns 

diretores. Ou ainda, por não saberem o que responder quando indagados acerca do que a 

escola faz para combater as violências no seu ambiente, seja por não terem consciência da 

gravidade do fato em que estão imersos, no caso de muitos alunos, ou por estarem ausentes do 

ambiente escolar, como a maioria dos pais o estão. 

Em virtude desses impasses, este trabalho optou em estudar a fala dos professores. 

Analisar como as escolas públicas lidam com as violências sob essa perspectiva permitiu 

vislumbrar situações não muito exploradas pela literatura nacional, o que desperta a 

curiosidade para se indagar o porquê medidas mais eficientes de prevenção e combate às 

violências não são adotadas. Além do mais, são os professores que possuem um contato direto 

e diário com os alunos e, muitas vezes, são a única ponte de diálogo entre o alunado e a 

diretoria (corpo administrativo), inclusive quando se trata de assuntos ligados à violência. 

 

4.4 A MOTIVAÇÃO PELA PESQUISA 

 

Acredito que este seja o momento oportuno para tecer breves comentários acerca do que 

me motivou a optar por esta temática. É bem verdade que nem tudo na vida tem uma resposta 

precisa, mas não foi este o meu caso, quando decidi estudar as formas de reações e de 

enfrentamento às violências nas escolas tinha a certeza de que havia feito a escolha certa. 
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A princípio quando submeti o meu projeto à banca de seleção do mestrado em Ciências 

Sociais da UFBA muitos estranharam a minha temática. “O que um advogado oriundo da 

classe média que sempre estudou em escolas particulares sabe ou tem a dizer sobre violências 

nas escolas públicas?”. De fato, poderia ter escolhido outra temática que tivesse, em tese, 

mais relação com o meu campo profissional, mas a escolha surgiu a partir de uma breve 

experiência que tive como professor nos tempos de faculdade. 

Foram dois excelentes anos de minha vida que me marcaram de tal forma que 

despertaram o meu amor pela temática e pelo desejo de querer seguir a área de ensino. Isso se 

deu nos anos 2003 e 2004, lecionei biologia em duas escolas da rede pública estadual em 

Salvador na condição de bolsista de um projeto desenvolvido pelo governo do Estado em 

parceira com a UNEB (Universidade do Estado da Bahia), chamado de “Universidade para 

Todos”. Este consiste em oferecer ao alunado oriundo da rede pública aulas preparatórias para 

os principais vestibulares das universidades públicas do Estado, com uma dinâmica 

semelhante aos “cursinhos” pré-vestibulares existentes na capital. 

Essa experiência permitiu que eu vivenciasse não só a realidade e as dificuldades da 

educação pública soteropolitana, mas possibilitou que muitos preconceitos que eu tinha 

caíssem por terra. Cresci muito profissionalmente, mas nada que se compare ao crescimento 

que tive como ser humano. O que mais guardo na memória, e porque não dizer no coração, 

são as dificuldades que muitos alunos tinham de chegar à escola, a falta de dinheiro para o 

transporte e a alimentação, o cansaço do trabalho... Bom, estou indo rápido demais, primeiro 

tenho que explicar como foi essa experiência, para que fique claro que falo com certa 

propriedade acerca da temática. 

Como dito anteriormente lecionei a disciplina biologia, na época além da faculdade de 

Direito, também cursava a faculdade de Nutrição, o que me habilitava para dar a matéria. Em 

2003 fiquei lotado no colégio estadual Ruy Barbosa, no bairro de Nazaré, onde assumi três 

turmas no turno vespertino. Acredito que meu desempenho foi satisfatório, já que em 2004 

me foram dadas sete turmas no mesmo turno, agora no colégio Goes Calmon, no bairro de 

Brotas. 

Não vou negar que o que me motivou inicialmente foi a bolsa, como jovem, queria ter 

um direito extra para satisfazer pequenos desejos consumistas. Todavia, com o passar do 

tempo, minha motivação mudou da água para o vinho, principalmente no segundo ano de 

ensino em que tive um contato mais intenso com os alunos, já que estava presente na escola 

de segunda à sexta. 
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No início evitei criar qualquer tipo de laço com os alunos, eu era de certa forma distante 

deles, não sabia de suas índoles e tinha receio de estar lidando com gente perigosa. É verdade, 

fui preconceito, mas na época escutava cada história do que se passava dentro das escolas, 

mas não pude mudar minha natureza, aprendi com os meus pais, e depois com a própria vida, 

que um sorriso e o bom humor são os melhores cartões de visitas, e sem percebe comecei a 

brincar com eles. 

Um dia tentava ensinar a matéria com desenhos e exemplos que remetessem a piadas ou 

a fatos do dia-dia, outras vezes procurava algum motivo para fazer uma brincadeira com eles. 

Nessa altura do campeonato já havia criado vínculos que não só me permitiram ter turmas 

sempre cheias, mas, sobretudo ter acesso à rotina e a vida pessoal de muitos alunos. Foi a 

partir desse contato que aos poucos suas histórias de vida me foram revelada, e passei a perder 

o medo e o preconceito. 

Os alunos deixaram de ser para mim indivíduos sem rostos, menos favorecidos 

socialmente, e que poderiam representar alguma ameaça a minha integridade física ou moral, 

para jovens, homens e mulheres com histórias de vida marcadas pelas dificuldades de 

sobreviver com poucos recursos financeiros, por uma rotina laboral cansativa e pela violência. 

Traficantes, pais e mães de família, jovens com ou sem expectativas de futuro, trabalhadores 

assalariados, prostitutas. Estes eram alguns dos perfis dos meus alunos, quanto mais sabia 

deles, menos medo tinha e mais vontade de ensinar passava a ter, eu sabia o nome da maioria, 

e quando não me lembrava tratava logo de memorizar. 

Durante todo esse tempo que ensinei nunca sofri nenhum tipo de violência. Ao 

contrário, me sentia seguro com eles, eu era respeitado, o fato de ter alunos traficantes ou 

assaltantes não me dava mais medo, sabia que nada de ruim poderia me acontecer por ter sua 

simpatia. Já “puxei” várias vezes as orelhas de alguns traficantes, inclusive fiz amizades com 

eles, tinha acesso livre em regiões de Brotas tidas como violentas.  

Ganhei bolo, biscoito, chocolates de senhoras que faziam questão de assistir minhas 

aulas, até descontos para fazer tatuagens já ganhei. Acredito que o que me fez ter tanto 

vínculo com esses alunos foi o carinho gratuito que tinha por eles. Eu me preocupava com 

seus estudos e brigava, até gritava com eles quando sabia que não estavam estudando em casa, 

percebia que alguns não obedeciam meus conselhos, não queriam estudar mesmo, mas 

escutavam o que eu dizia, porque sentiam que minha preocupação era sincera. Acho que o que 

eles precisavam era de atenção, e eu dava, nunca imaginei tratar um traficante como um filho 
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mal criado e ele responder “foi mal professor, eu vou estudar”, mesmo que fosse só para me 

dar um retorno aos meus apelos. 

O que muito vi foram alunos carentes de bens materiais, mas, sobretudo de afeto. Mas a 

violência onde estava? Sinceramente nunca vi nada, e nem me passava na cabeça algo desse 

tipo, inclusive a escola em que funcionava o projeto era tão tranquila que a emoção mais forte 

da tarde era a gritaria dos alunos do ensino fundamental no pátio na hora do recreio.  

Realidade diferente era observada por outros colegas do projeto que ensinavam biologia 

em outras escolas da cidade. Eles relatavam histórias de todos os tipos de violência, da 

presença do tráfico de drogas dentro da escola, conflitos diários entre alunos e professores, 

dentre outras mazelas. Eu não conseguia entender essa discrepância entre as escolas, já que 

quase todas elas possuíam os mesmos elementos (jovens rebeldes, tráfico, falta de 

expectativas profissionais, etc.). Então porque em algumas escolas havia relatos de violências 

e em outras não, isso sempre despertou a minha curiosidade.  

Ainda mais com o passar dos anos, já afastado do ambiente escolar, em que os meios de 

comunicação sensacionalistas começaram a transmitir notícias que abordavam eventos de 

violências nas escolas com uma frequência quase que diária. Isso me deixava mais 

incomodado e curioso, se existem violências porque são tratadas de forma universal, ou seja, 

como se em todas as escolas estas tivessem cadeira cativa. E mais, nos ambientes em que de 

fato estas foram identificadas o que se tem feito para combatê-las ou minimizá-las, como as 

escolas soteropolitanas reagem a esses eventos e de que forma são desenvolvidos esses 

processos e mecanismos.  

De fato são muitas perguntas, e gostaria que todas elas fossem respondidas. Não 

consigo me conforma com as respostas dadas pelos meios de comunicação ou por indivíduos 

que não possuem nenhuma propriedade de causa. Vivi na pele a experiência de ser professor, 

e por causa disso acredito que são estes os mais capacitados a responder muitas destas minhas 

perguntas. A partir de suas experiências pessoais e visões de mundo creio que encontrarei 

respostas sinceras acerca dessa temática. Não optei em escutar criminalistas, policiais ou 

jornalistas sensacionalistas, mas sim educadores, que como já fui um dia, têm o compromisso 

não só em transmitir conhecimentos, mas também em contribuir na formação de cidadãos. 
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4.5 TÉCNICA, INSTRUMENTO E COLETA DE DADOS 

 

A qualidade de qualquer trabalho científico não depende apenas da literatura adotada. A 

metodologia desenvolvida é fundamental para garantir que o objeto de estudo seja 

devidamente analisado, e que todas as suas possibilidades sejam exploradas com eficiência. 

Em virtude disto, a metodologia aplicada sofreu algumas modificações até chegar ao patamar 

adequado a este trabalho, muito se deve a dinâmica do objeto de pesquisa que apesar de ser 

uma constante no ambiente escolar, não se encontra tão disponível para análise como se 

pensava inicialmente. Optou-se então como técnica de estudo a realização de entrevistas semi-

estruturadas e observação participante nas instituições selecionadas. 

A observação em campo se deu nos turnos de funcionamento das escolas. Todos os 

fenômenos observados foram registrados em diário de campo, como também todas as 

impressões que possuíam alguma relação com a temática proposta. Na observação direta se 

buscou verificar os indicadores presentes do fenômeno social em tela, levou-se em 

consideração a estrutura física, os equipamentos de vigilância e segurança quando presentes, 

as relações existentes entre os atores sociais envolvidos, os fatores internos e externos 

modificadores ou influenciadores dos internos, como também o perfil da comunidade e a 

dinâmica social do bairro. Tal etapa foi de fundamental importância para desenvolver uma 

análise não enviesada das escolas. 

Foram visitadas 09 instituições entre agosto de 2010 e novembro de 2011, e destas 

selecionou-se 04 escolas que apresentaram características relevantes e peculiaridades que não 

foram observadas nas demais, conforme será observado ao longo do trabalho a partir das falas 

dos informantes e das impressões pessoais do próprio pesquisador. Outro fator que 

influenciou na escolha dessas instituições foi o fato de estarem localizadas em bairros com 

características socioeconômicas e culturais distintas, o que permitiu uma análise comparativa 

com uma riqueza maior de elementos e detalhes. 

Tabela 1- Distribuição socioeconômica das escolas por bairro 

Escola Rede Ensino
49

 Bairro
50

 Localização 

Oceania  Estadual Fundamental e médio classe média  Orla 

                                                
49

 Classificação conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB (Lei 9394/96). 
50 Conforme os critérios socioeconômicos estabelecidos pelo IBGE (2012). 
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Escola Rede Ensino
51

 Bairro
52

 Localização 

África  Estadual Fundamental e médio classe média Centro 

Europa Estadual Fundamental e médio classe baixa periferia  

Ásia  Municipal Educação infantil  classe baixa Periferia 

 

Os nomes das 04 escolas e dos seus respectivos bairros foram omitidos e substituídos 

por nomes fictícios. As escolas ganharam nomes de continentes, e os bairros, por sua vez, de 

elementos da natureza. Isso foi feito a fim de evitar a sua identificação, já que duas destas 

escolas são as únicas instituições de ensino público do seu respectivo bairro. 

Já as entrevistas semi-estruturadas com os professores foram realizadas na própria 

escola que lecionam ou em outro ambiente à sua escolha. Estas são divididas em dois 

momentos. O primeiro, para uma breve coleta de dados pessoais e profissionais, no intuito de 

aproximar o entrevistado ao pesquisador. No segundo momento se iniciou com perguntas 

referentes à temática estudada, a partir de roteiro com quesitos pré-estabelecido (anexo 01) 

que aborda a temática da pesquisa, no qual se busca respeitar o ritmo e a motivação do 

entrevistado. 

Segundo Minayo (1996, p.109), a entrevista semi-estruturada torna-se um instrumento 

privilegiado de coleta de informações, por atribuir a fala um papel revelador de condições 

estruturais, de sistemas de valores, normas e símbolos. E ao mesmo tempo ter a vantagem de 

transmitir, através de um porta-voz, as representações de grupos determinados, em condições 

históricas, socioeconômicas e culturais específicas. 

Esse tipo de entrevista se apresentou adequada para alcançar os fins almejados, por 

permitir que o informante discorra sobre o tema proposto com liberdade e de acordo com 

perspectiva em que este se encontra. Além de ter a vantagem de permitir uma elasticidade 

quanto à duração, e uma cobertura mais profunda sobre determinados assuntos. A interação 

entre o entrevistador e o entrevistado favorece o surgimento de respostas espontâneas, como 

também a possibilidade de tocar em temas mais complexos e delicados. “Quanto menos 

estruturada a entrevista maior será o favorecimento de uma troca mais afetiva entre as duas 

                                                
51

 Classificação conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB (Lei 9394/96). 
52 Conforme os critérios socioeconômicos estabelecidos pelo IBGE (2012). 
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partes (BONI, 2005, p.75). As entrevistas foram gravadas com a devida autorização dos 

entrevistados (anexo 2) e após reduzidas a termo.  

A amostra de professores foi bem heterogênea, e formou-se a partir do meu círculo 

social e de sucessivas indicações dos próprios professores ou de amigos e conhecidos, 

conforme preconiza a amostragem do tipo “bola de neve
53

”. Foram entrevistados 25 

professores de ambos os sexos, das mais diversas faixas etárias e com diferentes tempo de 

experiência profissional na área da educação, que abrange professores recém concursados e 

aqueles que aguardam poucos anos ou meses para se aposentarem. 

Tabela 2 – Perfil dos professores entrevistados 

Sexo Rede de ensino Tempo de serviço 

 

7 homens  

 

6 

Estadual       5 < de 5 anos 

      1 > de 15 anos 

1 Municipal 1 < de 5 anos 

 

13 mulheres 

 

9 

Estadual      1 < de 5 anos 

     8 > de 15 anos 

4 Municipal 4 > de 5 anos 

 

Essa diversidade proporcionou uma visão mais ampla do objeto de pesquisa, por 

garantir o acesso a realidades pessoais e expectativas profissionais bem distintas. O curioso é 

que apesar dessa multiplicidade de perfis, foi possível identificar inúmeros pontos de vista em 

comum acerca da temática estudada, o que despertou ainda mais a minha atenção para o 

fenômeno em que me propus a estudar. 

                                                
53 Este tipo de amostragem recai nos indivíduos que foram previamente identificados como pertencentes à 

amostra. É uma técnica utilizada nos casos em que não existe informação disponível sobre a população, ou 

torna-se impossível disponibilizá-la. Este tipo de amostragem é utilizado quando se pretende analisar 

populações pequenas ou com características muito específicas. Para construir uma amostra baseada nesta 

técnica, o entrevistador pede ajuda ao inquirido, após ser entrevistado, para que este forneça nomes de outros 

indivíduos que possam ser igualmente inquiridos (Vicente et al, 1996 apud  Ferreira e Campos, 2012).  Um 

inconveniente deste processo é que as pessoas que são entrevistadas, têm tendência a indicarem amigos o que 

leva por vezes a termos uma amostra de pessoas que pensam e agem de forma idêntica (Ferreira e Campos, 

2012). 
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No intuito de não dar margens a dúvidas, vale ressaltar que os 25 professores 

selecionados não lecionam obrigatoriamente nas 09 escolas visitadas. Estes estão lotados nas 

mais diversas escolas do município de Salvador, o que permitiu ter uma visão um pouco mais 

ampla do objeto de pesquisa, conforme se pode observar na tabela a seguir: 

 

Tabela 3- Distribuição dos 25 Professores por escola 

Rede de ensino N⁰ de Professor / Escola 

 

 

Estadual 

         2 – Oceania 

         3- África 

         4- Europa 

        12- outras 

 

Municipal 

         2- Ásia 

         2- outras 

 

4.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados obtidos foram formados a partir das entrevistas semi-estruturadas, do diário de 

campo e de diálogos ocasionais com outros personagens que surgiram ao longo da pesquisa. 

As entrevistas gravadas foram na íntegra reduzidas a termo, e os nomes dos professores foram 

substituídos por nomes da mitologia mundial. Estas foram analisadas individualmente, no 

qual se buscou através de sucessivas leituras, identificar e tipificar elementos pertinentes a 

temática com o intuito de criar categorias passíveis de análise. Segundo Ludke e André (1986, 

p.48):  

para formular essas categorias iniciais é preciso leituras sucessivas para possibilitar 

a divisão do material em seus elementos com todos os outros componentes. Outro 

ponto importante é a consideração tanto do material manifesto quando do conteúdo 

latente do material. É preciso que a análise não se restrinja ao que está explícito no 

material, mas procure ir mais fundo, desvelando mensagens implícitas, dimensões 

contraditórias e temas sistematicamente silenciados.   

As categorias criadas possibilitaram uma melhor visualização das informações colhidas, 

já que permitiram realizar comparações de significados e de opiniões que a princípio 
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aparentavam não possuir nenhuma relação com a temática. Estas também possibilitaram uma 

exposição mais clara do objeto de pesquisa que muitas vezes parecia se esconder nas falas de 

alguns professores, optantes em permanecer ocultos em discursos pré-moldados. Mas para 

chegar a essas construções foi necessário lançar mão de alguns procedimentos e técnicas 

interpretativas, sendo a Teoria Fundamentada (Grounded Theory) a metodologia ideal para 

ser aplicada a este trabalho. 

Desenvolvida originalmente por dois sociólogos, Barney Glaser e Anselm Strauss, trata-

se de uma teoria indutiva derivada de dados que foram sistematicamente reunidos e analisados 

por meios de processos de pesquisa (STRAUSS e CORBIN, 2009, p. 25). Neste tipo de 

metodologia o investigador não inicia seu trabalho motivado por conceitos e teorias 

preconcebidas. Pelo contrário, após processos reflexivos as suas construções conceituais se 

dão a partir dos dados obtidos, do que estes realmente dizem da realidade estudada. 

Isso se dá após sucessivas comparações com situações similares ou não, a fim de 

verificar como o indivíduo ou determinado evento se desenvolveria ou se comportaria se não 

fosse da forma que foi narrada ou descrita pelo informante. De posse dessa indução, se realiza 

comparações das situações hipotéticas com a descrita originalmente, e a partir disso cria-se 

um conceito capaz de nominar o fato.  

Os conceitos encontrados foram agrupados conforme a similaridade que possuam, no 

intuito de criar categorias independentes que possam ser livremente aplicadas sem estarem 

presas aos dados que os originaram, e assim desenvolver uma teoria própria para o objeto 

estudado. A Teoria fundamentada nada mais seria que um conjunto de categorias bem 

desenvolvidas que são sistematicamente inter-relacionadas através de declarações de relação 

para formar uma estrutura teórica que explique alguns fenômenos relevantes sociais, 

psicológicos, educacionais ou outros (STRAUSS e CORBIN, 2009, p. 35). 

O diário de campo, ferramenta de extrema importância para reproduzir o pensamento e 

as impressões do pesquisador, não foi ignorado. Este desempenhou grande papel na descrição 

dos ambientes escolares visitados, como também na caracterização dos professores 

entrevistados, já que nas entrevistas semi-estruturadas aspectos comportamentais, histórias de 

vida e elementos outros que vão além do ambiente escolar e profissional puderam ser 

abordadas com uma riqueza maior de detalhes. E assim, de fato, poder ter uma visão um 

pouco mais nítida dos que me falam: o que pensam e como vêem a realidade que os cerca. 
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5 ENCONTROS E DESENCONTROS: OS DESAFIOS DO CAMPO   

 

Inúmeros questionamentos e dúvidas surgiram durante a exploração do campo, o fato de 

não ser mais um nativo do ambiente escolar facilitou e dificultou a pesquisa em alguns 

momentos. Um olhar externo e não viesado permitiu observar e analisar com maior clareza 

algumas situações carregadas de sentimentos de revolta e de indignação, devido a outros 

fatores que não estão necessariamente relacionados com o fenômeno das violências nas 

escolas.  

Todavia, não fazer parte do corpo escolar dificultou a princípio o acesso às “reais” 

informações, já que o trabalho de lapidação para obter dados que fossem fontes seguras de 

credibilidade, e que não estivessem maculadas por tendências pessoais dos informantes foi 

maior. Porém, nada que não pudesse ter sido superado pela insistência, paciência e, sobretudo, 

pela disponibilidade de muitos professores que atenderam com alegria e entusiasmo o meu 

convite para participar desta empreitada. Já que os mencionei, porque não falar um pouco 

deles: quem são, o que pensam, e em que contextos os contatos surgiram e as entrevistas se 

desenvolveram. 

Como já dito anteriormente, foram 25 os professores que participaram da pesquisa. 

Todos contribuíram de alguma forma com o desenvolvimento do trabalho através de suas 

experiências pessoais, opiniões e observações acerca da temática. Todavia, seria inviável e 

enfadonho apresentá-los um a um, foi um pouco difícil escolher quais seriam os professores 

que teriam as suas falas com um maior destaque. Após a análise das entrevistas, e com o 

tempo que me permitiu conhecer um pouco mais sobre quem me falava, optei em me ater na 

descrição mais detalhada de apenas 5 professores. A escolha não foi aleatória, se embasou nas 

suas histórias de vida pessoal e profissional, em suas características particulares que se 

destacaram em relação aos outros ou em suas opiniões proferidas. Antes de apresentá-los 

contarei um pouco de minhas peripécias até chegar a esses professores.  

Quando decidi que os meus informantes seriam professores, logo imaginei que seria 

fácil encontrá-los, já que não existe escola sem professor. No entanto, os contatos, a princípio, 

não foram fáceis de serem estabelecidos, a carga horária de trabalho associada a outro 

emprego, faculdade, família consomem quase todo o tempo de boa parte dos professores. 

Devido a isso, inúmeras entrevistas tiveram que ser remarcadas, incontáveis foram às vezes 

que escutei pelo telefone a frase: “Poxa Paulo, estou a disposição, me ligue de novo, é só 
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marcar outra data”. Senti- me o próprio Santo Expedito
54

 que escutava a voz do corvo 

dizendo: “amanhã, amanhã...”, diferente do santo, eu não podia pegar meu carro e ir atrás 

desses professores para enfiar a lança em suas cabeças. Eu tinha que começar as entrevistas e 

não podia perder mais tempo, então iniciei minha nova procura, na prática comecei a “caçá-

los”. 

Solicitei auxílio a todas as pessoas que fazer parte do meu circulo social, e aos poucos 

os professores foram surgindo de onde menos esperava. Além das ligações telefônicas, me 

servi da internet, através das redes sociais
55

 para estabelecer contato, e fui prontamente 

atendido. Acho que foi uma das raras vezes que afirmei pra mim mesmo: “nossa, esse site é 

muito útil, salvou minha vida”. De fato não sei se ele possuiu esse poder sobre mim, mas ao 

menos me deu a tranquilidade de ter encontrado professores, que mesmo sem me conhecer 

pessoalmente não hesitaram em me ajudar. São nesses momentos da vida que paro pra refletir 

que ainda existe no mundo pessoas que se preocupam com o outro, ainda bem que este 

“outro” fui eu. 

Em virtude da agenda apertada de muitos professores, muitas das entrevistas se deram 

em ambientes totalmente distintos do escolar como: livraria, igreja, faculdade, barzinho, 

internet
56

, academia de musculação, entre outros. Foi possível observar que a maioria dos 

professores entrevistados nesses ambientes se sentiram mais livres para tratar da temática, e as 

contribuições afloraram com uma maior facilidade do que as entrevistas feitas na própria 

escola. 

Foi uma etapa bem divertida da pesquisa, apesar de algumas falas terem me deixado 

impressionado e preocupado com as manifestações de violências presentes nas escolas. 

Quando afirmo que foi divertido realizá-las, acredito que muito se deve a sintonia que tive 

com a maioria dos professores, foram momentos de risos, desabafos, confissões. De fato, 

trocamos experiências e sonhos que serão revelados no momento oportuno, mas o que já 

posso adiantar é que muitos dos professores ainda conservam no coração, independente do 

tempo de serviço e da faixa etário, o amor pela profissão, apesar dos baixos salários e das 

inúmeras dificuldades que enfrentam em sala de aulas, dentre estas, as violências. 

                                                
54Conta a história que Santo Expedito era um soldado romano, que teve contato com a fé cristã, e no seu 

processo de conversão tinha que optar em ter uma vida mais condizente com o que prega o Evangelho ou 

seguir no mundo de corrupção em que vivia. Mas a princípio parecia não ter certeza de quando iria se decidir 

de fato em ser cristão, já que sempre lhe parecia um corvo a cantar: “amanhã, amanhã”. Não teve mais dúvidas 

enfiou a lança no corvo, o matou e disse: “é hoje que minha vida muda”. 
55

 Facebook. 
56As entrevistas neste formato foram feitas em vídeo conferência através de um aplicativo de “bate papo” virtual. 
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5.1 “EU SOU EDUCADOR” 

 

Uma frase tão curta, mas de significado tão forte é a que intitulada este item. Qualquer 

um pode ser professor, mas educadores são poucos, isto pude perceber ao longo da pesquisa, a 

realidade a mim apresentada foi um verdadeiro divisor de águas, entre aqueles que amam o 

que fazem, e assumem o papel de colaboradores na formação de homens e mulheres de bem, 

daqueles que ainda permanecem na profissão apenas para garantir o seu sustento e de sua 

família. 

É salutar deixar claro que este trabalho se ateve aos educadores, por estarem estes mais 

preocupados com a realidade que os cerca. Não que os demais professores ignorem as 

violências, essa mazela também os atingem em ambos os lados da moeda da violência. 

Todavia, são poucos os que se preocupam em adotar medidas de enfrentamento, conforme 

será visto. Este é o momento de falar um pouco dos professores que tiveram suas falas 

destacadas, e que por serem tão diferentes entre si merecem ser apresentados.  

Começo as apresentações com a professora Brigantia. Apesar de frequentarmos a 

mesma igreja não a conhecia, o contato surgiu a partir da indicação do meu irmão Rodrigo e 

de uma conhecida. Oriunda da cidade de Serrinha, solteira e sem filhos, veio para Salvador a 

estudar e aqui permaneceu, criada em uma família católica, sua fala é rica em valores e 

elementos cristãos. De voz suave e de temperamento calmo, esta sempre foi prestativa às 

minhas solicitações, inclusive quando tive que realizar uma nova entrevista com pontos já 

questionados por causa de um vírus que apagou todo o material que já havia transcrito.   

Brigantia começou muito cedo na área de ensino, já trabalhava como professora na sua 

cidade natal, hoje com 35 anos idade, sendo 18 anos como educadora, trabalha atualmente no 

colégio estadual África no turno matutino e vespertino. É possível perceber na sua fala a 

paixão que tem pela profissão, apesar de todas as dificuldades que essa carreira apresenta 

hoje. As entrevistas foram realizadas na própria comunidade, o fato de sermos da mesma 

religião ajudou muito, já que tive uma grande facilidade de ter acesso ao seu modo de pensar 

e de ver o mundo, por ser parecido ao meu, o que garantiu irmos direto ao ponto sem muitos 

rodeios. Ela foi clara, objetiva e precisa, não escondeu sua opinião pessoal e abraçou a 

pesquisa sem nenhum tipo de receio. 

Diferente da professora Brigantia, que não a conhecia pessoalmente, o professor Inti é 

um grande amigo meu e de minha família há mais de uma década. Pelo fato de nos 
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conhecermos bem, as entrevistas foram livres de qualquer timidez ou acanhamento de ambas 

as partes. Natural de Salvador, Inti é formado em pedagogia e exerceu a profissão de educador 

por 5 anos, já que atualmente se desligou das atividades de professor para ingressar como 

seminarista em uma Ordem religiosa no Paraná. Ele começou sua experiência profissional 

com 25 anos de idade, logo após terminar seu curso universitário, trabalhou na escola 

municipal Ásia, o que garantiu o meu acesso. 

Sempre bem humorado, alguns de seus relatos são bem engraçados e cheios de detalhes 

que me permitiram não só imaginar a cena, mas de ter a sensação de que estava presente 

quando eles ocorreram. Apesar das inúmeras gargalhadas isso não tirou o peso e a seriedade 

da temática, pelo contrário, me possibilitou compreende-la sob uma perspectiva menos 

apocalíptica que a apresentada pelos meios de comunicação.  

A professora Pachamama foi um achado, seu nome surgiu em uma conversa que tive 

com um amigo acerca da dificuldade que estava tendo em criar um contato com algum 

professor da periferia. Ele imediatamente se lembrou de Pachamama, na mesma hora ligou 

para o seu celular e disse que eu entraria em contato, logo em seguida conversei com ela por 

telefone, e marcamos a primeira entrevista. Professora experiente, 47 anos de idade, 

divorciada, mãe de três filhos, mulher de timbre de voz alto e de extremo bom humor, uma 

verdadeira vida dedicada à educação. Iniciou na área da educação desde os 16 anos de idade, 

e como ela mesma afirmou: “não como reggae de aluno”.  

Como dito, foi um achado, já que além de professora do turno noturno, Pachamama 

assumiu inúmeras vezes o cargo de vice-diretora do turno matutino, o que garante uma visão 

mais ampla do fenômeno em tela sem sair da perspectiva do professor. Como será descrito 

mais adiante, ela vestiu a camisa em combate às violências presentes em sua escola, tamanho 

foi o empenho que esta se valeu de medidas não convencionais para concretizar esse 

propósito.  

Infelizmente, Pachamama não autorizou que fossem transcritas, porém posso garantir 

que além de terem me gerado uma crise de risos, ao ponto de me fazer chorar, as medidas 

adotadas foram extremamente eficazes. Não foram reações que ofendessem a moral ou a 

integridade de algum aluno, mas como tenho que respeitar a sua vontade, estas permaneceram 

ocultas neste trabalho. 

Com a professora Ganga não houve restrição de nenhuma fala, ao contrário, tudo que 

foi dito pode ser transcrito ao pé da letra. Conhecida por mim e minha família há anos, Ganga, 
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50 anos de idade, solteira, mãe de um filho, é professora e coordenadora do turno noturno da 

escola estadual Oceania, localizado no mesmo bairro em que resido. As entrevistas foram 

feitas enquanto seu filho tinha aula de reforço de matemática em um shopping perto de casa. 

Uma pessoa alegre e agradável de conversar, Ganga por desempenhar uma dupla função 

na escola, semelhante a Pachamama, garantiu uma visão desmistificada da escola em que 

trabalha. Sua fala é acessível e rica em elementos que conseguem traduzir as violências com 

simplicidade, sabedoria adquirida pelos anos de experiência. 

E por fim o professor Baco. O contato com ele foi bem inusitado, tinha procurado 

professores em quase todos os meus círculos sociais, havia me esquecido da academia de 

musculação que frequento. Comecei a perguntar a amigos, professores, estagiários se tinham 

professores de escola pública na família ou se conheciam algum, na minha primeira investida 

as respostas foram todas negativas. Todavia, tinha me esquecido de perguntar a um educador 

físico cujas aulas participo duas vezes por semana, e pra minha surpresa ele é professor de um 

colégio estadual tradicional e de grande porte em Salvador. 

Sempre alegre e de extremo bom humor, o professor Baco não pestanejou em me 

ajudar. Natural de Salvador, 29 anos de idade, solteiro e sem filhos, oriundo de colégios 

públicos, desempenha atividades nas áreas de artes e educação física com alunos do ensino 

médio e fundamental. Fiz questão de dar destaque a sua fala em virtude de sua visão acerca 

das violências nas escolas, que diverge em muito da maioria dos professores entrevistados.  

Acredito que a própria atividade que desempenha na escola facilita ver esses fenômenos 

sob uma nova perspectiva, já que se trata de atividades recreativas e lúdicas, que despertam o 

interesse dos alunos, e que estes geralmente associam a momentos de lazer. As entrevistas 

foram feitas na própria academia, como ele mesmo afirmou em seu habitat natural. 

 

5.2 AS ESCOLAS VISITADAS 

 

Foram nove as escolas visitadas, sendo duas municipais e sete estaduais, localizadas em 

bairros com os mais diversos perfis socioeconômicos, que vão desde escolas situadas em 

bairros de classe média à periferia. Nas visitas buscou-se observar a estrutura física, a 

dinâmica interna de funcionamento da escola e como se dão as relações sociais traçadas entre 

alunos, professores, pais, corpo administrativo e pedagógico. Neste momento vou me ater a 
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descrever as 4 escolas que considero as mais relevantes a este estudo em virtude de suas 

particularidades. Seus nomes foram devidamente substituídos, como também o nome dos 

bairros em que estão localizadas, já que algumas dessas escolas são a única instituição pública 

do seu respectivo bairro. 

Questionei-me inúmeras vezes se o fato de omitir os nomes poderia retirar a 

credibilidade do trabalho, como posso contar o milagre e não dizer o nome do santo. Todavia, 

alguns dos relatos que foram confiados a mim são por demais íntimos, e podem causar um 

futuro mal estar a alguns dos professores que generosamente doaram horas de seu tempo para 

colaborar com este trabalho. É bem verdade que quem estiver atento é capaz de adivinhar o 

nome de alguma escola, tendo em vistas que suas características são tão próprias que podem 

ser facilmente identificadas, mas não serei eu que confirmarei essa descoberta. Sem mais 

delongas, vamos às escolas. 

Apesar de já ter ensinado em escolas públicas, a princípio não me senti muito a vontade 

nas primeiras visitas, creio que isso se deve ao fato de não estar vinculado profissionalmente a 

nenhuma delas, o que me deixou um pouco deslocado. Além do mais, as minhas 

características físicas chamaram a atenção de muitos alunos: descendente de chilenos por pai 

e mãe, branco, cabelos negros e lisos, alto (1,95m) e muitas vezes confundido como oriental, 

chamei logo a atenção ao me apresentar em algumas escolas, já que estes não estavam 

habituados a ver um indivíduo com perfil tão diferente do seu. 

Não foram poucas às vezes em que fiquei ruborizado, era como se eu tivesse colocado 

uma melancia na cabeça e resolvido entrar na escola, apesar de acreditar que a melancia não 

teria causado nenhuma diferença, mas não havia outra escolha, era necessário conhecer as 

escolas. E assim foi feito, seja a pé, de carro, de ônibus, a barco ou a combinação desses 

transportes, as visitas foram realizadas. O universo particular de cada escola me foi 

apresentado através do olhar de cada professor ou a partir do que eu observei: 

Demorei cerca de três horas para chegar ao local (30 minutos para pegar o ônibus, 

duas horas e meia para chegar ao bairro da Ribeira, e 7 minutos para atravessar de 

barca à Plataforma). Confesso que fiquei com receios de chegar lá sozinho. Foi 

combinado com o supervisor do projeto PIBID, professor Heindall, e mais três 

bolsistas para nos encontrarmos na sorveteria da ribeira. Porém como não tinha 

muita ideia quanto tempo iria demorar o ônibus, cheguei 30 minutos atrasado. E 

devido a isso, acabei tendo que perguntar para os moradores da região como faria 

para chegar ao meu destino. 

Até a barca não houve nenhum problema, já que esta ficava literalmente em frente à 

sorveteria. O impasse surgiu após a travessia, o terminal não era muito agradável aos 

meus olhos. Tinha três saídas para o bairro: uma pelo terminal ferroviário, distante 
da localização do colégio, outra pela areia, e outra pelos trilhos da ferrovia. Sendo 
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que os dois últimos são proibidos para os pedestres. Todavia, todos os passageiros 

prosseguiram por estas duas vias. E assim também o fiz. 

Optei pelo acesso da praia, que tem pouca visibilidade do que ocorre pela redondeza, 

já que todo o percurso é murado. No final do caminho fica localizada uma fábrica 

abandonada, que a título de curiosidade foi locação de uma das cenas da nova versão 

de Capitães de Areia de Jorge Amado. Finda a trilha, tem-se o acesso as ruas. 

Perguntei a um dos passageiros da barca onde se localiza o colégio, no qual não 

soube me informar. Perguntei então a única pessoa que se encontrava no momento, 

um homem embriagado, que deu a localização aproximada. Deparei-me com uma 

ladeira extremamente elevada, que em virtude do calor, tornou a minha subida bem 

fatigante. Ao longo do trajeto perguntei a inúmeras pessoas onde se localizava o 
colégio, tinha o receio de me perder. Após 10 minutos já estava bem próximo da 

instituição. 

As visitas foram essenciais para compreender o universo em que os professores estão 

inseridos, analisar as escolas de perto garante que as falas ganhem vida e autenticidade. Não 

que se tenha duvidado de alguma informação dada, todavia, não conhecer de perto as escolas 

que foram palco de violências impediria ter acesso a informações que para os professores, por 

ser algo tão natural e incorporado as suas rotinas, poderiam ser consideradas desnecessárias 

de serem mencionadas. Além de auxiliar na compreensão do porquê um fenômeno de 

violência com características semelhantes possui repercussões tão distintas a depender da 

escola. 

A primeira escola visitada foi o colégio estadual Oceania, escola de grande porte 

localizada em um bairro de classe média na orla de Salvador, bem familiar para mim. Desde 

adolescente tinha curiosidade em conhecê-lo por dentro, já que estudava em um colégio 

particular nas proximidades, e escutava histórias sobre os alunos, a educação ministrada, as 

suas instalações, etc. Na época não se falava em violências nas escolas, muito menos se 

cogitava a ideia de que essa escola pudesse ser cenário de violências, ainda mais por estar 

localizada em um bairro nobre. O que escutava eram opiniões preconceituosas de que se 

tratava de uma versão “pirata ou de camelô” do colégio que estudava, ou que era recanto de 

alguns alunos oriundo da classe média que por serem tão “burros” eram transferidos pra lá.  

 Anos depois, essa escola passou a ser minha zona eleitoral, e finalmente 

pude conhecê-la por dentro. Desse tempo pra cá muita coisa não mudo, a escola é bem 

conservada, limpa, arejada, apesar da maioria das carteiras e algumas paredes das salas 

estarem riscadas com palavras e desenhos feitos pelos próprios alunos. Postura que não é 

censurada pelos professores, que observam com naturalidade essas atitudes por fazerem parte, 

em suas opiniões, do processo de amadurecimento, uma forma de expressão saudável da 

rebeldia adolescente. 
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Não, depredação não tem, a escola apresenta uma boa conservação, os alunos neste 

ponto não temos dos que nos queixar [...] ah sim, eles riscam as carteiras, algumas 

paredes da sala de aula e do banheiro, mas isso é normal da idade e passa (Ganga). 

A escola funciona nos três turnos, oferece o ensino fundamental e médio, além do EJA 

(educação de jovens e adultos) no turno noturno, implantado com o intuito de aumentar a 

população estudantil nesse turno em virtude da grande evasão. Além da educação curricular 

própria da escola, esta oferece em parceria com universidades públicas e particulares 

atividades curriculares complementares e extracurriculares. O colégio é bem organizado, cada 

turno possui uma estrutura própria de administração atuante, considerado por muito o melhor 

colégio público estadual de Salvador. As salas estão em bom estado de conservação e o 

colégio possui equipamentos eletrônicos que facilitam o desenvolvimento de atividades 

pedagógicas. 

Em virtude da fama construída, da localização e do padrão de qualidade tido como 

superior aos das demais escolas públicas, o colégio Oceania tem despertado o interesse de 

alunos de toda Salvador. Antigamente o processo de ingresso, como em toda escola pública, 

se dava por sorteio, neste colégio, em especial, também era feito por “conhecimento”, 

conforme afirmou a professora Ganga, hoje é por ordem de solicitação e pela oferta de vagas. 

O que faz da população estudantil ser formada por alunos de toda cidade, que vão em busca 

de uma melhor educação ou para desfrutar de uma melhor estrutura física: 

Eu tenho alunos de toda Salvador, tem uns que demoram horas pra chegar aqui, vem 

do subúrbio, de longe mesmo. Aqui é a educação é melhor, a estrutura da escola é 

melhor, temos datashow, sala de informática, idiomas, dança, etc. Aqui funciona, 

nós ensinamos, eu pego no pé deles [...] não estamos em qualquer bairro, está todo 

mundo nos vendo, inclusive o governo. (Professora Ganga da escola Oceania). 

Apesar de toda essa estrutura física e humana, o colégio Oceania não está ileso das 

violências. O curioso é que nunca escutei nenhum comentário de violência que envolvesse 

alunos ou professores, a imagem que os moradores do bairro têm, pelo menos os que não 

vivem nas proximidades da escola, é que se trata de um ambiente tranquilo. Após as visitas e 

as entrevistas a imagem que tive foi um pouco alterada, não que passei a compará-lo a um 

campo de concentração, mas também não a vejo mais como a escola pública em que tudo 

funciona bem.  

É muito fácil julgar, e creio que não é este o meu papel, todas as instituições públicas de 

ensino têm suas dificuldades e desafios, e não poderia ser diferente para esta escola. Mas o 

que me chamou atenção se deu ao fato de que os atos de violências praticados no colégio 
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Oceania não são divulgados, e quando são não possuem a mesma ênfase aos incidentes 

parecidos em escolas localizadas em bairros populares. 

Outro fato curioso se deve ao turno em que os eventos de violências mais incidem. Para 

a minha surpresa pude constatar que o turno matutino apresenta um maior índice, e não o 

turno noturno. Acreditava que o fato da escola está mais vazia à noite, em virtude da demanda 

ser menor, e menos observada pela comunidade, por se tratar de um horário de recolhimento, 

as violências encontrariam terreno livre para agirem. É pela manhã que os conflitos ganham 

fisionomia e causam dor de cabeça à escola. 

 

O colégio estadual África apesar de não ser tão visado como o Oceania, também possui 

a pretensão de se tornar um colégio modelo. Localizado em um bairro de classe média na 

região do Centro de Salvador é classificado como de médio porte, atualmente sofreu uma 

redução no seu espaço físico que o dividiu a metade, para dar origem a uma unidade 

independente destinada a sede de um projeto artístico cultural da secretária de educação. A 

escola possui corredores estreitos e pouca área ao ar livre, a unidade nova e independente 

possui salas com aparelhos de ar condicionado, o que garante um ambiente agradável, 

conforto que não se estende a toda escola. As instalações próprias do colégio além de quentes, 

me transmitiram uma sensação de clausura.  

Três são os turnos de funcionamento. O matutino e o vespertino destinado ao ensino 

fundamental II (antigo ginásio), e noturno voltado para a educação de jovens e adultos (EJA) 

com uma peculiaridade: o ensino de alunos portadores de deficiência auditiva. Em relação a 

este, trata-se de uma iniciativa pioneira implantada no colégio que mescla na mesma sala de 

aula alunos portadores e não portadores. As aulas são ministradas por um professor e um 

tradutor de libras.  

Os três turnos possuem características bem peculiares em relação a sua rotina de 

funcionamento. É bem verdade que no tocante aos fenômenos de violências e incivilidades, os 

turnos matutinos e vespertinos em muito se aproximam, realidade diametralmente oposta ao 
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turno noturno em que se vive uma atmosfera de paz. Muito se deve a maturidade, a história de 

vida e os objetivos pessoais do alunado, conforme o relatado por professores e funcionários. 

Apesar das diversas reformas com o objetivo de modernizar o colégio, este possui um 

forte perfil tradicional. Que transparece nas exigências do uso obrigatório do fardamento, no 

cumprimento da rotina, das normas de comportamento e etc. Todavia, essa inflexibilidade é 

aparente, e só se manifesta em situações de fácil elucidação que não possuem nenhum grande 

conflito. O colégio atende alunos de toda Salvador, semelhante ao colégio Oceania, o que 

dificulta o contato dos professores e diretores com os pais ou responsáveis. 

O interior da escola é tranquilo, independente das incivilidades observadas, os grandes 

conflitos geralmente ocorrem fora da escola. O uso de drogas também se faz presente, já que 

ao lado esquerdo da escola existe um terreno baldio que liga duas ruas, aonde alguns alunos 

vão para fumar maconha. Mas segundo alguns professores isso não influência na rotina da 

escola, pois eles não entram na escola drogados, e se trata de casos isolados. 

 

Foram poucos os colégios que de fato tive receio de visitar, e quando falo “receio” é 

medo propriamente dito, é nesses momentos que percebo que ainda carrego muitos 

preconceitos, mas ainda justificáveis quando o assunto é a violência. Diariamente as diversas 

mídias noticiam crimes bárbaros que ocorrem na periferia de Salvador, e visitar uma escola lá 

localizada, o colégio estadual Europa, ainda mais a noite, não me foi um convite muito 

agradável. Lembro-me quando fui pela primeira vez: 

Tentei ir cedo, pensei que se chegasse de dia na Liberdade57 não haveria problema 

algum para minha segurança. Como sempre me atrasei, já estava escurecendo, 

infelizmente a visita tinha que ser no turno noturno, porque a professora Pachamama 
trabalha nesse horário e seria o mais conveniente para que ela pudesse conversar 

comigo. 

Na verdade eu nem sabia onde ficava esse bairro, sabia que era em Salvador, mas 

não tinha ideia da localização. Achei melhor ir de ônibus, assim não me perderia, no 

                                                
57

Apesar de ter mencionado na metodologia que não colocaria o nome do bairro senti a necessidade de 
mencioná-lo, já que este bairro apresenta várias sub-regiões com nomes próprios e inúmeras escolas em seu 

território. 
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entanto não tinha certeza quanto tempo demoraria na escola. E se ficasse muito tarde 

pra voltar pra casa, será que haveria ônibus circulando [...]. Ao chegar lá descobri 

que teria sido impossível ter ido de ônibus, o acesso não era tão fácil como parecia 

ser, muito menos seguro. Não vou mentir que estava com medo mesmo dentro do 

carro. 

Não vou dizer que o bairro é seguro e todo o meu excesso de precaução era 

desnecessário, pelo contrário, a própria professora que me acolheu na escola me perguntou 

com um tom de preocupação como eu iria voltar. É fato que a região em que a escola está 

localizada é violenta, todavia isso não significa necessariamente que a escola também o seja, e 

foi isso que pude observar. 

A escola é constituída de duas unidades, cada uma com dois pavimentos, apesar de 

antiga, está em bom estado de conservação. Possui o ensino fundamental e médio até 2009, a 

partir de então oferece o EJA e o ensino médio profissional no turno noturno. Semelhante as 

duas escolas anteriores, esta também concentra os problemas de incivilidades e violências nos 

turnos matutino e vespertino, períodos tipicamente formado por crianças e adolescentes.  

Esta escola apresenta um histórico interessante de violência e de enfretamento a estas 

bem interessante, como foi possível a partir dos relatos da professora Pachamama e pelas 

mudanças observadas por mim, optei em entrar em maiores minúcias na descrição desta 

escola no capítulo em que abordo as formas de reações e de enfrentamento às violências nas 

escolas. 

 

Por fim cabe tecer comentários acerca da escola municipal Ásia, localizado em uma 

região da periférica de Salvador. Na primeira visita fui acompanhado pelo professor Inti, que 

me apresentou as instalações e me explicou como a escola funciona. Achei a escola muito 

pequena, com salas apertadas e corredores estreitos, não pude entrar nas salas durante as aulas 

por recomendação dos próprios professores, que afirmaram que eu iria dispersar os alunos. 

Sinceramente não sei como eles conseguem ministrar aulas para as crianças, acredito que 

deve ser um dom nato, por confesso que não teria paciência, a vontade que tive foi de sair 

correndo daquela escola. 
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A educação de crianças é um grande desafio, as salas são barulhentas, os professores 

não conseguem ter a atenção de todos os alunos. Eu em uma situação parecida teria desistido 

no primeiro dia, muito menos neste calor de Salvador, e pela insegurança que será relatado no 

momento oportuno. Na ocasião, Inti me informou que a maioria das instalações das escolas 

municipais são alugadas ou emprestadas por igrejas, instituições civis ou por membros da 

própria comunidade. Devido a isso, grande parte desses espaços não estão aptos para o ensino, 

já que foram planejados para outros fins:  

A estrutura é péssima, me parece que essa casa é emprestada da igreja católica logo 

ali em baixo [...] as salas são super apertadas, mal cabe os alunos, se todo mundo 

ficar em pé de uma vez só é capaz que alguém caia pela janela (risos). Bom, nessa 

situação é melhor rir do que chorar (Professor Inti). 

A prefeitura aluga espaços que são inapropriados para o ensino, não são escolas 

fisicamente, locais inóspitos para a educação, para ir no banheiro tem que passar por 

um corredor que dá para um matagal, qualquer um pode entrar. Até um policial 
entrar eu já estaria morta (Professora Atenas). 

Nessas condições o aprendizado é prejudicado, visto que ambientes precários, mal 

adaptados e extremamente quentes, por motivos óbvios, tornam a concentração quase que 

impossível. O que favorece que os alunos da educação infantil fiquem mais agitados e quase 

“indomáveis”. E esse mal-estar não se limita apenas aos pequeninos, é o que se pode concluir 

pelo comentário de uma funcionária que se abanava alucinadamente enquanto me mostrava a 

escola: “não sei como eles aguentam esse calor do capeta”. De fato, agradeci a Deus pelos 

meus pais terem tido condições financeiras de colocar a mim e meus irmãos em escolas 

particulares bem equipadas, infelizmente a grande população soteropolitana não tiveram a 

mesma oportunidade. 

 

De maneira geral se pode observar nas 9 escolas visitas os seguintes cenários. Algumas, 

principalmente as localizadas em bairros populares, não apresentam uma estrutura física 

agradável e aconchegante, estas mais se parecem a caixotes de cimento pré-moldados, 

escuros, quentes e sem a devida ventilação. Em casos mais extremos, a infraestrutura é tão 

mal planejada e precária que a escola é constantemente comparada a uma prisão. Esse foi o 
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cartão de visita que recebi de uma moradora da periferia ao me informar onde ficada a escola 

estadual que eu pretendia visitar: 

O senhor está procurando o colégio X? É logo ali embaixo, não tem como errar, é 

um que parece com uma prisão. 

“Prisão” é uma palavra forte. Quando se imagina uma instituição desse tipo logo vem a 

mente um ambiente cheio de criminosos que cumprem pena a fim de reparar uma lesão ou 

ameaça de lesão a algum bem jurídico de alto apreço social. Mas o que se tem de semelhante 

com uma escola? Claro que são instituições com objetivos distintos e, via de regra, com 

clientelas que não possuem nenhuma semelhança em comum. Se assim o é, porque essa 

comparação? Isso me incomodou durante quase toda a pesquisa, já que a comparação feita 

pela moradora na frase acima transcrita se repetiu algumas vezes ao longo da pesquisa com 

outros indivíduos de bairros menos favorecidos. Algumas pistas foram encontradas por este 

trabalho e serão reveladas no seu devido momento. 

Em contrapartida a essa realidade, as escolas localizadas em bairros de maior poder 

aquisitivo possuem uma história diferente. A manutenção, as condições das instalações e dos 

equipamentos, a higiene do ambiente são superiores, isso pode estar associado à visibilidade 

que estas escolas possuem. O fato de estarem em bairros “pagadores de IPTU
58

”, conforme 

acrescentou a professora Brigantia da escola África, garante que estes passem sempre por 

constantes reformas, ou pelo menos tenham sempre uma fachada limpa e pintada, condizente 

com o bairro em que estão localizadas. A sensação que se tem é que essas escolas se sentem 

na obrigação de não destoarem do cenário local, apesar do alunado ser quase que todo oriundo 

de classes populares, há uma necessidade de afirmação. Isso reflete na postura da própria 

instituição que se vê mais equipada e qualificada para educar que as demais escolas menos 

favorecidas. 

Foi observado que em algumas unidades o mal estado das instalações e dos 

equipamentos não se deve apenas a ação do tempo, mas aos próprios alunos. São estes que 

quebram as carteiras, equipamentos e portas, segundo a maioria dos professores entrevistados. 

Em virtude desses eventos repetitivos, os gestores optam em não realizar substituições, 

todavia, não se tem como garantir com que periodicidade as manutenções são feitas, e se é 

que são realizadas. Janelas, portas quebradas são uma constante, e pelo aspecto empoeirado 

em que muitas escolas se encontram é bem provável que nada tenha sido feito a um bom 

tempo: 

                                                
58

 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. 



103 

 

Como é que eu posso como professora de biologia ensinar sobre a necessidade da 

higiene para evitar a transmissão de doenças e de parasitas se os banheiros dos 

alunos não têm sabão e nem papel higiênico, aff cansei de trazer sabonete de casa e 

deixar lá, meus alunos fazem suas necessidades e não lavam as mãos, como é que eu 

vou dizer que isso está errado, os pais que tem que ensinar, se eles não sabem eu o 

faço, mas assim fica difícil,  é tudo muito precário (professora Freya, escola estadual 

África). 

São nesses ambientes que muitas crianças e jovens soteropolitanos passam parte do seu 

dia. A escola, nessas condições, salvo raras exceções, tem deixado de ser acolhedora e apta 

para a transmissão de conhecimentos, o que torna a tarefa de ensinar e de aprender cada dia 

mais desafiadora.  

Em um cenário como este é comum que conflitos interpessoais surjam, não que isso seja 

o suficiente para justificar as violências nas escolas. Todavia, favorece a dispersão, fortalece o 

desinteresse do alunado ao que o professor se propõe a ensinar, e fomenta o desrespeito ao 

bem público comum. Uma escola mal conservada e degradada, além de demonstrar o 

abandono por parte do poder público e da comunidade local, fortalece a ideia de que a escola 

é “terra de ninguém”, sendo assim tudo é permitido, o que seria mais uma janela ou vaso 

sanitário quebrado entre tantos já danificados. Escolas que mais se parecem a casas 

abandonadas, em que o zelo pela manutenção por parte dos alunos e da própria administração 

quase não existe se tornam terrenos convidativos a qualquer atividade, menos a educação de 

crianças e jovens.  
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6 AULA DE HOJE: VIOLÊNCIAS NAS ESCOLAS EM SALVADOR 

 

A escola nos dias de hoje é constantemente associada a um contexto de violências. É 

bem verdade que a instituição escolar sempre teve como elemento integrante de sua estrutura 

a violência, conforme já ressaltavam Bourdieu (1982) e Foucault (1999). Todavia, o que se 

observa na atualidade é uma violência explícita e não legitimada socialmente, que além de 

causar males físicos e psicológicos aos indivíduos pode-lhes tirar inclusive a vida. 

A princípio tal afirmação soa exagerada, semelhante a postura adotada por inúmeros 

meios de comunicação sensacionalista. Porém é a própria literatura especializada nacional e 

internacional que ratifica essa afirmação ao trazer à academia, nos mais diversos campos do 

conhecimento científico, as inúmeras facetas das violências nas escolas, conforme já visto em 

capítulos anteriores. 

A escola é campo de violências, isso é fato, aos poucos a sociedade e o poder público 

têm despertado para essa triste realidade. Mas o que se tem feito pelas escolas da capital 

baiana? Como estas enfrentam às violências? O que elas têm feito para controlar ou extirpar 

as violências de seus ambientes?  

É bem verdade que a um primeiro momento essa empreitada pode parecer desnecessária 

ou inútil, já que a escola pública é constantemente “bombardeada” por inúmeras críticas 

negativas vindas de todos os lados da sociedade. Além do mais, o que poderia ser encontrado 

de diferente nas escolas de Salvador que já não tenha sido observado em escolas de outras 

cidades? Este é o momento oportuno para tentar encontrar algumas respostas às inúmeras 

indagações que já existiam ou que surgiram ao longo da pesquisa.  

No intuito de tentar compreender quais são as violências existentes nas escolas 

soteropolitanas, e como essas instituições as enfrentam sob a ótica dos professores, é 

fundamental compreender primeiramente o que estes entendem por violência. Incalculáveis 

podem ser as concepções desse fenômeno, mas para este trabalho é interessante observar se os 

conceitos desenvolvidos pelos professores entrevistados se coadunam ou não com a literatura 

adotada a fim de facilitar uma melhor visualização de quais seriam as violências presentes nas 

escolas soteropolitanas. 

Não que o recorte ora desenvolvido seja o mais verossímil, já que neste campo do 

conhecimento científico a verdade nunca é absoluta como nas ciências naturais, mas impedi 

que haja uma generalização desnecessária. E assim, garante que fenômenos outros que não 
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foram considerados pela literatura majoritária como violência ganhem esse status. Feita essas 

breves considerações, passemos a palavra aos professores.  

Às vezes as perguntas mais curtas são as mais difíceis de serem respondidas. Foi essa a 

impressão que tive quando indaguei aos 25 professores os que eles entendem por violência. 

Depois de alguns minutos, ou segundos de silêncio, as respostas começaram a brotar 

lentamente, a princípio com timidez ou até insegurança, prova disto foi a resposta dada pela 

professora Pachamama, que foi bem espontânea e não escondeu a sua surpresa: “nessa você 

me pegou, nunca parei pra pensar em um conceito próprio, só meu, essa pergunta é difícil, 

deixa-me pensar em um instante”.  

De fato, definir a violência não é uma tarefa fácil, ainda mais quando se vive em uma 

sociedade em que tudo é tido como violento ou é assim definido. Diariamente somos 

massificados com cenas de violências, sejam estas as mais brutais que chocam toda a 

sociedade e nos fazem refletir acerca da racionalidade do ser humano, ou aquelas silenciosas, 

não menos cruéis, que ficam reservadas as quatro paredes de uma casa. Identificar um ato ou 

uma ação como violenta é fácil, todos que possuem um mínimo de discernimento são capazes 

de fazê-lo, já que isso nasce do próprio instinto humano, mas refletir o que esta significa é que 

ser torna um trabalho árduo.  

O homem, como ser social que é, passa a assimilar princípios e valores tão logo 

desenvolve a capacidade de aprender. Desde as suas primeiras experiências na infância, quase 

que inconscientemente “descobre” que certas coisas são lícitas ou ilícitas, educadas ou não, e 

nesse longo percurso civilizatório, passa a ver a sociedade sob um prisma muitas vezes não 

desenvolvido por ele mesmo, mas pelo que foi modelado (DURKHEIM, 1967). 

Segundo Berger e Luckmann (2009) muitos dos significados e concepções que o 

homem carrega como verdades absolutas nada mais são que construções anteriores a ele, 

fabricadas pela sociedade, e que são transmitidas aos novos indivíduos sem que estes tenham 

a possibilidade de perceber que tais conceitos não foram por eles desenvolvidos. Sendo assim, 

questionar algumas definições, por mais simples que possam parecer, desencadeiam uma série 

de construções que se quer se tinha noção de suas existências.  

Essa foi a intenção deste trabalho ao indagar aos professores o que eles entendem por 

violência, já que não se pode querer estudar como a escola reage a esses eventos sob as 

perspectivas dos docentes se não se sabe bem ao certo como eles interpretam esse fenômeno. 
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Para facilitar a visualização das concepções mais relevantes e distintas, estas foram 

esquematizadas na tabela que se segue: 

Tabela 4 – Concepções de Violência dada pelos professores 

Professor Concepções de violência 

Thor Algo que fere a dignidade, a existência do outro. Fere a possibilidade do outro de existir. 

Galateia Falta de educação doméstica, falta de princípios morais e éticos, falta de amor. 

 

Tonatiuh 

Entendo a violência como um ato de aflição não consentida ao corpo de outrem, ou até o 

uso da força no sentido de impor a sua vontade. A violência acontece quando fisicamente ou 

moralmente você atinge alguém. 

 

Penates 
Práticas e discursos contra outra pessoa ou grupo que o inferiorize e agrida-os em qualquer 

dimensão, seja física, psicológica, social ou cultural. 

 

 

 

Osíris  

São todos os atos que envolvem agressão física, verbal ou coação psicológica, que torne a 

vítima vulnerável a seus agressores, levando a mesma a um estado de pânico, lesão física, 

humilhação, sendo a mesma obrigada a fazer ou deixar de fazer o que não optou livremente; 

todo comportamento que fere a legalidade do direito a integridade física ou psíquica. 

 

Baco 
Em minha opinião é todo e qualquer desrespeito à integridade moral e física de qualquer 

indivíduo. Pode ser de várias formas, através de palavras, atitudes ou a própria agressão em 
vias de fato. 

 

Beten  
Vejo a violência em três níveis diferentes: nível psicológico, agressões verbais e violência 

moral. 

Odin É tudo que causa alguma agressão no próximo, seja ela física, psicológica, moral. Se o ato 

foi contra a vontade, não foi consentido, é violência. 

Frigg É um comportamento que causa dano a outra pessoa, ser vivo ou objeto. 

 

Inti 
É quando se gera sofrimento a alguém, quando você faz isso pratica violência, que pode ser 

física, verbal, simbólica ou psicológica.  

 

As concepções dadas pelos professores não são homogêneas, remetem a sentimentos ou 

a eventos de agressão, dano, desrespeito, sofrimento, falta, e a discursos e práticas de 

inferiorização. A violência possui inúmeras facetas, e exigir um conceito único e uniforme 

seria algo impossível, já que a compreensão desse fenômeno não se dá apenas a partir do 

modo do indivíduo conceitua-lo, mas, sobretudo a partir de sua experiência pessoal. Apesar 

dessa oscilação de concepções é possível identificar pontos em comum em suas falas, estas 

remetem a ideia de invasão, ato contrário à vontade do invadido, e que é capaz de alterar o seu 

estado original de forma negativa através da modificação da condição física, verbal, moral e 

psicológico do indivíduo ou de uma coletividade. 

As definições de Thor, Galateia e Frigg são por demais subjetivas e generalistas, além 

de trazerem em seus conceitos outros elementos que dependem de uma breve definição, como 

o que se entende por dignidade, amor e existência. Desta forma, criam brechas para tipificar 

de violência uma série de eventos que não são assim definidos e que podem ser denominados 
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de transgressões ou de incivilidades pela literatura majoritária, como “a falta de educação 

doméstica” e o “dano a objeto” (CHARLOT, 2002, p.437).  

O fato de não terem bem formulado para si o que seja a violência, permite que estes 

possam não saber identificar com clareza um evento violento quando ele de fato venha 

ocorrer diante de seus olhos. Sendo assim é vital identificar e rotular o que é a violência para 

os professores, qual conceito seria útil e amplo o suficiente para englobar todas as definições 

trazidas, conforme orienta a Teoria Fundamentada (STRAUSS e CORBIN, 2009).  

As demais definições trazidas na tabela se afinam ou se aproximam com as já 

apresentadas neste trabalho, e são caracterizadas pelo dano não consentido, provocado ao 

outro nas suas mais diversas esferas como, por exemplo, física, moral e psicológica. A 

violência é caracterizada como uma ação ou omissão negativa capaz de gerar modificações 

involuntárias ao status original do indivíduo ou coletividade, pouco importando se esta é 

capaz de deixar sequelas aparentes ou não.  

Pode-se observar em algumas entrevistas que muitos dos conceitos que hoje eles 

possuem foram sendo construídos a partir da busca que alguns professores têm de tentar 

compreender o que se passa ao se redor. Como é o caso de Penates, Osíris e Inti, que 

afirmaram que procuram informações na internet sobre como se livrar ou evitar a violência 

nos mais diversos ambientes, inclusive na escola.  O que deixa transparecer que o fenômeno 

da violência possui um lugar de destaque em suas vidas, não sendo um fenômeno ocasional e 

distante de suas realidades. 

Todos os professores foram unânimes em afirma que vivemos em uma sociedade 

violenta, e que apesar de ser uma temática tão presente em nossas rotinas, é fundamental 

refletir o que esta significa. Pensar um pouco sobre o que esse conceito remete, sem a 

interferência de opiniões sensacionalistas, permite ver a realidade de forma mais neutra sem 

os apelos do medo e do exagero que sempre a envolveu. 

Superada essa primeira pergunta, foi indagado a estes o que entendem por violências 

nas escolas, e desta vez as respostas não demoraram de surgir, foram verdadeiros turbilhões 

de concepções e opiniões. Retirar dos discursos dos entrevistados um conceito claro que não 

estivesse mesclado com críticas e desabafos pessoais foi uma tarefa inicialmente cansativa, 

confesso que em algumas entrevistas tive que relembrar ao professor a pergunta original.  

Mas não os posso julgar, muitas vezes precisamos desabafar tudo o que nos angustia, 

creio que algumas entrevistas serviram inicialmente a esse propósito. O fato de não serem 
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escutados e atendidos pelas autoridades e órgãos competentes, como veremos, faz com que 

alguns deles tenham aproveitado positivamente da entrevista como “válvula de escape”. E 

isso se torna claro pela postura que alguns tiveram de exigir que suas falas, em determinadas 

respostas, fossem transcritas ipsis litteris, sem nenhum tipo de corte, solicitação que foi 

prontamente atendida. Fechado esse parênteses, passa-se agora a analisar como os professores 

vêem e compreendem as violências nas escolas, quais seriam as suas causas e porque incidem 

tanto no ambiente escolar. 

Foram inúmeras as definições e compreensões dadas, estas partiram tanto de conceitos 

adquiridos na academia, como também de suas experiências profissionais, o que garante a 

riqueza de detalhes e perspectivas única do fenômeno. Vejamos algumas delas: 

Tabela 5 – Compreensões dos professores acerca das violências nas escolas 

Professor Compreensões acerca das violências nas escolas  

 

Osíris 

As escolas são um reflexo da sociedade e das ideologias e valores transmitidos através de seus 

meios de comunicação. Existe um culto a violência desde os “inocentes” desenhos animados que 

as crianças assistem, aos filmes, etc. É preciso dominar, comandar, ser o mais forte, ser o melhor, 

são valores inculcados em nossos jovens e eles respondem na maioria das vezes repetindo 

comportamentos que admiram. A violência nas escolas está relacionada ao ambiente onde o 

individuo está inserido. Muitas crianças convivem em ambientes onde acordar com cadáveres na 

rua é algo normal. 

Tonatiuh 
É uma questão delicada porque passou a ser lugar comum na escola a escala demasiada da 
violência. Banaliza-se, inclusive, a vida por conta de indiferenças pessoais. A violência se 

difunde para as diversas categorias, de modo a intimidar funcionários, professores e diretores. Os 

alunos trazem a experiência de violência das ruas para um espaço onde o que deveria dominar é 

o conhecimento.  

Penates Os últimos acontecimentos tem demonstrado um aparente crescimento da violência física nas 

escolas, seja oriunda de estudantes e direcionada a outros estudantes, ou a outros professores. 

Pouco se fala, no entanto, dos outros níveis de violência promovidos pelos próprios professores 

ou coordenadores ou diretores.  

Pachamama É produzida por todos, e não apenas pelos alunos, e perpassa pela falta de formação que o 

profissional tem para passar por diversas situações. 

 

Baco 

Dentro de uma instituição educacional, esta, é caracterizada como Bullying. Está muito 

relacionada com uma séria de fatores culturais, embora não seja fator determinante, uma vez que 

uma violência pode se originar de várias maneiras e por vários fatores. Mas em linhas gerais, é 

um problema educacional que está muito ligado a intolerância, desvios psicológicos e inversão 
de valores. 

Frigg É toda violência que acontece no âmbito escolar. Pode ser mais explícita, como agressão física, 

ou a violência simbólica. 

Odin Toda e qualquer violência que ocorre dentro da escola, que tenha como agressores e vítimas 

envolvidas alunos, professores, diretora ou qualquer funcionário que lá trabalhe. Acho também 

que tem que envolver motivos da rotina escolar, porque se assim não for, qualquer quebra pau 

que ocorrer dentro da escola séria violência na escolas, assim já séria exagero. 
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Uma vez assisti em um programa de televisão
59

 apresentado pelo Padre Fábio de Melo a 

seguinte frase: “o ponto de vista de qualquer situação ou problema é a visão que se tem a 

partir de um ponto”. Sendo assim, existem inúmeros pontos, perspectivas, e todos eles podem 

dar uma visão única e peculiar do que se observa, um problema apresenta inúmeras facetas 

que podem ser vislumbradas a partir de um determinado foco ou posição. Esse raciocínio se 

aplica a análise das compreensões das violências nas escolas trazidas pelos professores, que 

apesar de apresentarem um núcleo em comum do que representa o fenômeno, possuem 

particularidades que merecem ser comentadas. 

Foi possível observar que os professores interpretam as violências nas escolas como 

todo e qualquer evento violento, explícito ou não, que ocorre no interior e na rotina da 

instituição escolar, e que envolve alunos, professores e demais atores típicos desse ambiente. 

Há uma delimitação de espaço que seria a própria escola, as áreas aos arredores da instituição 

não foram incluídas pelos professores, mesmo que os eventos extramuros envolvam os atores 

escolares, como se pode observar pela fala da professora Ganga da escola estadual Oceania: 

Nossa responsabilidade com esses meninos é dentro da escola, e não fora, o que 

acontece fora não nos diz respeito, não estou dizendo que fechamos nossos olhos, 

mas se tratando de violência o caso é da policia, do conselho tutelar e não nosso, 

somos educadores. O que tentamos fazer só pode ser dentro da escola mesmo, se a 
violência ocorrer fora das instalações da escola não vejo nenhuma relação com 

violência escolar, só porque o aluno está com a camisa da escola?  

E quais seriam então os limites territoriais das violências nas escolas? Não houve um 

consenso entre os professores acerca deste ponto, já que não se pode generalizar como 

violências nas escolas todo e qualquer evento que envolva os atores escolares. Destarte, para 

que tais acontecimentos assim sejam considerados estes devem ter direta relação com a 

escola, o motivo maior ou o fato que justificou a ação tem que ter nascido das relações 

travadas no cotidiano escolar. O simples fato do indivíduo estar trajado com o uniforme da 

escola, ou que o agressor e a vítima façam parte do mesmo ambiente escolar não são 

justificativas suficientes para denominar esses eventos de violências nas escolas. Isso se torna 

claro com o fato narrado pela própria professora Ganga: 

Lembrou-me que tínhamos um aluno que era ladrão. Ele sempre depois quando a 

aula terminava saía pra furtar, bom ele tocava o terror na vizinhança do bairro, 

adorava roubar celulares e dinheiro, só ficamos sabendo que ele era aluno nosso 

quando alguém da comunidade o viu tirando a camisa da escola e guardando na 

mochila antes de começar a roubar. Ele já fazia isso antes de entrar aqui (antes de ser 

nosso aluno). 

                                                
59 Programa “Direção Espiritual” transmitido pela TV Canção Nova. 
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Pode-se observar que esse evento em nada se enquadra na definição desenvolvida pela 

literatura e pelos professores entrevistados. O fato do delinquente estudar, ou estar fardado 

com a camisa da escola não possibilita o enquadramento, já que “não é o hábito que faz o 

monge, e sim suas ações”. Sendo assim, não é o fato do indivíduo ser aluno que garante que 

todas as suas ações violentas sejam tipificadas como sendo próprias das violências aqui 

estudadas, deve-se observar esses eventos e fatos de forma individualizada a fim de evitar a 

banalização do conceito. 

Inúmeros podem ser os motivos que geram conflitos e violências. Estes podem ir além 

do contexto escolar, como o caso de desafetos que já existiam anteriormente e que apenas 

tiveram o seu seguimento dentro da escola. A classificação não se dá apenas pelos atores 

envolvidos, mas, sobretudo pelo significado que essa violência pode representar tanto para a 

vítima como para o agressor, e no que isso pode interferir na rotina e no convívio escolar. São 

justamente essas as violências que se tratou de estudar neste trabalho.  

Outro ponto curioso observado nas falas de alguns professores é o fato de que estes 

acreditam que as violências presentes nas escolas têm como causa fatores externos a esta, 

como consequência fatalista de uma sociedade violenta (Osíris, Tonatiuh, Ganga, Brigantia e 

Pachamama). A violência seria sempre trazida de fora da escola para dentro das salas de aula 

e demais dependências. Em regra as violências não nasceriam na escola, seriam sempre meras 

reproduções do que os atores (via de regra os alunos) vêem e aprendem em casa, nas ruas, nos 

programas de televisão e na sociedade como um todo, esta sempre caracterizada como 

violenta e deformadora de valores: 

A violência nas escolas está relacionada ao ambiente onde o indivíduo está inserido 

(Brigantia). 

Os alunos trazem a experiência de violência das ruas para um espaço onde o que 

deveria dominar é o conhecimento (Tonatiuh). 

A violência nas escolas é um reflexo dos preconceitos e agressões vividos pelos 

estudantes na sua rotina, nos seus lares, nos seus trabalhos (Galateia). 

Segundo Almeida e Freitas (2011, p.9) a violência é sempre presente fora da escola e 

não dentro, ou quando identificada dentro da escola sempre é justificada como vinda de fora, 

de agentes estranhos ao ambiente escolar. Isso dificulta não só compreender como se dá a 

dinâmica das violências, mas também impossibilita uma correta atuação no enfrentamento 

destas, já que se assim for considerada nada haveria na escola se não eventos ocasionados 

pela ação negativa de terceiros, e sendo estes estranhos ao ambiente escolar não caberia a esta 

atuar e sim outras instituições ou órgãos do Poder Público.  
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Todavia, esse posicionamento não prevaleceu nas entrevistas, as violências de fato 

existem nas escolas, é possível observar que os professores têm consciência que tanto podem 

ser vítimas de violências como agressores. As violências nas escolas não são de titularidade 

exclusiva de alunos rebeldes ou marginalizados, como a mídia prega e muitos acreditam, mas 

também de educadores que transmitem, de forma proposital ou não, a sua pouca credibilidade 

de um futuro melhor para os seus alunos: 

Pouco se fala, no entanto, dos outros níveis de violência promovidos pelos próprios 

professores ou coordenadores ou diretores. [...] Diversas vezes percebo na escola em 

que trabalho discursos que inferiorizam os estudantes e suas origens culturais e 

sociais. Os próprios estudantes costumam conversar comigo sobre como se sentem 
com esses discursos proferidos em sala de aula por certos professores em tom de 

lição de moral, alertando os estudantes de que não terão futuro ou que estão fadados 

a serem vendedores de mercearia, etc (Penates). 

Quanto em relação a professor e aluno, eu não vejo muita violência. Acontece às 

vezes é violência verbal... às vezes o alunos “bate o pé firme”, e o professor perde a 

paciência e solta um palavrão:“você é burro”...né, infelizmente acontece, eu sou dá 

área, e infelizmente acontece...sem querer, depois você chama o aluno e pede 

desculpa por aquele momento (Ganga). 

As violências nas escolas perpassam por todos, não é possível separar os atores em 

grupos de agressores e de vítimas. Ora professores, alunos, diretores, coordenadores e demais 

funcionários do ambiente escolar figuram em ambos os lados da moeda da violência (Penates 

e Pachamama). Sendo assim, estudar esse tipo de violências não é uma tarefa fácil, além do 

fato recém-comentado, há uma pluralidade de motivações para a prática da violência. Um ato 

de desprezo do professor para o aluno, e a prática diária de uma criança de 5 anos que xinga e 

bate nos colegas de sala não possuem as mesmas causas e não terão os mesmos 

procedimentos sanatórios, tudo ira depender do contexto em que se desenvolveu e do impacto 

resultante dessa ação às vítimas. 

“Cada caso é um caso”, constantemente essa frase foi repetida pelos professores. De 

fato, eles têm razão, as violências nas escolas não podem ser tratadas de forma generalizada, 

nem tudo que ocorre no interior da escola é violência e nem sempre é possível rotular de 

forma definitiva o indivíduo de agressor ou de vítima. Nesta temática nada é estanque, o que 

garante uma grande dinâmica do objeto e desperta o interesse pelo seu estudo. 

Feito esses breves comentários acerca do conceito de violências e das compreensões do 

que seriam as violências nas escolas na visão dos professores entrevistados, passemos a 

conhecer quais são as violências existentes. A partir da identificação de quais são, suas 

dinâmicas, causas e consequências, será possível compreender como a escola lida e enfrenta 

esses eventos. 
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6.1 AS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIAS OBSERVADAS 

 

A literatura nacional e internacional é rica em exemplos de violências nas escolas. É 

quase impossível tratar do tema sem que os tipos de violências sirvam de ilustração, já que 

não se trata de uma única forma, mas de inúmeras manifestações. Assim o sendo, os casos de 

violências relatados serão transcritos e agrupados conforme a sua espécie. 

Antes disso, é pertinente deixar claro que apesar dos relatos de violência a seguir 

transcritos terem como únicos informantes os professores, isso não prejudicou em nada a 

compreensão do fenômeno em tela, já que grande parte desses eventos surgem dentro da sala 

de aula e envolvem diretamente os professores. Em algum momento do evento violento eles 

participam, seja ao assumir um dos polos da moeda da violência, ou ao menos para 

encaminhar os envolvidos para a direção da escola, no caso de violência entre alunos, o que já 

garante o seu envolvimento. 

Os professores são a frente de batalha da escola, conforme se pode concluir a partir das 

falas de Betem, Pachamama e Inti, eles são a imagem da escola, são responsáveis não só pela 

transmissão de conhecimentos, mas corresponsáveis pela socialização de crianças e jovens. 

Por estarem tão em evidência, graças ao perfil próprio da profissão, também estão mais 

expostos às violências, diferentemente de outros atores que quase não tem contato com 

alunos, como é o caso dos funcionários de secretária e a própria diretoria. Os professores 

possuem uma visão privilegiada desses eventos, posição esta que por razões óbvias não é de 

agrado a nenhum deles, mas já que estão neste papel tratam de adaptar a sua rotina 

profissional ao convívio quase que diário com as violências.  

Para facilitar a visualização dessas violências, e como os professores e a escola reagem 

a esses eventos, este trabalho optou em realizar essa análise em dois momentos. Primeiro 

serão descritos quais foram as formas de violências identificadas conforme a classificação 

adotada no marco teórico. E, em seguida, de modo mais minucioso, serão descritas as formas 

de reações e de enfretamento às violências identificadas na etapa anterior.  

Toda ato tem obrigatoriamente uma causa que o gerou, da mesma forma as violências 

nas escolas. Não é a proposta primordial deste trabalho estudar as possíveis causas dessas 

violências, todavia ignorá-las poderia comprometer a própria compreensão desses fenômenos. 

Muitas das reações e medidas adotadas pelas escolas para enfrentar essas violências são 

desenvolvidas a partir do que estas entendem que sejam as suas causas. Sendo assim, as 
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possíveis causas das violências nas escolas, conforme o ponto de vista dos professores, serão 

analisadas logo em seguida a explanação dos tipos de violências identificadas. Sem mais 

delongas, vejamos de perto o que acontece nas escolas soteropolitanas. 

Como visto no capítulo 2, as violências contra a pessoa podem ser divididas em físicas 

ou psicológicas. Essas formas de violências são as mais presentes no ambiente escolar, 

ganham cada vez mais destaque nos meios de comunicação e despertam a curiosidade não só 

da academia, mas da população como um todo.  

-Então professora, a senhora já presenciou alguém evento de violência?  

-Tivemos um caso em que duas meninas brigaram no pátio, discutiram e chegaram 

as vias de fato. Chegando aqui na sala da diretoria, tinha uma televisão e uma 

mesinha, elas se agrediram novamente de tal maneira que destruíram totalmente a 

televisão e a mesinha. Foi difícil separar, as duas eram magrinhas, mas a força que 

elas tinham, foi um horror, elas eram amigas, mas da forma que se pegaram, parecia 

que uma queria matar a outra (Pachamama). 

Quando se pensa em violência de imediato a primeira espécie que vêm à mente é a 

violência física. Isto se deve ao próprio instinto animal do homem, que sempre tende a agir 

com violência física quando a razão não mais lhe assiste, o que o iguala a qualquer ser 

irracional. Nas escolas essa imagem é mais explicitada, já que os alunos vivem justamente 

uma fase em que têm que perceber que nem tudo pode ser de acordo com a sua vontade, e que 

o individualismo deve ser na maioria das vezes sublimado em razão do coletivo e da 

convivência pacífica. Por não terem ainda a maturidade de compreender essa dinâmica, 

sobretudo no caso das crianças, eles tendem a reagir de forma violenta, independente de qual 

seja o motivo: 

 

Tabela 6- Eventos de Violência Física 

Professor Relatos 

Inti Eles sempre brigam, uma vez uma aluna que usava tranças (megahair) brigou com outra, que 

acabou arrancando algumas tranças na tora. Isso se deve porque a menina que tinha tranças 

tinha o cabelo melhor que a outra e, sobretudo sabia ler e escrever. 

Ganga O aluno xingou o professor e ameaçou de pegar lá fora, eu tenho uma colega que morava 

aqui perto da escola. Ela saindo do trabalho levou um murro de um aluno, isso já faz uns três 

a quatro anos, era um aluno da noite. 

Penates Uma professora da mesma escola em que trabalho presenciou ano a cena de uma mãe que 

entrou na sala de aula procurando seu filho, quando o viu, a mãe o chamou e na sala mesmo 

começou a bater nele em retaliação às queixas que ouviu do diretor da escola sobre o seu 

comportamento. Foi preciso a intervenção de funcionários e da professora para acalmar a 
situação que já tinha virado um espetáculo para os outros alunos. 
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Professor Relatos 

Heindall  Teve o caso de duas alunas que brigaram feio. Uma tinha colocado no Orkut uma foto em 

que estava com o ex-namorado da outra, e me parece que elas não se davam muito bem. A 

outra ficou furiosa, tamanha foi a sua raiva que no dia seguinte arranhou a cara da outra com 

a ponta de um compasso. 

 

Não foi possível identificar em todos os casos relatados as motivações que estimularam 

os agressores para a prática desses atos. Todavia, é possível observar que os motivos 

geralmente são banais, e que poderiam ter sido facilmente resolvidos com o diálogo, ou na 

pior das hipóteses em discussões fervorosas, que em nada resultariam a não ser em inimizades 

passageiras. O que chama a atenção nesse tipo de violência é a desproporção da medida 

aplicada pelo agressor, estes geralmente priorizam resolver seus conflitos através da violência 

física do que por outra via menos evasiva. A impressão que se tem, a partir dos exemplos 

vivenciados pelos professores, que os alunos envolvidos nesses eventos, não conseguem se 

expressar de outra forma, senão pela violência: 

Tudo é motivo de empurra-empurra, eles (os meninos) se cumprimentam se batendo, 
se esmurrando[...] não sei, acho que pra eles é uma forma de se expressar, até 

mesmo de forma carinhosa (Thor). 

Um dado curioso que pude observar acerca das violências físicas é o grande número de 

relatos de sua prática pelo gênero feminino, de delicadas à briguentas, foi essa a imagem 

revelada das meninas e jovens soteropolitanas. Diferentemente dos garotos, que para minha 

grande surpresa tendem a solucionar os seus conflitos apenas através de incivilidades (trocas 

insultos, empurrões, etc.). As alunas quando envolvidas em situações semelhantes 

apresentam-se extremamente agressivas e violentas, tais ações são geralmente estimuladas por 

colegas de classe, e se deve em sua maioria, na opinião dos professores, a motivos banais, 

como fofocas e namoricos:   

 

Tabela 7- Violência Física e o gênero feminino 

 

Professor Relatos 

 

Galateia 
No caso de maior violência que presenciei, uma menina e suas amigas tentaram espancar uma 

colega por uma simples discussão. Daí tentei junto a outro professor apartar a briga e após isso 

chamamos os brigões junto com todos os outros alunos da escola para falar das penalidades a 

que estão sujeitos os jovens que cometem infrações dentro e fora da escola. A menina agredida 

ficou em estado de choque e os pais dela foram registrar queixa na polícia. 

Brigantia 
A violência física dentro dos muros da escola acontece mais com as meninas, na maioria das 

vezes por causa de namorados. Elas são incentivadas a se agredirem pelas próprias colegas. 
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Professor Relatos 

Osíris  
Já tentei separar duas alunas em sala e nenhum dos colegas quis me ajudar, foi difícil separá-las, 

a briga parou porque tiveram consideração (respeito de alguma maneira) por mim; tenho colegas 

que já foram atingidas ao tentarem separar briga de alunas. 

Ganga 
Eu já tive que afastar duas alunas, não é uma coisa específica de homem[...] Mulher já é ir de 

puxar o cabelo, mas é frequente dos dois lados.  

 

 

Fúria 

Nossa, violência mesmo é com as garotas. Teve certa vez, quando eu ainda era diretora que vi no 

corredor duas alunas se atracando, elas se batiam de forma extremamente violenta. Parti pra cima 

e separei as duas, na minha sala perguntei as duas qual era o motivo da briga, elas me falaram 

que era por causa de um garoto. Tenha paciência, eu falei pra elas: “muito bonito, as duas ficam 

brigando no corredor parecendo duas vadias, e o rapaz se achando o gostosão, se deem o 

respeito, vocês se dizem de família, então não ajam como se fossem duas vadias”, ah me 

estressei. 

 

A princípio me questionei o que propulsiona as meninas a brigarem de forma tão 

bárbara por motivos considerados banais. Mas antes de tentar compreender essas condutas, fui 

alertado a tempo acerca da afirmação dada pelos professores, e de certa forma por mim 

compartilhada, sobre a classificação do que seria banal. O que é assim considerado para nós 

adultos não se aplica necessariamente para as crianças e os adolescentes, acredito que este 

seja um ponto delicado das violências nas escolas e que muitas vezes é negligenciado. Nada 

justifica a violência, independente de qualquer que seja o motivo, os conflitos podem ser 

resolvidos e mediados de inúmeras formas, como será exposto no próximo capítulo, mas para 

que isso aconteça se devem ponderar essas práticas com a sua devida importância.  

O fato de considerar as motivações femininas como banais, não só impede compreender 

o fenômeno de forma adequada, como também impossibilita que estes sejam solucionados da 

melhor maneira possível. A adolescência é uma fase de descobertas e de escolhas, decisiva 

para a formação do caráter do indivíduo, geralmente é nesta etapa da vida que se têm as 

primeiras experiências amorosas, apesar de serem rotuladas como “namoricos”, os 

adolescentes vivem esses momentos de conhecimento e autoconhecimento com intensidade. 

Sendo assim, tais motivos deixam de ser banais e passam a assumir um papel central na vida 

desses jovens. 

A postura das alunas agressoras é totalmente contrária à imagem construída do gênero 

feminino, como sexo frágil e delicado. O que se pode extrair das falas dos professores e das 

observações feitas por mim em campo, é que as alunas se sentem no direito e no dever de 

receberem o mesmo tratamento que os alunos do gênero masculino. Até este ponto nada mais 

justo, o tratamento isonômico lhes é um direito constitucional, o problema surge quando as 
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alunas, de forma consciente ou não, extrapolam limites que em nada se relacionam ao gênero 

oposto.  

A violência, como visto no capítulo 2, é uma característica intrínseca da natureza 

humana, coube ao processo socializador diluir esse atributo e adaptá-lo ao convívio social. 

Não se trata de uma característica masculina, já que se assim fosse todos aqueles que possuem 

personalidades pacíficas ou pacificadas ficariam sem classificação de gênero. Trata-se então 

de uma concepção machista, primitiva e ignorante. Assim sendo, muitos garotos e jovens 

crescem imbuídos com a ideia de que para ser “homem” e “macho” devem ser violentos, já 

que a brutalidade seria uma característica viril e máscula. Apesar dessa afirmação o que se 

tem observado é que os meninos e jovens ainda conseguem dosar esse “instinto de violência 

do homem”, que na maioria dos casos relatados se manifestou através de incivilidades e em 

pequenas violências físicas que não foram capazes de gerar nenhum tipo de lesão corporal 

significante. Diferente das alunas, que de posse dessa concepção machista, agem com muita 

violência e brutalidade quando comparado aos alunos. 

Foi constatado que uma das possíveis causas desse comportamento anormal é o desejo 

de autoafirmação, de se colocarem em patamar de igualdade aos homens. O fato de vivermos 

em uma sociedade em que ao sexo masculino tudo é permitido e ilícito, e para as mulheres, 

apesar dos avanços, lhes são impostas limitações, faz com que as meninas traduzam para o 

seu cotidiano a necessidade de se imporem como indivíduo. O problema é que muitas, pela 

pouca experiência de vida e falta de orientação, exteriorizam o desejo de serem reconhecidas 

com iguais aos seus pares da pior maneira possível, e dentre estas forma está a violência.  

A clássica afirmação de que a mulher para ganhar destaque na sociedade tem que 

obrigatoriamente ser superior ao homem ganha um pouco de sentido neste contexto. As 

alunas que se apresentam mais violentas não agem somente para prevalecer a sua vontade nos 

conflitos em que estão envolvidas, mas, sobretudo, para impor respeito aos meninos 

(Brigantia e Pachamama). É uma forma meio torta de demonstrar que são iguais e que em 

nada diferem dos rapazes.  

Se fosse possível esquematizar através de um fluxograma a dinâmica das violências 

físicas observadas, as lesões corporais geradas pelos atos violentos estariam no final do 

diagrama e em seu início as agressões verbais. Isso não seria uma regra, mas o que se pode 

observar é que os casos de violência física são consequências extremadas de discussões 

anteriores, geralmente de cunho ofensivo à valores morais, religiosos, sexuais, étnicos entre 

outros. Os xingamentos são o meio hábil para esse fim, estes são uma constante no convívio 

escolar, não seriam uma exceção, mas sim uma regra: 
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Isso aconteceu tem pouco tempo, eu estava aplicando uma prova e tinha uma aluna 

“pescando” com o celular, eu disse que ela não podia fazer isso, tinha que guardar o 

telefone. Ela não obedeceu, eu tomei a sua prova, e ela jogou o celular no chão com 

força, e começou a me xingar: “toma aí o celular sua puta!”, e momentos depois quis 

partir pra cima de mim.[...] Ela não é louca de tocar em mim, eu não iria deixar 

barato (Benten). 

Os “palavrões” estão de tal forma incorporados no linguajar estudantil que não escutá-

los em algumas visitas me foi motivo de espanto. A falta de respeito recíproco possibilita que 

eventos de violências físicas e psicológicas aflorem como maior facilidade, é claro que não se 

trata de uma equação matemática, porém desconsiderar essa relação seria tirar o peso que 

essas palavras ofensivas causam no íntimos de quem as recebem.  

Vivemos em uma sociedade hedonista, aonde você quer, aonde só você pode, você 

quer tudo pra você. A criança e o adolescente quando ele se sente atingido de 

alguma coisa ele já reage com violência. Então, torna-se até algo natural o xingar, no 

vocabulário mais baixo possível, o xingar o colega, o xingar o professor, entendeu. 

E se esse xingamento, e se ele for se apurando se apurando acaba na agressão física 

[...]. Hoje acho que é violência é mais física, mas começa com verbal. Sempre 

trabalhei com crianças e adolescentes entre 8 a 11 anos, e é muito presente a 
violência verbal e física entre eles... xingamento...qualquer coisa é motivo (Inti). 

A facilidade que crianças e jovens possuem de aprender palavrões é surpreendente, 

sempre escutei na infância dos meus pais a seguinte frase: “pra aprender bobagem aprende 

rápido, isso não é educado, você sabe o que significa essa palavra?”. Não sei até que ponto 

meus pais tinham razão, mas o que é fato é que a fase escolar é de extrema importância para a 

formação do ser cidadão, os jovens são como esponjas, absorvem e reformulam qualquer tipo 

de conhecimento com a maior facilidade, e não poderia ser diferente neste caso: 

A postura dos alunos, em sua maioria, é agressiva e mal educada. É notória a falta 

de disciplina, o uso de termos chulos é uma constante em todas as dependências do 

colégio, desde a entrada é possível escutar expressões de grande apelo sexual e 

moral. Não que se esperasse por parte dos alunos um “refinamento” que grande 
parte da população soteropolitana não comunga. Porém, a substituição de expressões 

como: “boa tarde” ou “oi tudo bem”, por “e aí sua puta como você está?”, “bata 

viado” fogem do conceito mais simplório de educação doméstica.  

O que me chama a atenção é a naturalidade em que esse tipo de vocabulário é 

empregado. A sua utilização é quase que unânime entre os menores, como uma 

espécie de ponto de interseção entre eles. Apesar de não demonstrarem a intenção 

imediata de ofender o outro, isso acaba por romper qualquer espécie de respeito 

mútuo, já que não é possível observar nos discursos quando o uso de tais expressões 

estão sendo utilizadas de forma jocosa ou agressiva.  

Ao serem questionados acerca do vocabulário empregado, muitos foram incisivos 

em dizer que se trata apenas de brincadeira, e que são capazes de diferenciar muito 

bem quando é utilizado por brincadeira ou para ofender. Porém, para os demais 
observadores a realidade não é bem essa, muitos professores e funcionários não 

conseguem se adaptar a essa “mania” e repreendem quando possível essas atitudes. 

“Essas bocas de trapo me irritam, como podem falar tanta besteira, esse bando de 

mal educados, isso é falta de educação em casa...boca de trapo”- funcionária (Diário 

de campo - escola estadual África). 
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Como os próprios dados demonstram, os alunos não conseguem identificar os limites 

desse “tratamento informal”. E o que seria uma brincadeira inocente cresce e ganha formas de 

proporções incalculáveis. Mas esse linguajar não se limita apenas aos alunos. Quando visitei a 

escola Europa pela primeira vez presenciei uma cena que me chamou muito a atenção, a 

traduzi como manifestação de “carinho”: 

Tive que aguardar no pátio a professora Pachamama que estava em reunião, já era 

noite e como não tinha nada pra fazer fiquei com cara de paisagem observando o 
momento de entra e sai dos alunos que foram buscar o resultado final. Foi quando 

chegou um rapaz de estatura média, negro e magro buscar seu resultado, havia um 

funcionário ao lado do mural de resultados de aprovação. Acho que ele estava pra 

orientar os alunos ou para ocupar seu tempo, pois não vi utilidade no que ele estava 

fazendo.  

O aluno se aproximou do mural e abriu um grande sorriso, deu pra ver de longe seus 

dentes brancos, tamanha era a sua felicidade. Após esse momento de sutil euforia, 

seu semblante mudou, pelo que pude escutar e entender um amigo não tinha obtido 

nota suficiente para passar de ano direto. O senhor que estava ao lado do mural 

como um leão de chácara disse: “fulano não passo, que pena, aquele ordinariozinho 

também ‘mangueou’ muito, vagabundo ele, mas eu gosto daquele ordinariozinho 
descarada” (diário de campo). 

Como se pode observar pelo relato acima transcrito, trata-se de uma manifestação, 

mesmo que grosseira, de afeto. Possa ser que o funcionário da escola tenha de fato intimidade 

com os dois rapazes, porém o fato de estarem na escola não justifica esse linguajar, já que da 

mesma forma que existe a liberdade para utilizar essas palavras em um contexto fraterno, esta 

postura autoriza que os alunos tenham a mesma liberdade de utilizá-las em outras situações. 

Assim sendo, como orientar os alunos que o emprego desses termos é inadequado e 

impróprio, se estas palavras e expressões são de uso corrente na escola não só pelos alunos?      

Além das violências físicas, é possível observar que essas palavras e expressões podem 

originar outras formas de violências, como a psicológica. Esta apesar de sempre constante no 

ambiente escola foi mais difícil de ser encontrada com essa nomenclatura nos discursos de 

alguns professores. Não que estes não conheçam a sua definição teórica, mas por acreditarem 

que muitos dos incidentes em que participaram como vítimas, agressões ou ainda na condição 

de testemunha se tratavam de fenômenos outros de menor importância ou rotulado como 

incivilidades. 

A impressão que se tem é que a palavra “violência” só se aplicaria a eventos de 

ameaças, agressões físicas e verbais, ou ainda a episódios que estivessem revestidos de 

alguma denotação criminal, nunca para eventos que perturbassem o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Os demais eventos, nestes incluídos a violência psicológica, são tratados com certa 
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naturalidade, essas ações são inclusive ignoradas pelo professor Thor que vê esses atos como 

próprio da idade e típico de qualquer ambiente escolar: 

Na escola, pra mim, quando se pensa na violência nas escolas só se pensa na física, 

nessa escola que estou já fui com a imagem de que a escola pública seria violenta, 

[...]. Pensei que iria encontrar muita violência: murro, agressões... e na verdade lá é 

muito tranquilo, você não vê violência física, dos meninos se batendo, eu me 

abismei. 

Uma das causas desse tratamento dispare se deve ao fato de algumas escolas 

conviverem com outros problemas tidos por estas como mais graves: a presença do tráfico de 

drogas, o consumo de drogas e de bebidas alcoólicas dentro do ambiente escolar e o porte de 

armas brancas e de fogos por parte dos alunos.  De fato são grandes os problemas que as 

escolas soteropolitanas têm que lidar diariamente, todavia isso não impossibilita que as 

violências psicológicas não tenham a devida atenção. 

A palavra bullying já não soa com tanta estranheza nos dias de hoje, é possível 

encontrá-la nos mais diversos meios de comunicação, inclusive em rodas de conversas entre 

amigos. Todavia, apesar da popularidade que este termo de língua inglesa vem ganhando no 

Brasil, o empregado muitas vezes não condiz com a sua correta definição. Isso pode ser 

observado na fala de alguns professores que ao serem questionados acerca das violências 

psicológicas, não souberam claramente onde enquadrar o bullying, se como espécie de 

incivilidade, forma de brincadeira de mau gosto, ou ainda, na definição proposta pela 

literatura especializada.  

Nesse contexto é que se enquadram as falas de Baco, Thor e Freya. Vejamos primeiro o 

que pensa o professor Baco: 

Dentro de uma instituição educacional, esta (a violência), é caracterizada como 

Bullying. Está muito relacionada com uma séria de fatores culturais, embora não seja 

fator determinante, uma vez que uma violência pode se originar de várias maneiras e 

por vários fatores. Mas em linhas gerais, é um problema educacional que está muito 

ligado a intolerância, desvios psicológicos e inversão de valores. 

Nesse primeiro momento Baco relaciona o bullying ao ambiente escolar, e afirma que as 

formas de violências observadas nas escolas estariam enquadradas nesse fenômeno. Continua 

sua fala enumerando quais seriam os seus motivos. Todavia, após alguns minutos de 

conversa, o professor confunde a definição de violências nas escolas por ele mesmo 

desenvolvido ao afirmar que: “violência, nas vias de fato, felizmente nunca presenciei”. Por 

esta afirmação é possível perceber que Baco passa a considerar como violência as que 

representem alguma invasão à integridade física, o que não necessariamente se enquadra na 

definição de bullying por ele trazida. E vai além, ao dar ênfase a outros tipos de violências: 
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Mas a maior que percebi e percebo, e que é fator determinante para se criar cidadãos 

de bem e com melhores perspectivas para o futuro digno, foi à negligência para com 

as estruturas educacionais, que se estabelecem de várias maneiras no circuito 

educacional. É a negligência de muitos pais com os filhos, é a negligência do 

Governo com as instituições e com os professores, é a negligência de muitos colegas 

professores e o descaso com o ofício... São as drogas tomando conta cada vez mais 

das instituições e dos jovens, enfim... Esse tipo de violência se concretiza cada vez 

mais e põe em questão o futuro, que já é passado e presente, da educação pública no 

país.  

As questões por ele levantadas não deixam de ser formas de violências, todavia algumas 

delas vão além da temática deste trabalho por serem questões sociopolíticas. Todavia, o que 

me causou surpresa, e isso foi um dos motivos que me levou a destacar sua fala neste 

trabalho, se deve ao fato deste professor de modo particular alegar nunca ter vivenciado um 

evento de violência em sua rotina laboral. Não afirmo que este tenha me omitido informações, 

mas o seu relato é no mínimo curioso, a fim de evitar desvio do foco proposto a este item de 

“violências contra a pessoa”, voltemos à discussão da definição de bullying encontrada nas 

falas dos professores, e deixemos esta analise para mais adiante. 

Para os professores Thor e Freya, o bullying foi referenciado como uma prática 

corriqueira e sem importância presente nas escolas, que apesar de negativa, não apresenta a 

mesma gravidade que as demais expressões de violências. “Não, violência não tem não, o que 

tem mesmo é incivilidades e bullying, graças a Deus que nunca passei por um evento de 

violência na escola”, essa foi a declaração que o professor Thor me deu e que me deixou de 

olhos arregalados. Não sei bem que tido de expressão facial fiz nesse momento, mas fez com 

que o professor risse, tentei disfarçar e continuei a entrevista sem manifestar a minha opinião 

pessoal. 

Já com a jovem professora Freya a conversa foi um pouco diferente. Apesar de ter 

noção do que representa o bullying, a importância que dá ao fenômeno traduz bem a forma de 

como ela assimilou o fenômeno ainda nos tempos de escola na condição de aluna. 

Eu me lembro que tinha um colega que todos brincavam, inclusive os professores, 

era chamado de “nada”: “e aí nada, ô nada”. Hoje mesmo eu mandei uma mensagem 

para o Orkut dele, e disse: como você está “nada”? Pô.. mas coitado do cara, ele já 

tem 23 anos. Mas também o cara não era legal, era feio...coitado. 

-O que os professores fazem nessas situações? 

Alguns conversam, outros levam na brincadeira. Mas nada grave, o que mais 

acontece mesmo é bullying entre os alunos, mas nada de grave. (...) Olha nunca vi 

esse tipo de brincadeira dar alguma coisa.  

-Os alunos que praticam o bullying são levados para a diretoria ou algum lugar 
específico? 

Nunca vi, em reunião de conselho às vezes se comenta alguma coisa, mas nada que 

se dê importância.  
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Neste contexto, é possível observar que a prática do bullying não só é lícito, como é 

legitimado por todos, inclusive pelos professores que não dão importância a esse tipo de 

violência. Ao contrário, são capazes de dar continuidade a essas “brincadeiras” de mau gosto 

por não verem malefício algum, ou como no caso acima transcrito, de apenas ratificar uma 

“verdade”: “Mas também o cara não era legal, era feio...coitado”. Destarte, modificar a 

maneira de compreender e lidar com esse fenômeno não é uma tarefa fácil, exige um processo 

longo de reeducação, já que não se pode querer que os alunos compreendam que essa prática 

trás inúmeros prejuízos para a formação do indivíduo se os próprios professores não tem 

plena convicção acerca disto. 

Os demais 22 professores afirmaram que o ambiente escolar é rico de eventos de 

bullying. Contudo, apenas Beten, Brigantia e Pachamama foram capazes de me relatar eventos 

de bullying que presenciaram:  

Tabela 8- Eventos de Bullying 

Professor Retatos 

Benten Teve um menino, um caso de bullying, uma menina que tinha o rosto muito bonitinho e os 

meninos ficavam paquerando ela, e tinha um menino que era gay, e eles tiveram um atrito, e ele 
arranhou o rosto dela... foi na hora em que cheguei, a policial chegou e falou pra ele, “você é gay, 

guarde isso pra você, não precisa exteriorizar isso, ou você quer sofrer bullying”. Eu cheguei e 

disse: “epa, não, ele deve viver a vida dele, o fato dele ser gay não tem que aceitar o que dizem 

dele.” 

Brigantia Uma aluna chamou o colega de gay. Relatou em voz alta que o colega foi abusado sexualmente 

no sinal e depois do fato ele se assumiu . O aluno vitimado ficou enfurecido, mas não podia fazer 

nada contra a menina, pois ela tinha influência no bairro. Tentei contornar a situação, mas ela 

negou ter feito algum comentário sobre o colega.  

 

 

 

 

Pachamama 

Eu tive um caso de um aluno que não posso contar o que fiz, porque fui bem louco, o menino 

tinha nascido com uma deficiência, tinha dois orifícios anais, mas tinha feito uma cirurgia e ficou 

normal, mas o pessoal da rua sabiam dessa questão, e ele vivia acuado na escola, em virtude da 

deficiência que ele tinha os meninos ficavam dizendo que ele era homossexual. Um dia, um 

menino que hoje amo ele cuido dele como meu filho, se juntou com um grupo de mais 12 
meninos e ofereciam R$1 para o menino transar com eles, mas eles não falavam assim, diziam: 

“eu te dou um real pra você me dar o cú”. E isso fez que o menino tenha sofrido o maior bullying 

de sua vida, ele ia pra todos os lados, os meninos corriam atrás, e não falava nada com vergonha 

de pedir ajuda, até que um funcionário presenciou e veio me dizer o que estava acontecendo, e eu 

resolvi a questão. Mostrei, de uma forma um pouco atípica, que eles estavam tendo uma postura 

também homossexual e não estavam percebendo. 

 

Pode-se observar que os relatos acima são caracterizados por ofender a dignidade sexual 

do indivíduo como forma de minimiza-lo e denegri-lo. De acordo com a Cartilha adotada pelo 

CNJ (SILVA, 2010, p.7), o bullying pode assumir inúmeras faces, dentre estas as de cunho 

sexual, que consistem em “abusar, violentar, assediar, insinuar”. Conforme já dito, o apelo 
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sexual é muito presente na vida dos alunos, o uso de termos com conotação erótica é corrente, 

estes não se sentem intimidados em fazer uso dessas expressões diante de professores ou de 

qualquer outro adulto. 

A gente chega na escola e se depara com essa situação aonde o aluno xinga o colega 

pela mínima coisa [...] aonde o menino que é mais deliciado é homossexual, se a 

menina é mais rude ela é lésbica [...] eles não chamam assim é claro, chama no 

popular, o menino é viado, a menina é rosona [...] e assim colocam todo tipo de 

apelidos, que fica marcado no aluno até ele sair do colégio (Inti). 

A naturalidade em que muitos alunos lidam com a questão da sexualidade, mas 

especificamente com o erotismo assusta alguns professores, que muitas vezes ficam sem 

reação diante do evento (Brigantia e Frigg). Inúmeras podem ser as suas causas, o fato de 

vivermos em uma sociedade que promove uma cultura de erotização através da música e de 

programas televisivos foi indicado pelos professores Inti, Brigantia e Ganga como um dos 

seus grandes motivos. Sob essa perspectiva, as crianças e os jovens se desenvolvem com uma 

visão deturpada do que representa a sexualidade, esta passa a ser igualada ao erotismo 

exagerado e a deturpações das relações sexuais. 

Em virtude deste cenário, nada mais esperado que o bullying tenha como característica 

marcante o apelo sexual. Não estou a afirmar que nas escolas soteropolitanas não existam 

outras modalidades de manifestações, mas sim que as práticas de violências psicológicas 

geralmente perpassam pela sexualidade. Não se trata de um determinismo social, contudo, o 

fato dos alunos estarem imersos em uma sociedade em que o sexo é banalizado, e que esta 

mensagem é diariamente reforçada favorece que este elemento ganhe destaque no cotidiano 

dos alunos, não sendo a prática do bullying isenta dessa perspectiva. 

Foi possível obsevar que, exceto para essas três professoras acima citadas na tabela, o 

bullying não está claro para os professores entrevistados. Apesar de ser um fenômeno que 

vem ganhando repercussão nos mais diversos segmentos da sociedade, e, sobretudo no meio 

escolar, observa-se que os professores, e por consequência a escola, não são ainda capazes de 

identificar esse fenômeno com clareza. A definição de bullying encontrada na fala dos 

professores condiz com o defendido pela literatura, todavia estes possuem enorme dificuldade 

de identificar esses eventos, mesmo que ocorram diante de seus próprios olhos. 

O mesmo não pode se dizer das ameaças e das intimidações sofridas pelos professores e 

por alguns alunos. Após o levantamento das violências identificadas pelos professores é com 

segurança que afirmo que são estas as violências mais presentes nas escolas soteropolitanas. É 

bem verdade que a violência física possui um grande destaque nesse cenário, e foi uma 
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constante na fala dos professores. No entanto, as ameaças estão presentes de forma unânime 

em suas falas, independente de serem caracterizadas como violência psicológica, prelúdio da 

violência física ou ainda como forma de “brincadeira”. 

Tabela 9- Eventos de ameaças relatados pelos professores 

Professor Relatos 

Thor Acho que só passei por situações de brincadeira mesmo, que o aluno me disse uma vez: “professor se 

o senhor me reprovar vou te dar uma cusparada na rua”, e eu respondi brincando: “ pô velho você vai 

fazer isso comigo”. Ou de ficar brincando: “eu vi o senhor dormindo lá no buzú” porque tudo que é 

canto eles me vem... mas são muito tranquilo. 

Frigg Um aluno me fez um desenho mostrando uma professora da escola levando um tiro. Mas vou relatar 

um exemplo em que eu era a “vítima”. Um aluno me mandou “tomar na bunda”, e minutos depois 

retornou e ficou na porta da sala, quando reclamei o mesmo falou que eu não sabia em quem estava 

mexendo. 

Ganga A gente sofre, no ano passado tinha um aluno que ameaçou que se não fosse aprovado pegava a 

gente. E ele andava armado (revolver, faca) [...] Tem muito alunos que são de ameaçar, mas esses, 

diferente do que falei antes, não fazem nada, “cão que ladra muito não morde. As vezes lá fora é 

ladrão, mas aqui dentro é um excelente aluno, já tive aluno assim. 

 

 

 

 

Inti 

A última escola que trabalhei, na qual tive que sair porque o pai de um aluno queria me matar. O pai 

já tinha me agredido verbalmente de tudo que é nome em outras ocasiões, mas nunca liguei. O 

motivo que ele me ameaçou foi banal. O professor dá o livro didático a criança, sendo que pai que 

tinha que buscar, o pai vivia alcoolizado e já tinha um filho morto pelo trafico. O menino já tinha 13 

anos no  3 ano, e não sabia nem ler e nem escrever, e não estava nem aí, o pai o mandava para a 

escola apenas para comer a merenda escolar. Teve um dia que o aluno não levou o livro para a aula, 

eu disse que ele tinha que copiar o exercício do livro do colega, ele começou a me xingar de tudo 

que é nome, aí não teve jeito chamei a atenção e mandei para o diretor para que recebesse uma 
suspensão [...] Antes de suspender os pais são chamados,[...] O pai desse aluno foi bêbado as 9h da 

manhã (muitos pais iam para a escola falar comigo bêbados) [...] O pai me ameaçou de morte disse 

que ia se acabar na cadeia, mas que eu ia ter o que merecia. Eu brinco com os meus colegas que não 

queria aparecer morto no “Bocão” ou “Na Mira” coberto com um lençol, sai da escola por 

precaução. 

Beten 

 

 

 

 

Teve uma vez que um aluno estava fazendo muito barulho em um canto da sala e disse que quem 

não gostou que “vá tomar no cu”, eu disse: “como é que é!”. Algumas alunas começaram a falar pra 

mim que não brigasse com ele, porque a mãe dele é presidiária e que ele é revoltado. Depois outra 

professora virou pra mim e disse que esse aluno estava falando de mim, que eu tirava muita onda e 

que não estava gostando disso. Depois ele virou meu “amigo”, sempre ia na sala em que eu estava 

pra falar comigo. Depois eu fiquei sabendo de sua história de vida, ele tinha um corte no pescoço que 

ele sofreu na própria casa, foi a mãe que fez ao tentar degola-lo, são essas histórias que chegam até 

você na escola [...] Nunca vi e nem presenciei uma violência física. Mas você sofre ameaças 
indiretas, e ouvi falar, e isso interfere muito, assusta. Na hora de acontecer alguma coisa quem é que 

vai me proteger  

 

Brigantia 

Um aluno que chegou pra mim e disse que já havia cometido um assassinato, e o que estava 

envolvido com o tráfico de drogas de seu bairro. Ouvi tudo o que ele me falou, comecei a prestar 

atenção no seu comportamento. Na 3 unidade eu o chamei e disse que ele precisava fazer os 

trabalhos e começou a gritar que não ia fazer e que eu não o deixasse nervoso. Respondi que na sala 

a única pessoa que poderia ficar nervosa era eu. Marquei a data de entrega fique muito surpresa 

quando ele entrou na sala com os trabalhos prontos. Muitas vezes os alunos observam a fraqueza do 

professor para agir. É preciso ter muita sensibilidade para compreender o universo de cada aluno. 
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Professor Relatos 

Tonatiuh Já escutei também casos de professores que foram seguidos e ameaçados na porta de casa. 

 

Como se pode obsevar por alguns dos relatos acima transcritos, as ameaças são uma 

constante nas escolas públicas soteropolitanas. É bem que verdade que muitas destas são 

feitas apenas como o intuito de intimidar professores e colegas, e não possuem a mínima 

chance de serem concretizadas, já que se tratam de fantasias criadas apenas a esse propósito. 

Contudo, como os próprios professores desabafaram, estes não tem como saber se tudo que é 

dito se trata de imaginação ou de reais prelúdios de uma agressão física concreta.  

Para a professora Benten as ameaças são, junto com as violências físicas, as grandes 

responsáveis pelas inúmeras patologias desenvolvidas pelos professores. Associado a esse 

fato, os baixos salários são um grande impulso a desestimular que muitos homens e mulheres 

permaneçam na profissão: 

Eu quero é pular fora da educação, já basta ter que sofrer risco e passar por 

inseguranças, sou mal remunerada pra suportar tudo isso. Onde trabalho tem vários 

professores que a meses só conseguem encarar o trabalho tomando remédio tarja 

preta, pra poder conseguir aguentar esses meninos. Eu não quero ficar assim,quero 

pular fora antes.  

Faz-se necessário tecer breves comentários acerca das drogas e do seu tráfico dentro das 

escolas da capital baiana. Pude observar que este tema, em especial, é velado nas instituições 

visitadas e mencionadas nas entrevistas, de certa forma os 25 professores citam a presença ou 

a influência negativa das drogas na vida dos alunos, e do seu tráfico, no ambiente escolar em 

que trabalham, contudo, foram poucos os que contribuíram com exemplos concretos. A 

sensação que tive é que apesar de reconhecerem a sua existência, preferem não entrar em 

minúcias seja por medo ou receios de sofrerem represálias.  

Muitas das violências nas escolas relatadas pelos meios de comunicação, conforme 

visto no capítulo 2, estão relacionadas ao narcotráfico. O comércio de drogas aos arredores 

das instituições, como também a presença de alunos usuário e “alunos” traficantes, dificultam 

o relacionamento entre alunos, professores e outros atores. Além de criar uma atmosfera de 

hipocrisia auto-defensiva por parte de alguns docentes e gestores que não admitem a presença 

de drogas no interior da escola em que trabalham. Isso se torna nítido com o seguinte relato 

oriundo de um colégio do subúrbio de Salvador: 
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O ambiente é familiar, os professores conhecem os seus alunos e sabem quando 

estes filam [...] não existe tráfico dentro da escola, isso é mais uma imagem 

distorcida que se tem de nossa escola [...] o fato de estarmos no subúrbio não quer 

dizer que haja droga (diretora Artemis). 

Não discordo da opinião da diretora Artemis de que o colégio é familiar e que de fato 

existe uma visão preconceituosa acerca do subúrbio como sendo um lugar de pobreza, 

violências e drogas. Todavia, a região em que a escola está localizada é de fato marcada pela 

presença do tráfico de drogas, não estou a afirma que isso seja motivo suficiente para afirmar 

que nesta há comercialização de drogas. Contudo, o simples fato de ter alunos ligados ao 

tráfico pode sim ser causa de instabilidade e de insegurança ao ambiente escolar. 

Opinião diametralmente oposta da diretora Artemis é a da professora e coordenadora 

Ganga do colégio estadual Oceania localizado na orla de Salvador, em um bairro de classe 

média. Está não só reconhece a presença das drogas dentro da instituição em que trabalha, 

como também desabafa a sua impotência em relação a este problema:  

O que é muito presente é a droga, principalmente pela manhã. Uma vez me 

perguntaram se no colégio que eu trabalho tem droga, eu disse tem, e a pessoa me 

respondeu: “poxa e é o melhor colégio estadual”, mas a droga não é seletiva, nas 

escolas particulares também tem.[...] Às vezes o aluno chega drogado, “alto”, vem e 

diz: “oi minha pró, abraça a gente, o que é que podemos fazer. 

Veremos no próximo capítulo que existem inúmeros meios de lidar com o tráfico de 

drogas e com as drogas no ambiente escolar, todavia, o que se questionará se essas medidas 

são eficácias. O problema das drogas nas escolas não é de fácil elucidação, não é intuito neste 

momento do trabalho adiantar a discussão, mas sim de tentar demonstrar que se trata de um 

problema multidimensional que extrapola os murros das escolas. A sociedade como um todo 

não consegue conter e controlar essa mazela social, quem dirá as escolas, ambiente destinado 

a educação e a socialização dos indivíduos: 

 

Tabela 10- Relatos envolvendo o tráfico de drogas 

Professor Relatos 

 

 

 

Benten 

Isso me faz lembrar uma situação quando houve uma invasão do pessoal do Alto do coqueirinho no 

bairro da Paz, houve tiroteio, imediatamente na escola houve repercussão, os alunos ficaram 

sabendo atrás do telefone celular, começaram a gritar e começou a circular a ideia no colégio que 

meio dia haveria um novo tiroteio. Os pais começaram a ligar para escola pedindo que liberassem 

os seus filhos, outros solicitavam que não liberasse já que o bicho ia pegar daqui a pouco, e iria 

ficar perigoso para que eles saíssem. Foi um movimento espontâneo, os alunos gritavam na porta 

da escola: “libera, libera”. Os alunos são apolíticos, apáticos, nunca os vi se envolverem em nada, 

foi tanto tumulto que não se pode fazer nada, apenas liberar os alunos. 

Tem um menino lá que se sabe que é envolvido com o tráfico de drogas, que uma vez conversando 
que ele disse que seu pai é uma pessoa muito distinta e era evangélico. E me disseram não, o pai 
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dele é o chefe do tráfico do bairro da paz. E nessa confusão esse menino virou pra diretora, e estava 

muito nervoso nesses dias, a escola estava nervosa, e virou pra diretora e disse: “você não está 

acreditando em mim não? pera ae que vou passar”, e deu o telefone pra diretora, e uma voz disse: 

“olha a casa vai cair, então libera os meninos”. Não teve como a diretora não acreditar [..] eu me 

lembro que só da minha turma duas ou três pessoas me falaram que fulano faltou porque foi para o 

enterro de “não sei quenzinho”. 

Brigantia Lá mesmo no colégio África tinha uma menina que era amiga do pessoal, dos traficantes então por 

isso ela se sentia a rainha. Eu presencie brigas horríveis na sala, e eu ficava: “Minha filha pelo 

amor de Deus pare com isso”, e ela falava: “bata agora, pode bater, mas bata mesmo”. Aí o menino 

se controlava e não batia. Eles também só não chegavam nas vias de fato porque eu ficava no meio. 

 

Pachamama 

 

Em relação ao tráfico de drogas, a gente não tem nenhum dito traficante dentro da escola, sabemos 

que a noite temos alunos que são envolvidos, mas não interferem a rotina da escola, já que a 

maioria dos alunos do noturno são adultos, e estão envolvidos com outras atividades. O comércio 
não se desenvolve no noturno, e no dia não temos noticias, e se tivesse acho que saberíamos, 

porque os alunos avisam quando tem algo de estranho [...] Esse problema existia quando eu 

cheguei aqui, mas todos arregaçamos as mangas e conseguimos combater isso, existia até mesmo 

uma boca de fumo aqui dentro, nos fundos, no que era um matagal, mas graças a Deus não existe 

mais.   

 

Por fim, para finalizar este tópico, faremos um breve comentário acerca das violências 

sexuais. Desde já vale ressaltar que apenas um professor a referenciou nas escolas, que foi o 

professor Inti, na escola Municipal Ásia. Foram mencionados dois casos, um praticado por 

um adulto contra seu filho, e outro praticado por um aluno contra suas colegas de sala: 

Tive um aluno que o pai o obrigada a se masturbar assistindo filme pornô. [...], eu 

não tive como intervir. O aluno era um menino bom, mas por causa dessa violência, 
tudo dele era liga ao sexo, ele queria pegar nas meninas da turma, quando eu percebi 

que ele contou isso para mim foi como um desabafo. “quando eu vejo um filme com 

o meu pai agente faz isso”. Eu tentei intervir dessa visão machista, já que seu pai o 

orienta que o macho tem que estar sempre pronto para a cópula. 

Já contei o fato do menino que todo final do recreio tinha que abusar sexualmente 

uma colega: pôr suas mãos nas partes íntimas da colega, alisar... seja de sua turma 

ou de outra... aonde foi que ele aprendeu isso, ou foi na internet ou ele viu o pai em 

casa fazer isso com a mãe ou com outras mulheres, o meu discurso para ele fosse um 

homem bom não rolo, ele só entendeu, pode ser até errado de minha parte mas eu 

deixei que isso acontecesse, no dia em que ele fez isso com uma menina que 

começou a bater nele e eu deixei para ele aprender, do dia que ele apanhou.  

Por se tratar de um assunto extremamente delicado, e que muitas vezes não vem à tona 

por vergonha ou medo que as vítimas têm de se exporem, acredito que isso tenha sido o 

motivo desse único relato.  Já que o primeiro relato não possui nenhuma relação com a 

temática em comento. 

São diversas as formas de violências contra a pessoa existem nas escolas. Listá-las todas 

seria um trabalho árduo e possivelmente incompleto, a intenção deste item foi de citar as 

principais manifestações destas violências presentes nas falas dos entrevistados. Sendo assim, 

podem existir outras que não foram mencionadas e que são referendadas na literatura, porém, 
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por não terem sido mencionadas pelos 25 professores foram ignoradas, já que este trabalho se 

propõe a estudar como a escola reage e enfrenta esses eventos e não apenas identificar sua 

existência. 

Uma professora ingressou na sala portando uma bomba de São João com cerca de 

15cm. Esta informou que a bomba foi encontrada no banheiro masculino, e que só 

não explodiu porque um vigilante do colégio alcançou apagá-la. O que poderia ter 

causado um acidente, já que o vigilante a apagou com uma pisada. Eventos com 

bombas são frequentes, já faz quinze dias que esses eventos iniciaram. O evento 

mais grave foi realizado semana passada, quando foi colocada uma bomba dentro de 

um vaso sanitário no banheiro masculino que causou a sua destruição (diário de 
campo). 

Caracterizada por Charlot (2002) como violência à escola, ou seja, praticada contra a 

natureza e as atividades da instituição escolar, as violências contra o patrimônio foram as mais 

difíceis de serem encontradas nas falas dos professores. Mas por quê? 

Após reduzir as entrevistas a termo, tive o cuidado de identificar todas as formas de 

violências mencionadas por cada professor com a sua respectiva reação prática e o que a 

escola fez a partir desse evento. Minha surpresa foi que depois de analisar todo o conteúdo 

escrito pude observar que esse tipo de violência quase não foi mencionado pelos professores. 

O único relato foi dado pela professora Pachamama: “hoje a escola tem uma aparência boa, 

limpa, organizada, já tem 2 anos que não pintamos e já tem 19 anos em que ela foi reformada, 

então estamos tentando manter o que temos, antes era imunda, toda pichada”. 

Isso de fato me incomodou, não quis criar nenhuma conclusão precipitada. Tratei de 

entrar em contato com alguns dos professores, já que em virtude de suas agendas apertadas 

não tinham sempre disponibilidade para me atender. Com os que consegui entrar em contato 

me deram as seguintes explicações: 

Tabela 11- Relatos acerca das violências contra o patrimônio 

Professor Retatos 

Inti Olha Paulo, sinceramente nunca vi, acredito que se deve ao fato da escola se encontrar tão 

deteriorada que eles ano tem mesmo o que quebrar. 

Ganga Bem, isso não tem lá não, o que tem é riscar as carteiras, escrever palavrão no banheiro, mas 

dentro da normalidade, coisas que você provavelmente veria também em escolas particulares. 

Acho que só não vê porque os funcionários da limpeza sempre estão atentos a isso, eles (a 

escola particular) tem dinheiro para pagar pessoas só para fazer isso. 

Baco Os meninos são dá paz, nunca vi. 

Brigantia Não, que eu tenha visto ou presenciado algo de assim, de colocar bomba no banheiro, explodir 

lixo, não, nisso os meninos são tranquilos. 
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Como se pode observar esse tipo de violência não se manifesta com a mesma frequência 

que as violências contra a pessoa e, como veremos, contra a propriedade. O que de fato ocorre 

nas escolas públicas soteropolitanas estudadas são eventos de incivilidades, os motivos são 

vários como os enumerados acima. Acredito que a falta de relatos também se deve a atenção 

que estes dão a outras demandas mais importantes, e que atingem diretamente a sua segurança 

e suas vidas. 

Além do mais, foi possível observar que os alunos tendem não mais a descontar suas 

frustrações e raivas em objetos matérias da escola e sim diretamente nos próprios professores. 

Isso se torna claro ao se analisar os conflitos citados por Inti e Ganga: 

Quando cheguei nessa escola o diretor ficou feliz, e disse pra mim: “Graças a Deus 
um homem”. Fiquei pensando nisso, e pude observar que a figura masculina impõe 

respeito, uma colega me disse que eu não sofria nenhum tipo de agressão ou 

perturbação dos alunos porque eu sou homem e grande. Mas pude observar um 

aluno que sempre perturbava na minha aula e fazia questão de me tirar do seu, fui 

descobrir que ele via em mim a figura paterna que ele tanto odeia, o pai espancava a 

mãe dele e batia nele também. Então ele descontava em mim (Inti). 

Antes eles descontavam a raiva na escola mesmo, quebravam as coisas e pronto. 

Descontavam a raiva nos bens da escola, faziam isso escondido e ninguém descobria 

quem era. Hoje o aluno peita o professor, fala de igual pra igual, não tem nenhum 

respeito, acha que pode tudo (Ganga). 

O último grupo de violências observadas se trata das violências contra a propriedade, 

traduzida como toda ação que atinge bens materiais particulares: como o furto e o roubo. Este 

grupo de violência está presente nas escolas soteropolitanas com grande frequência. Muitas 

vivem a sensação de insegurança e de desconfiança em virtude desses eventos que ocorrem 

tanto dentro da instituição como em seus arredores. 

Foi possível identificar dois tipos de ações:  

a) Os pequenos furtos praticados por alunos – atos quase que irrelevantes, mas que 

necessitam ser orientados para que o aluno não se sinta estimulado a continuar a 

praticá-los e isso se torne um hábito. “O ato de subtrair a caneta do colega, uma 

borracha, não representa grandes problemas, todavia pode ser uma pequena porta para 

atos maiores se não orientado” (Frigg). Esse tipo de prática quando identificado no 

início não foi considerado como violência para os professores, mas sim como 

manifestação de falta de educação doméstica. 

b) Furtos e Roubos propriamente ditos – Neste caso se aplicam as definições dadas pelo 

Código Penal Brasileiro. O furto, tipificado no caput art.155 como sendo o ato de 

“subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel”. E o roubo, caput do art.157, 

caracterizado como “subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante 
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grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, 

reduzido à impossibilidade de resistência” (BRASIL, 2012, p.355). Os atos são 

praticados tanto por alunos como por pessoas estranhas ao ambiente escolar, sempre 

fora dos muros das escolas. 

Os furtos e roubos só são considerados relacionados às violências nas escolas quando 

envolverem diretamente os atores típicos desse ambiente seja na condição de praticantes ou de 

vítimas. Vale ressaltar que esses atos devem afetar diretamente a rotina escolar, já que eventos 

isolados e que tenham apenas em um dos pólos do ato criminoso algum ator escolar não é 

justificativa suficiente para receber essa tipificação: 

Lembrou-me que tínhamos um aluno que era ladrão. Ele sempre depois quando a 
aula terminava saía pra furtar, bom ele tocava o terror na vizinhança do bairro, 

adorava roubar celulares e dinheiro, só ficamos sabendo que ele era aluno nosso 

quando alguém da comunidade o viu tirando a camisa da escola e guardando na 

mochila antes de começar a roubar. Ele já fazia isso antes de entrar aqui (Ganga). 

Tinha uma área aberta aqui pelos fundos que os marginais pulavam o muro, 

armados, roubavam lá encima e saiam pela frente (pelo portão da escola), com arma 

e o roubo em punho. Nós aqui dentro víamos, o vigilante quando via que eles se 

aproximavam abria o portão, porque de jeito nenhum ele tinha como enfrentar. Hoje 

somos respeitados pela comunidade, hoje eles desejam que seus filhos estudem aqui  

(Pachamama). 

Conforme se pode observar pelos relatos acima transcritos, esse tipo de violência não é 

praticado por indivíduos inexperientes. As ações são geralmente periódicas e são de fato feitas 

por criminosos, não sendo possível criar nenhuma relação com os atos de menor potencial 

ofensivo praticado por alguns alunos que ainda não aprenderam a ter respeito com os objetos 

que não lhes pertence. De fato, é através de pequenos furtos que o indivíduo cria o hábito de 

furtar objetos de maior valor ou, quem sabe de até roubar algum dia, conforme a definição 

dada pelo Código penal. Contudo, o que se observa nas escolas públicas são verdadeiros atos 

criminosos praticados por bandidos, independente destes serem atores escolares ou não.   

 

6.2 AS CAUSAS DAS VIOLÊNCIAS NAS ESCOLAS SEGUNDO OS PROFESSORES                                              

 

Toda consequência obrigatoriamente possui uma causa, os fatos e eventos não são 

resultados do acaso. Sendo assim, para tentar reverter esse cenário de violências em que as 

escolas da capital baiana estão imersas se faz necessário conhecer as suas causas, quais são os 

motivos que levam ou auxiliam o surgimento desses episódios. Não é o objetivo deste 

trabalho adentrar em minúcias, já que se assim for feito a fuga da temática proposta seria 

inevitável. Todavia, para compreender como as escolas lidam e enfrentam esses eventos é 



130 

 

essencial conhecer o que os professores acreditam serem os motivos das violências em seus 

ambientes de trabalho. Já que muitas das ações implementadas por estes e pela própria escola 

perpassam por sua visão particular de mundo. 

“Então professor, o que o senhor acha que gera as violências nas escolas, quais seriam 

as suas causas?”. Essa pergunta foi feita 25vezes, e as respostas, apesar de apresentarem 

elementos em comum, foram quase que 25 vezes diferentes. Pronto, estava diante de um 

quebra-cabeça, só que desta vez não sabia inicialmente bem ao certo o que eu poderia 

considerar como primordial para ser registrado neste trabalho. Foram inúmeras as causas 

mencionadas, desde aquelas que fazem menção a sentimentos como a falta de amor, de 

caridade; as de cunho religioso: a falta de Deus no coração; as de motivações políticas, 

através de discursos que colocavam toda a culpa no governo e em uma sociedade burguesa 

capitalista, e etc. 

Acredito que existem outros fatores, o meio social, a comunidade tem grande papel, 

seja ele pobre ou rica, que está ausente de sentimentos. A criança que não tem afeto 

do pai e da mãe, que não convive com os avós, a criança que não tem uma 

espiritualidade, não tem uma ligação com o divino, gera violência, ninguém lhe dá 

um afago, um carinho...você vai reproduzir a violência. Você não é ligado a um 

superior que lhe dá amor, tranquilidade...você tem a internet, a TV no meio dia e só 

falta pular sangue da tela, e é o que as classes populares vêem. Se no dia anterior 

morreu a mulher do traficante, no dia seguinte com certeza o assunto vai ser esse, e 

não o filme que passou. O herói da criança não é o pai ou a mãe, mas sim o 

traficante, é o que vive bem, que tem o melhor carro, é que tem a melhor mulher 
dali, mesmo morrendo cedo vive bem... vai se perdendo o encantamento pelas coisas 

que de fato são interessantes... e então o que sobra: na violência, a falta de amor e de 

afeto (Inti). 

Não estou aqui pra julgar, e de fato concordo com quase tudo que me foi dito, acredito 

que seja um pouco de cada elemento mencionado, mas se apenas afirmar isso meus 

argumentos que serão apresentados mais adiante tornar-se-iam inconsistentes. Destarte, optei 

em dar voz aos cinco professores que já foram anteriormente apresentados a tarefa de nomear 

as causas das violências nas escolas. Decisão tomada devido à riqueza de opiniões 

apresentadas, e, sobretudo pela nítida diferença de perfil entre eles, conforme já justificado 

em capítulo anterior. 

A maior violência que percebo, e que é fator determinante para se criar cidadãos de 

bem e com melhores perspectivas para o futuro digno, foi à negligência para com as 

estruturas educacionais, que se estabelecem de várias maneiras no circuito 

educacional. É a negligência de muitos pais com os filhos, é a negligência do 

Governo com as instituições e com os professores, é a negligência de muitos colegas 
professores e o descaso com o ofício [...] São as drogas tomando conta cada vez 

mais das instituições e dos jovens, enfim [...] Esse tipo de violência se concretiza 

cada vez mais e põe em questão o futuro, já isso tudo já é passado e presente da 

educação pública no país (Baco).  
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Pela fala de Baco é possível identificar alguns elementos que estarão presentes nas 

demais entrevistas: “o descaso do Estado e da Escola (como instituição), a família e a 

presença das drogas”. A “mídia” e a “sociedade violenta” foram também inúmeras vezes 

citadas.  

Hoje se vive uma cultura de louvor à violência, a maioria dos cidadãos tem plena 

consciência de que estamos imersos em uma sociedade violenta. É bem verdade que por onde 

se olha é possível identificar traços da violência, os desenhos animados, os jogos eletrônicos e 

os filmes são prova da sua naturalização, segundo Inti, Ganga, Pachamama e Brigantia. As 

crianças e os adolescentes crescem e concebem a violência como algo natural, sendo a sua 

prática legítima e lícita, já que está presente em todas as partes.  

Mas essa realidade por si só não justifica as violências nas escolas, não se trata de 

determinismo, posto que se assim fosse todos os alunos seriam violentos, e não é bem essa a 

realidade. Pude observar pelos relatos dos professores que os alunos tidos como 

problemáticos e criadores de eventos de violências não são a maioria, e sim a minoria. 

Somos produtos da sociedade, o modo de agir do indivíduo está condicionado pela 

sociedade em que este vive, por seus valores e suas regras (DURKHEIM, 2010). Se tentasse 

aplicar este raciocínio na dinâmica das violências nas escolas provavelmente cometeria um 

grande erro, como dito, os alunos rotulados como violentos são a minoria, e todas as escolas 

soteropolitanas não são violentas como alguns podem imaginar. A sociedade é violenta, isso é 

fato, mas só esse fator não é suficiente para justificar as violências nos ambientes escolares. O 

que se pode constatar é que esta pode influenciar o comportamento dos alunos e professores, 

como também alterar a sua rotina diária, conforme comenta a professora Brigantia: 

A violência reflete o meio em que ele convive, no bairro a cada dia percebe um 

corpo estendido na rua, pra ele já é normal. Não me lembro o nome do filósofo que 

dizia que o homem é produto do meio. O aluno que vive nesses ambientes violentos 
está acostumado com a violência. É claro que se você receber um tapa não vai ficar 

parado, você vai retribuir na hora, e é até uma forma de defesa que os alunos 

encontram e eles vão com isso pra escola. 

Um aluno um dia me acompanhou, e eu dizia pra ele que eu morro de medo desse 

pessoal que fica na rua e usa crack, e ele me disse: “que nada professora, a senhora 

tem que olhar por cima, a senhora tem que mostrar que não tem medo”. Ou seja, eles 

mesmos criam o próprio mecanismo de defesa, eles já sabem como se defender da 

violência. E às vezes eles querem provar isso na escola com os professores. 

É possível observar que para Brigantia o contato diário com a violência não só torna o 

indivíduo violento, como permite que este encare a violência como algo natural. Esta deixa de 

ser vista como aquela que é praticada pelos vilões e bandidos dos filmes e dos noticiários da 

televisão, e passa a ser característica de todos, “bons” e “maus”, seja como forma de ataque 
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ou como defesa a outra violência sofrida. Se não é apenas o fato da sociedade ser violenta o 

grande motivo das violências nas escolas, qual seria então?  

É complico encontrar uma única resposta plausível, já que a própria literatura menciona 

que são inúmeras as causas influenciadoras desse fenômeno, e que podem variar conforme a 

realidade social, econômica, familiar, psicológica e geográfica do indivíduo (TELLO, 2005). 

Algumas pistas foram dadas pelos próprios professores, e como veremos se coadunam com a 

literatura especializada.  

Em todas as entrevistas a presença da família, e por consequência a educação 

doméstica, foram apontadas como decisivas nesse cenário. Nenhum professor negou que a 

sociedade soteropolitana é violenta, que muitos bairros são palco de verdadeiras guerras civis 

geradas pela disputa territorial entre grupos rivais do tráfico de drogas. Contudo, foi a família 

indicada como a grande responsável em formar indivíduos dentro de uma cultura de paz e de 

rechaço à violência.  

Não é nenhuma novidade que a formação do caráter humano depende 

fundamentalmente da educação dada pela família, núcleo da sociedade por excelência. É a 

transmissão dos valores assimilados na terna infância que irão orientar a tomada de decisões 

futuras, e assim prevenir o aparecimento de alguns tipos de violências: 

A violência em si não passa somente na escola, vem de casa, sem uma educação 
doméstica vão para a escola sem nenhuma orientação (Ganga). 

A educação doméstica é um fator que interfere muito na vida das crianças. A falta de 

bons referenciais faz com que jovens elejam pessoas despreparadas moralmente para 

serem seus ídolos. Os pais problemáticos geram filhos desestruturados (Brigantia). 

70% dos alunos desta escola são criados apenas pela mãe, mas é aquela mãe que tem 

sustentar ele, então ela sai cedo pela manhã e volta a noite, e fica o menino sozinho 

em casa, e ele faz o que quiser em casa, na rua, e obviamente  acha que pode fazer o 

que quiser aqui. É o que te falei, o costume das famílias vão para dentro da escola 

(Pachamama). 

Cabe a educação, processo de socialização, a função de transformar os indivíduos em 

seres capazes de compreender que essa postura não é lícita e nem socialmente aceita 

(DURKHEIM, 1967). É na família que as primeiras impressões de mundo e de sociedade são 

transmitidas, os valores dados por esta são decisivos na formação do caráter do indivíduo, 

sejam estes positivos ou negativos: 

A violência na escola surge primeiro por falta de limites, e também por maus 

exemplos em casa ou fora de casa. O que é que eu digo como falta de limites, é 

aquele pai que não coloca limites na criança, a criança não tem horário para entrar e 

nem para sair. Ou aquele pai que reprime a criança muito com a violência, e aí a 
criança tem como reflexo nisso no colega. Muitas crianças são violentadas em casa, 

e devido a isso precisam extravasar com alguém. Os nossos ambientes de rua não 

são bons para a criança hoje, uma criança que ouve uma música que fala mal da 
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mulher, o menino vai tratar a mulher como objeto. A criança está envolvida em um 

ambiente de violência que infelizmente a única forma que muitas vezes elas 

entendem é com a própria violência (Inti). 

O primeiro contato que o indivíduo tem com a violência é dentro da própria casa. Não 

me refiro às famosas palmadas educativas, que podem ser futuramente proibidas por lei, mas 

sim as verdadeiras formas de violências: como as psicológicas, verbais, físicas, sexuais, entre 

outras. A família que deveria ser o referencial de amor, proteção e de bons exemplos, torna-se 

em muitos casos verdadeiros ambientes de sofrimento e desrespeito aos direitos das crianças e 

dos adolescentes. Sendo assim, o que se pode esperar desses menores vítimas de violências 

senão a reprodução do que aprenderam?  

Novamente sofre-se o risco de cair em um determinismo: “filhos de famílias violentas 

obrigatoriamente serão violentos e reproduzirão o que viveram”. É certo que essas 

experiências são capazes de gerar inúmeros malefícios na formação psicossocial desses 

indivíduos, todavia essa afirmação não representa um postulado, já que da mesma forma que 

indivíduos oriundos de famílias pacatas podem se tornar extremamente violentos, o contrário 

também é recíproco. Então qual seria o papel da família nesse contexto? 

Ignorar que a família exerce uma forte influência nessa realidade seria não enxergar o 

óbvio. O problema é focar todo o cenário das violências nas escolas apenas nesta instituição, 

se ela tem a sua parcela de culpa cabe então agora dizer qual é. Para a professora Benten o 

modelo de família que vivemos hoje é falido, a família seria uma instituição que não deu 

certo. Discordo amplamente de sua opinião, não digo só por minhas convicções pessoais, mas 

pela opinião de outros professores que me pareceram menos radicais e mais condizentes em 

seus argumentos (Inti, Pachamama e Brigantia).  

O problema não estaria na família dos dias de hoje e no que esta representa, mas no 

perfil da família em que o indivíduo está inserido. Se este trás para o ambiente escolar maus 

hábitos, dentre estes a violência, não é só porque reproduziu uma experiência ruim vivida 

dentro de casa, mas porque a instituição familiar de fato não foi bem formada ou não exerce o 

seu papel como deveria fazê-lo. 

Os piores casos são aqueles em que a família é conivente com o aluno, o menino age 

errado, bate em um colega, por exemplo, e a família afirma essa postura ao dizer que 

se bateu é porque mereceu. Houve o caso nesse ano de duas meninas que brigaram, e 

apareceu na porta da escola a mãe de uma das meninas que queria saber qual foi a 

aluna que brigou com a filha dela porque iria pegar a menina lá fora. Felizmente no 

meio dessa loucura veio um tio centrado que entrou e dialogou, mandou chamar o 

responsável da outra menina, e se fez um acordo, se registrou no papel e assinaram 

todos, inclusive as crianças, que se caso não cumprissem o acordo seriam 
encaminhadas para o DAI (Pachamama). 
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O aluno que vem com educação doméstica com certeza não vão dar trabalho na 

escola, mas aqueles que tem os pais ausentes, separados, são estes que vão dar 

trabalho. De certa forma a sua postura é uma maneira de externar a revolta que ele 

vive. Então na escola quando ele vai ganhar o espaço para se mostrar como pessoa, 

ele vai externar o que ele sente (Brigantia). 

A princípio esta alegação pode soar confusa ou incompleta, visto que famílias 

problemáticas existem em todos os meios e classes sociais, não sendo assim uma 

exclusividade das classes populares frequentadoras das escolas públicas. A fim de sanar essa 

má impressão segue o argumento de Pachamama que comenta o porquê muitos professores da 

rede pública de ensino não colocam seus filhos para estudar nas escolas públicas e sim nas 

particulares. Creio que sua fala é bem esclarecedora: 

A grande maioria das famílias possuem uma certa estrutura, uma base, são os 

valores morais e éticos que são mais distribuídos e equivalentes nas escolas 

particulares, claro que isso não é uma regra. Por que os professores de escola pública 

não colocam seus filhos em escola pública, é por que não acreditam? Não só, eu 

acredito como estou vendo resultados, mas eu baseei a educação dos meus filhos em 

alguns pilares, e eu quero que meus filhos estejam em um ambiente em que esses 

pilares sejam pelo menos respeitados, coisa que a escola pública ainda não 

consegue, estou me aposentando, será que quem virar depois de mim irá dar 

continuidade ao trabalho que foi iniciado.  

Em escolas particulares as famílias são mais organizadas, não que tenham pai e mãe, 

eu sempre estivesse presente, e isso deu resultado na educação de meus filhos. O que 
ocorre na escola pública é que pai e mãe têm que trabalhar e colocam os filhos nas 

escolas públicas, e ela que dê conta deles, quando os responsáveis dão sinais de vida 

é por telefone, nunca aparecem pessoalmente querendo saber de seus filhos, como 

eles estão, suas notas, se estão fazendo os deveres, se precisam de uma banca. Essa 

ausência da família, eu penso que é a grande causa da violência na escola, eu me 

lembro quando minha mãe dizia que a minha professora era a minha segunda mãe, 

eu tinha que respeitar a professora. 

Hoje o aluno fala com você de igual pra igual, e manda o professor tomar não sei 

aonde, ir pra não sei aonde e diz que vai pegar o professor lá fora. E quando a 

família vem às vezes é a favor do menino e diz que se o menino fez aquilo com o 

professor é porque o professor fez isso. Hoje as crianças andam mentindo, mentindo, 
mentindo, e os pais ainda acham graça. 

Outro dia um menino envolvido no tráfico de drogas, entrou aqui na escola e encheu 

uma mochila de bola, apitos, padrões, e estava saindo da escola com a mochila 

cheia. A mãe disse pra diretora que o menino sempre chegava em casa com 

“presentes” dizendo que tinha sido um sorteio, uma doação, que o professor tal tinha 

dado... o menino com 10 anos já é um ladrão, ele já furta, imagine quando esse 

menino tiver 20 anos. Eu com os meus filhos nunca admiti isso, quando pequenos 

traziam uma borracha da escola, eu perguntava de quem era e mandava devolver, eu 

era pobre e nunca fiz isso, e hoje estou aqui. Isso são valores que recebi, hoje o 

menino não tem uma caneta, uma bola vai roubar, isso são valores, as crianças estão 

vindo para a escola pública sem valores. 

É a questão dos valores, a família não está educando. A chamada educação básica 
que é dada pela escola deveria ser dada pela família, educação mesmo, fazer os dois 

papeis a escola não vai fazer nunca. Em uma escola particular esses pilares são mais 

desenvolvidos, e por isso os casos de violência na escola é menor, por que há 

cobrança. Um caso de uma amiga que levou a filha e um coleguinha de 4 anos 

chegou e disse: “fulana minha gostosa”, a mãe vendo isso foi reclamar com a 

professora, e ela disse que os pais já foram alertados e que estavam vendo essa 

situação do linguajar do menino. Então, mesmo que o menino seja criado pela 



135 

 

empregada sempre haverá um pai ou responsável de algum aluno que exigirá algum 

tipo de retorno da escola acerca do fato. 

Poderia ter trazido outras opiniões e relatados, mas este foi o que me pareceu ser o mais 

completo, e sintetiza os demais. Pelo exposto, é possível observar que para Pachamama o 

ensino na rede privada representa mais do que uma melhor qualidade de ensino, mas a 

garantia de que seus filhos teriam a complementação da educação embasada nos valores e 

princípios por ela estimados, que infelizmente não são observados nas escolas públicas.  

Ao analisar o discurso de todos os professores pude perceber que suas opiniões 

desaguavam em um ponto comum, que denominei de “valores”. São inúmeras as causas 

apontadas como a pobreza, as drogas, a mídia, a família, etc., mas em todas estas é possível 

identificar um elemento superior. 

Só a pobreza não é a justificativa, já que se assim fosse todo pobre seria violento. O uso 

de drogas e seu tráfico também não, apesar de causarem sérias consequências negativas ao 

ambiente escolar, no entanto não está presente em todas as escolas como um elemento 

intrínseco. Uma família violenta, por sua vez, exerce grande influência, todavia não é uma 

regra absoluta de que todos os seus membros serão violentos. 

Em suma, o problema estaria nos valores que são transmitidos aos indivíduos, sejam 

estes na família ou fora desta. De fato, a grande responsável pelo processo educacional é a 

família, é nesta que o indivíduo é inicialmente socializado, os valores domésticos são uma 

espécie de herança indelével. Todavia, outras instituições e meios podem exercer um papel 

semelhante, como por exemplo, a religião, a escola e até mesmo grupos sociais em que o 

indivíduo venha a fazer parte. Isso não quer dizer que possuam caráter substitutivo, 

normalmente são complementares ou suplementares à educação doméstica. Esta sempre será a 

base na formação do indivíduo. 

Na fala de Pachamama é possível extrair essa conclusão, esta não exclui a 

responsabilidade da família, mas afirma que infelizmente as escolas públicas ainda não 

conseguem dar continuidade a esses valores semeados na família ou agrega-los quando 

inexistentes, como ocorre nas escolas particulares. Estas não podem ser consideradas como o 

modelo de segurança e de bons exemplos por excelência, mas devido ao fato de serem pagas 

as exigências dos seus consumidores são concretas, estes buscam um retorno na prestação do 

serviço, e isso também perpassa nos valores de moral e bons costumes defendidos pela 

sociedade.  
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Para Inti, Pachamama, Ganga, Bringantia e Baco, a educação não é mais a prioridade de 

muitas famílias, do Estado e porque não dizer da própria escola. Essa tarefa deveria se iniciar 

em casa e ser complementada pela escola, essa seria a regra, o problema é que hoje vivemos 

uma inversão de valores. A educação, responsável pela formação de cidadãos, tem sido 

delegada primordialmente à escola: 

Sabe quais são os pais que estão presentes na escola? São justamente os pais dos 

alunos que não dão trabalho nenhum, justamente porque há um acompanhamento 
dos pais. Agora aqueles alunos que dão mais trabalho é difícil procurar os pais, 

quando marca uma reunião quem é que vai? Os pais dos alunos que têm bom 

comportamento, agora aqueles que dão trabalho... Talvez o problema seja todo esse, 

de não ter o acompanhamento dos pais. Por que eu acredito que a educação só vai 

melhorar quando os pais assumirem também o seu lugar, porque professor não pode 

assumir o papel de pai e mãe. E às vezes os pais querem que o professor assuma, 

professor educa até um limite, a educação tem que vir de casa, que é a educação 

doméstica (Brigantia). 

Pai só sabe ir para escola quando tem greve, porque o filho vai ficar em casa, pai não 

sabe cobrar ao professor que melhore a sua aprendizagem. O pai só cobra do 

professor quando o filho tira nota baixa, pai não ajuda o professor para que ele tenha 
melhores condições de trabalho, pai não está preocupado em sentar com o seu filho 

para fazer uma tarefa de casa. Então a escola é responsável pela falha do professor? 

Mas o pai por outro lado não ajuda com isso. Se o aluno não avançou mais é porque 

não tinha em casa ao seu lado um pai, uma mãe, um irmão ou avó que o ajudasse na 

atividade (Inti). 

A família não resolve, uma vez uma mãe foi chamada por causa de seu filho da 5 

serie para conversar acerca da sua postura que a professora já não o mais suportava, 

a diretora disse que teria que dar a transferência dele pra tarde, a mãe disse que ele 

não tinha idade para estudar a tarde e se fizessem isso ela não o iria colocá-lo mais 

para estudar. Dá vontade de dizer na cara, se ele não vem estudar, ele vai vim pra me 

prejudicar? Não é um favor que estar fazendo pra mim, é pra ela, para o filho dela 
[...] Os pais acham que a responsabilidade de educar é nossa, uma mãe veio e me 

perguntou como era a sua filha, eu disse que vem pra aula conversa demais na aula e 

não faz os exercícios, a mãe me respondeu que já falou com ela e me disse: “sabe o 

que pró, ela viu quando era muito pequena o seu pai tentando suicídio, e ela toma 

remédio de tarja preta e por isso ficou assim”. E eu disse: “sim, então, e daí”. Da 

mesma forma que eles pseudamente cobram, eles mesmo viram e dizem: “que 

nada”(Benten). 

Nesse cenário de transferência de responsabilidade, as violências podem aflorar de 

inúmeras formas, já que a criança e o adolescente se desenvolvem sem que tenham senso de 

responsabilidade e de respeito ao próximo. O fato de terem sua educação familiar delegada à 

escola faz com que estes se sintam descompromissados de qualquer tipo de obediência, e se 

sintam autorizados para fazer o que bem entenderem. Vejamos o que Inti diz: 

Uma vez fui chamar a atenção de um menino porque ele estava fazendo muito 

barulho, ele me xingou de tudo que é nome, e disse que não era seu pai. Fiquei 

furioso, o mandei pra coordenação, a vontade que tinha era de dar umas palmadas 

nele [..] eu não entendo se nem pai ele tem, então quem vai educa-lo, nessas horas a 

escola não pode fazer nada, vão depois dizer professor agrediu aluno, e mais, vão  

dizer que absurdo [...] chamo quem então nessas horas, se chamo a bendita mãe 

desse aluno, ela não aparece, a responsabilidade é da escola? Não mesmo, eu sou 
educador, não sou pai de ninguém.  
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Pude observar que é fato a ausência dos pais nas escolas públicas da capital baiana. 

Diversos são os motivos, sejam estes louváveis ou não: a falta de tempo em virtude de uma 

jornada de trabalho desgastante, a total negligência, o desejo de se ver livre do menor nem 

que seja por algumas horas do dia e etc. Todavia, nenhuma destas alegações é suficiente para 

justificar o abandono dos menores a cargo exclusivo da escola, conforme os professores 

entrevistados, o problema estaria em volta do valor que os pais dão a educação e ao futuro de 

seus filhos. 

As escolas públicas possuem inúmeras demandas e carências, a violência é apenas uma 

delas. A sociedade não crê na educação pública não universitária (Ganga, Inti e Baco), para 

muitos pais a escola se limita a um local em que os seus filhos vão passar o tempo e se 

alimentar, já que a escola não teria mais nada a acrescentar (Benten). 

Essa imagem preconceituosa possui muitas vezes um fundo de razão, caberia aos órgãos 

Públicos mudar essa visão da educação pública, que foi também indicada como causa das 

violências nas escolas. O abandono do Estado às suas escolas, manifestado através de 

estruturas precárias, salários baixos dos professores que devido a isso muitos trabalham 

desmotivados e etc., faz com que o aluno não acredite na instituição que está inserido, e que 

suas chances futuras no mercado de trabalho são diminuídas.  

Isso me faz lembrar a etnografia de Paul Willis (1991), apesar de serem épocas 

diferentes e sociedades bem distintas, os sentimentos de exclusão são os mesmos, muitos 

jovens crescem “conscientes” de que o futuro que lhes aguardam não será muito promissor, já 

que a escola pública não os prepara em patamar de igualdade com as particulares. O que pode 

despertar um sentimento de descontentamento e de revolta contra a escola e a tudo que esta 

representa. Os alunos por não saberem como expressar esses sentimentos ou de como lutar 

pelos seus direitos, manifestam essa indignação não só em palavras, mas em gestos, que pode 

ser inclusive violentos: 

A grande violência da escola é não proporcionar a criança o aprendizado. Estamos 

aqui em um ambiente climatizado, beleza. Mas você aprenderia em uma sala 

pequena, quente, você sentado em uma cadeira dura e tendo aula com uma 

professora que tem 3 mil anos trabalhando para o Estado que não está nem aí pra 

você. A grande violência da escola para o aluno é não permitir que ele não aprenda 

(Inti).  

Este contexto torna-se propício para que os jovens optem por caminhos que em nada se 

aproximam da escola, como o ingresso não tráfico de drogas ou no mundo do crime em geral: 

Então o que acontece é que a criança chega aos 8 anos e não sabe nem ler e nem 

escrever, pra que então ela vai pra escola, se a escola não lhe deu nada de bom. O 

aluno é tratado de burro, é o jegue, é taxado muitas vezes pelo próprio professor. E 
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se o aluno encontra do lado de fora da escola alguém que lhe dê dinheiro fácil e sem 

precisar de estudar ele com certeza vai se ligar ao tráfico (Inti). 

É claro que isso não significa uma equação matemática, qualquer tipo de determinismo 

social é imaturo. Porém, em uma realidade que quase nada concorre para o desenvolvimento 

adequado dos alunos inúmeras mazelas surgem ou se tornam aparentes, dentre estas a 

violência.  

Inúmeras são as causas apontadas como responsáveis pelas violências nas escolas, creio 

que algumas podem não terem sido apontadas neste trabalho. Mas, como já alertado, só 

seriam listadas as que estivessem presentes nos discursos dos professores a fim de permitir 

criar um panorama do que estes pensam a respeito, e assim foi feito. Sendo assim, passemos 

ao motivo maior deste trabalho, já sabemos o que os professores pensam a respeito das 

violências nas escolas, vejamos agora como estes reagem e percebem as iniciativas da 

instituição na sua prevenção e enfrentamento. 
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7 COMO AS ESCOLAS PÚBLICAS SOTEROPOLITANAS  ENFRETAM                                    

AS VIOLÊNCIAS EM SEUS AMBIENTES  

 

Os capítulos que precederam a estes tiveram apenas uma razão de ser, preparar o terreno 

para que fosse possível analisar as medidas implementadas nas escolas públicas da capital 

baiana. Os meses de pesquisa possibilitaram ver realidades que jamais teria tido acesso se não 

estivesse imerso no cenário escolar, além de permitir compreender um pouco mais das reais 

dificuldades e desafios das escolas em extirpar as violências de seus estabelecimentos. 

Tenho que confessar que este foi o capítulo que mais desejava em escrever, por ser 

tratar do coração desta dissertação. Todavia, chegar até aqui não foi nada fácil, imaginava que 

estudar as violências em instituições escolares seria uma tarefa simples, já que tinha em mente 

que a escola seria a reprodução da violência vivenciada na sociedade, ou seja, tudo que ocorre 

na escola seria nada mais e nada menos que uma representação fiel de uma violência maior, 

extramuros, vivida pelos atores escolares da instituição. Mero engano. 

Foi possível identificar no discurso dos professores essa afirmação, porém pude 

observar que o problema das violências não se restringe a essa afirmação. Já que se assim 

fosse as escolas públicas soteropolitanas estariam fadadas a dois possíveis destinos: o total 

fracasso no processo de prevenção e de enfrentamento dessas violências, posto que se 

sociedade é violenta, todas as escolas também seriam, e se o problema é com a sociedade, 

massa uniforme de violência, nada haveria que se fazer; ou o caminho do sucesso, com a 

diminuição desses eventos, posto que bastaria apenas modificar a sociedade, esta se tornando 

pacífica consequentemente o ambiente escolar também seria modificado. 

Encontrei instituições públicas em que existe de fato uma preocupação no combate às 

violências nas escolas, e outras que simplesmente as ignoraram, diversos são os motivos, que 

serão comentados neste capítulo. Ora, surge então a pergunta: se a sociedade é violenta, e a 

escola é apenas uma microrrepresentação dessa cruel realidade, porque existem escolas em 

que a paz predomina e outras em que os alunos e a criminalidade tocam o terror? 

Vivemos uma sociedade preconceituosa, somos preconceituosos, eu sou preconceituoso 

em alguns momentos e fatos de minha vida. Sendo assim, o ser humano tem a facilidade de 

discriminar o diferente e rotular o que este considera inadequado ou inferior aos seus padrões 

tidos como bons e ideais. A escola pública se enquadra nesse contexto, o fato de algumas 

serem verdadeiros campos de guerra não justifica afirmar que todas também o sejam, como se 
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a escola pública soteropolitana fosse uma única instituição indivisível, a realidade é bem 

outra. 

Este parêntese foi proposital, quando decidi estudar as formas de enfrentamento e de 

prevenção às violências nas escolas algumas pessoas acharam a temática interessante, outras 

me olharam meio torto e com total descrédito. “Chover no molhado”, creio que essa seja a 

expressão que melhor se aplica aos descrentes, já que para alguns nada é feito para alterar esse 

cenário. 

Graças a Deus dei ouvido a minha curiosidade e ao desejo de contribuir de alguma 

forma com essa realidade que já estive inserido e me fascina. Desde já afirmo, muito e nada se 

tem feito, conheci escolas e Escolas, professores e Professores, dá mesma forma que existem 

aqueles que nascem para mudar o mundo, existem os que nascem para ver o mundo passar. 

Como reagir, como enfrentar as violências nas escolas? Foram identificadas grandes e 

pequenas ações, pessoais e coletivas, algumas que me encheram de indignação e outras, que 

graças ao jeitinho baiano de ser, me fizeram não só ter esperança em mudanças, mas foram 

responsáveis de momento de risos pela facilidade que muitos professores têm de mesmo na 

adversidade não perder a alegria e o “rebolado”. 

Inicialmente pensou-se em analisar em tópicos as formas de reações conforme a 

classificação proposta pela literatura e adotada neste trabalho. Todavia, foi possível observar a 

tempo que as violências relatadas pelos professores não foram praticadas isoladamente, 

sempre os relatos estão precedidos ou sucedidos de outras formas de violências. Sendo assim, 

a fim de evitar uma leitura enfadonha e cansativa, optou-se em transcrever os relatos mais 

ricos de detalhes e que tenham tipo uma respectiva reação.  Após este momento, será exposta 

uma tabela para esquematizar e sintetizar as violências praticadas com as respectivas reações, 

quaisquer que sejam estas. Finda esta etapa serão feitos breves comentários do papel 

desempenhado pelo Conselho Tutelar, a Ronda Policial e o Ministério Público neste cenário 

de violências. 

 

7.1 DIANTE DAS VIOLÊNCIAS O QUE FAZER? 

 

Essa é uma pergunta que muitos professores se fazem quase que diariamente quando se 

dirigem a escola em que trabalham. Questionados de forma geral acerca do que fazer diante 
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de um evento desse tipo, todos os professores fizeram menção ao regulamento interno da 

instituição e ao auxílio de outras entidades ou órgãos que possuem capacidade para lidar com 

esse tipo de problema.  

Quando acontece um caso de violência o procedimento é chamar o aluno, muitas 

vezes não admite que fez, chamamos também o responsável. Primeiro recebe 

advertência e depois suspensão, só quando recebe três advertências [...] como você 

sabe não se pode expulsar o aluno, ele é convidado a ser transferido, mas são casos 

extremos e é muito difícil se dar essa medida (Ganga). 

O problema é que não existe um “padrão ouro” que oriente como os professores e a 

escola devem se comportar diante desses atos. O que se pode concluir é que o procedimento 

disciplinar das escolas não consegue suprir todas as demandas, mas também não poderia. 

Como o próprio nome já o define, este é um procedimento disciplinar e não punitivo, para 

essas ações existe a lei, que é aplicada pelos órgãos judiciários e não pela escola. Além do 

mais, o fato de não puderem convidar os alunos inaptos a se retirarem da escola, reforça não 

só a fragilidade do procedimento disciplinar, mas, sobretudo a impunidade desse tipo de 

aluno. Isso se deve ao fato de ser um direito constitucional do menor de estudar, é um direito 

da criança e do adolescente ter acesso à educação, valendo-se disso tanto pais como alunos 

recorrem a essa garantia legal para permanecerem na escola
60

.   

Em virtude dessa limitação, é possível observar que os professores e a escola 

desenvolveram alguns mecanismos de enfretamento a essas violências. Sobretudo a aquelas 

em que ainda podem ser sanadas pela própria escola: como as violências verbais, algumas 

expressões de violência psicológica e as violências físicas que geram lesões insignificantes. 

As reações são as mais inusitadas possíveis, como o que é feito pelo professor Inti: 

Eu às vezes reajo com violência, você tem que mostrar que é mais forte, responder a 

criança na mesma intensidade, com força,conversando, tentando entender o porquê a 

criança fez aquilo [...] A criança percebe que é somente através da violência que ela 

vai se afirmar como superiora as outras que são oprimidas. É nesses momentos que 

se precisa ser firme, enérgico e não entrar no jogo da criança. Tentar com força 

moral contornar essa situação. 

 

Eu sou a favor do castigo, Piaget fala que a punição deve ser mantida, não vai para o 

recreio, tem que tirar o que a criança gosta, e o professor também acaba perdendo o 

recreio, só deixo ir embora quando acaba com o dever.  
 

Chega uma hora que a criança manda você “tomar no cu”, você não vai dizer o 

mesmo literalmente, mas o que é que eu digo: “toma no cu você”, não sou eu porque 

quem toma isso aí é você, primeiro porque o que existe é ânus, e se for para alguém 

tomar é você”[...] é assim, é agressivo, mas a criança não manda mais você tomar 

em nenhum lugar. 

                                                
60Esta discussão será retomada no próximo item, referente a participação de outros orgaos na prevenção e 

enfrentamento das violências nas escolas. 
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O relato de Inti, ex-professor da escola municipal Ásia, a princípio choca por sua 

postura prática, e me fez lembrar a conversa de um aluno com um funcionário mencionado no 

capítulo anterior, no qual aquele se vale de algumas palavras inadequadas ao ambiente escolar 

para se referir a outro aluno. De fato foge as regras e as teorias desenvolvidas pela literatura 

da Educação, não estou aqui a questionar se a sua postura é certa ou equivocada, o que me 

importou nesse momento foi o seu resultado, e neste caso foi positiva: 

Eu procedo dessa maneira porque se eu disser que é feio ela vai dizer sempre, então 

primeiro você prova que sabe do que ela está falando, e que você não é um demente. 

Provar a ela que aquele espaço não é de violência, eu respondo dessa maneira, mas 

depois mostro a ela que não sou seu inimigo, tem que tratar ela igual a criança que 
lhe dá mais alegria.  

Eu acho que inibo uma segunda fala dessa, porque respeito você cria quando você 

promove respeito. Se você é justo, se trata igualmente a todos, você tem respeito, 

isso eu faço para inibir, a criança de hoje em dia trata o professor como se ele fosse 

o seu colega, ela perdeu completamente o respeito pelo mais velho que duas 

gerações atrás ainda existia. Mostre que você sabe a linguagem dela e mostre que 

aqui ela não pode agir assim, ela não está em casa, por ela em cheque, e tome 

castigo, tira-se o recreio. 

Muitos deles querem chamar a sua atenção, digo por experiência própria, esses 

alunos que eu trato assim são aqueles, alguns, que ao longo da relação foram 

mudando por que viram que, você se impõe e responder forte eles obedecem. E eles 

passam a respeitar. 

Existem muitas formas de tratar os xingamentos e as outras formas de violência verbal, 

a maioria destas está associada a conscientização do aluno de que sua postura é inadequada e 

prejudicial  para o grupo em que está inserido e a si próprio. Neste caso, o diálogo prevaleceu 

e sorte resultados positivos na relação aluno-professor, através da promoção do respeito 

mútuo. Pelo discurso de Inti pode-se perceber que a “conscientização”, entendida neste 

contexto como reeducação da criança, é feita a partir de um breve processo, iniciado pela 

demonstração de poder, de quem é a autoridade na sala de aula. E para concretizar essa 

afirmação, o professor se vale dos mecanismos a eles disponíveis para impor a sua vontade, 

sendo a punição uma ferramenta de alto apreço neste contexto. O aluno passa a ter 

consciência que a sua postura é inadequada quando é privado dos benefícios ora gozados, 

neste caso o recreio. 

De alguma forma, o aluno passa a entender que sua atitude foi inadequada, seja pelo 

diálogo ou pela privação de algo que lhe proporcione prazer, semelhante ao que Foucault 

preconiza em seu discurso acerca dos “corpos dóceis”, o aluno seria moldado conforme os 

padrões de educação legitimados (FOUCAULT, 1999). Contudo, no cenário atual esse 

mecanismo não possui a mesma eficácia que outrora, já que o professor também seria 

penalizado indiretamente pelas práticas verbais negativas de seus alunos, pois também ficaria 
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sem desfrutar do intervalo do recreio, por exemplo. Além do mais, o respeito conquistado não 

é adquirido apenas pelo reconhecimento da autoridade do professor, mas ao fato de verem 

neste um indivíduo capaz de falar a sua mesma linguagem e, em alguns casos, disponíveis a 

lhes oferecer atenção. 

Pela fala de Inti ainda é possível extrair que o uso indiscriminado de palavrões, e porque 

não dizer de outras manifestações de violência verbal no interior da escola se deve a falta de 

limites, a ausência de uma figura que represente de forma coerente o papel de autoridade que 

é de titularidade dos pais ou responsáveis. Não se está a afirmar que isso seja o suficiente para 

extirpar as violências verbais, mas pude observar em campo que diante de professores que 

assumem uma postura mais pessoal com seus alunos, sendo está caracteriza pelo ato de 

demonstrar interesse por suas falas, naturalmente ganham o respeito de seus alunos. Isso não é 

uma regra, mas é facilmente identificada essa relação, o aluno passa a ver no professor não 

como um inimigo, conforme salientou Inti, mas alguém que mesmo não sendo alguém de sua 

família lhe é capaz de dar atenção e ouvidos. 

O respeito e o desuso de expressões de baixo calão se dão não por medo de ser punido, 

mas pelo receio que alguns alunos tem de fragilizar a relação de amizade construída com o 

professor. Os palavrões persistem, mas não são utilizados na presença do docente, o que 

representa um avanço, já que o aluno passa a tomar consciência que tais expressões são 

inadequadas, o que fortalece o trabalho “conta gota” de conscientização.   

Os casos de violências verbais, psicológicas e físicas, que não são enquadrados como 

delitos, são normalmente encaminhados à coordenação ou direção da escola, o aluno sofre 

uma das medidas disciplinares do regimento interno da instituição, que pode ou não ter 

eficácia. A outra medida não convencional, ou seja, que não segue obrigatoriamente este 

procedimento administrativo é adotado por alguns dos professores entrevistados, como: Inti, 

Brigantia, Pachamama, Odin, Frigg, Penates, Osíris e Penates.  

Estas ações, diferentemente das anteriores produzem resultados positivos e duradouros, 

todas elas se resumem ao respeito e ao amor, sentimentos que parecem não estar acessíveis a 

todos os alunos nas casas em que habitam. O uso contínuo de palavrões além de indicar falta 

de educação doméstica, delata outra carência ainda maior, que para estes professores seria a 

falta de amor: 

Eles agem assim por que não têm amor em casa, muitos nem família têm. Eles 

crescem revoltados e sem limites, e acabam descontando na gente, cabe a nós 
mostrar que não somos seus inimigos e sim seus amigos, e que estamos na escola 

pra ensinar e ajuda-los (Brigantia). 
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Olha, tudo isso é falta de amor, de carinho em casa, é normal que muitos apresentem 

essa postura, eles são revoltados por toda essa carência, e não sabem como 

manifestar isso, ou melhor, muitos não tem consciência disso, então sem perceber, 

inconscientemente soltam palavrão, batem no colegas [...] tudo isso é feito como 

manifestação da revolta que eles sentem da vida (Galateia). 

O amor foi o sentimento mais mencionado na fala dos professores. A carência que 

muitos atores escolares vivem, e neste grupo estão englobados os próprios professores e 

funcionários, é para os docentes um dos grandes responsáveis pelas violências observadas. A 

falta de respeito e de educação doméstica nada mais seria para Brigantia, Ganga, Inti e 

Pachamama que consequências dessa carência de amor, quando se tem amor, o respeito e a 

educação se conquistam e se constroem. Concordo com o que me foi dito, mas me ficou a 

dúvida, se é o amor um dos problemas como então sanar a sua carência, se já foi afirmado por 

estes mesmos professores que a escola não pode substituir a família, e que eles não podem 

assumir o papel de pais e mães, como então oferecer esse amor aos seus alunos.  

Na verdade pude observar é que estes desempenham o papel paterno por vias oblíquas, 

é claro que de forma desfigurada e limitada, mas o fazem. Os limites e a atenção ora dados em 

sala de aula são traduzidos por alguns alunos como forma de amor, manifestações de que 

alguém se importa com eles. Tudo irá depender da forma que é feito e dito, existem dois tipos 

de profissionais, e isso se enquadra em qualquer carreira: os que trabalham para garantir o 

sustento próprio e familiar única e exclusivamente; e outros que além do aspecto material, o 

fazem por gostarem do fazer, amarem o ofício que assumiram, apesar de qualquer dificuldade.  

Creio que seria este o caso dos professores que lograram algum sucesso no controle das 

violências no interior da sala de aula, o amor é um sentimento gratuito e verossímil, não sendo 

passível de simulações convincentes. Desta forma, apenas o amor à profissão justifica a 

postura destes professores que visam manter o ambiente em que trabalham em harmonia, pois 

apenas o simples receio de não serem vítimas de violências ou de controlarem seus alunos não 

são motivações capazes de prolongar por muito tempo a postura desses professores. 

Eu faço isso porque quero, porque amo minha profissão, o Estado não me paga pra 

isso, mas eu tento fazer o diferencial, esses meninos precisam de atenção e eu tento 

dar (Brigantia). 

Como visto, o diálogo é a melhor forma de solucionar conflitos, mas creio que tudo 

dependerá da maneira e em que circunstâncias este se desenvolve. Às vezes os resultados 

desejados não são alcançados, e a comunicação se torna insustentável, como se o idioma 

utilizado não fosse o mesmo entre os interlocutores. 
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Quando ainda era professor escutei um relato que nunca mais esqueci, no mesmo 

projeto que participava havia um professor de geografia da rede estadual, este lecionava em 

um bairro de extrema violência. Seus alunos tinham um perfil próprio, muitos eram 

envolvidos no tráfico de drogas e tinham como religião o candomblé. Como não conseguia 

atenção e tinha medo de adotar uma postura mais rígida, ele encontrou uma saída não 

convencional, se valeu da crença do seu alunado para exercer controle da situação através de 

simulações de experiências espirituais. Este passou a dizer aos seus alunos que era “pai de 

santo”, e por conhecer bem o culto, simulava em sala de aula momentos em que “o santo 

descia”. Não sei bem até que ponto isso foi verdade, mas segundo outros professores da 

mesma escola, este professor de geografia passou a ser muito respeitado pelos alunos. 

A postura da professora Brigantia é um exemplo salutar de soluções de conflitos através 

do diálogo, não de forma tão inusitada como a relatada acima, mas dentro de uma perspectiva 

de “dar amor”. Durante as entrevistas esta me relatou diversos eventos de violências verbais e 

físicas, situações que a princípio se sentia de mãos atadas. Porém, esta afirmou ter cansado de 

esperar uma postura concreta da escola e passou a desenvolver sua própria maneira de 

enfrentar essas violências.  

Menino, parece que a gente está em um ringue, porque está naquela briga e tem que 

ter autoridade para acabar com essa situação. Desde que comecei a ensinar eu peguei 

uma técnica, aquele aluno que é mais revoltado, mais rebelde, eu procuro dar mais 

atenção a ele. Eu procuro dizer palavras, elogiar, sabe, procuro exalta-lo, porque aí 

ganho a confiança dele, então ele não vai fazer nada comigo. Entendeu, porque ele 

tem um respeito, quando o aluno adquire um respeito pelo professor nunca que ele 

vai dar na cara daquele professor, porque ele sabe até onde ele pode ir. Eu [..] me 

aproximo do aluno, encho a bola dele, e ganho o respeito dele, e na hora certa 

quando eles criam confusão eu digo com autoridade: “vamos parar!”. E pelo respeito 
conquistado, eles param. 

Lembra da menina que é amiga do tráfico? Ela tinha respeito por mim, todas as 

vezes que eu chegava na sala de aula ela me beijava, tinha aquele carinho por mim 

(“prozinha”). Eu a conquistei justamente dessa forma, a chamava pelo nome 

(Elizandra, eu a chamava de Eli), ninguém a chamava de Eli, só eu.   

Certo dia eu estava no transbordo, aí veio uma pessoa que me abraçou por trás e 

tapou os meus olhos, aí eu gelei, pensei “Meu Deus quem é que está me abraçando”, 

sentia que era mulher. Quando eu virei era Eli, que me disse: “Minha pró linda”, eu 

disse: “ó minha filha que coisa boa tudo bem com você”. Fui descobrindo como a 

minha técnica dava certo. Eu tive muita vitória dessa forma. 

São ações simples, mas que exigem tempo para surtirem algum efeito positivo por se 

tratarem de um processo contínuo de construção de amizade e confiança. O que se pode 

observar que esta iniciativa, semelhante ao que é feito por Inti, garante uma melhora no 

relacionamento aluno-professor, e por consequência na relação aluno-aluno, já que se cria 

uma atmosfera de respeito mútuo. As ações desenvolvidas por Brigantia são de cunho 

preventivo, e garantem um controle das incivilidades e de pequenos eventos de violências, 
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esta admitiu que diante de outras formas de violências ela se sente de mãos atadas, por 

extrapolar a sua esfera de atuação profissional, mas isso não a impediu de buscar ações de 

tentativa de diminuição das violências por iniciativa própria. 

Logo quando eu entrei na escola tinha uma menina que falava muito palavrão. Ela 

tinha sido reprovada na 6a série em duas matérias, e teria que fazer dependência a 

tarde para poder cursar a 7 a série pela manhã. Ela estava revoltada. Essa menina 

soltou tanto palavrão que eu fiquei “Meus Deus, que menina é essa, eu vou trabalhar 

com esse tipo de jovem,”. No primeiro dia de aula, olha a menina lá na minha sala, e 

agora o que é que eu tenho que fazer. Bom apliquei a mesma técnica, fui me 

aproximando dela. Logo no primeiro dia de aula eu levei um texto chamado 
“Construindo pontes”, o texto fala da amizade de dois irmãos que foi rompida. O 

texto tem como moral que o que falta na vida é o diálogo que seria justamente a 

ponte que foi construída entre as duas fazendas dos irmãos. E essa menina levantou 

a mão e disse: “concordo com esse texto porque na minha casa eu saía na mão com 

a minha mãe”.  

E eu disse:“é mesmo...saía na mão...”. E a menina continuou: “ela já tinha me 

denunciado várias vezes, já tinha me levado pra delegacia, hoje não, eu consigo 

conversar com ela, a nossa amizade melhorou”.  

E eu continuei: “então gente, essa dinâmica é para mostrar que eu também quero 

construir uma ponte com vocês, eu estou aqui não só para dar aulas, mas para ser 

amiga de vocês”. Então, eu já vou ganhando espaço entre eles, e demonstro que 

gosto de dar aula.  

Uma vez me perguntaram se eu não me cansava de ver a cara deles todos os dias, e 

eu respondi que eu me divertia com eles. Eu amo o que faço. E eles diziam que eu 

era doída, porque os outros professores fazem aquela coisa por obrigação, por 

cumprimento de carga horária... ficam naquela ‘enrolação’ e pronto. E eu não sou 

assim. 

É possível identificar que tais medidas além de proporcionarem o estreitamento de 

vínculos entre a professora e os alunos, garantem de certo modo a sua segurança. Ao se valer 

da condição de amiga e de interessada na sua real educação, Brigantia passa a ter acesso ao 

universo particular de seus alunos, de quem são, do que pensam, e assim consegue ministrar 

suas aulas com tranquilidade. Como Inti, Brigantia busca deixar bem claro aos seus alunos 

que não é sua inimiga, esta conduta assume uma denotação defensiva, semelhante a uma 

estratégia de guerra, o fato de ter ciência de que uma postura autoritária ou em um patamar de 

superioridade não só afastaria o alunado, como também poderia por em risco a sua segurança. 

Essa é uma preocupação não só desta professora, o medo de serem vítimas de violências está 

presente na fala de quase todos os professores entrevistados (salvo Baco e Thor que nada 

mencionaram
61

).  

                                                
61Baco diz nunca ter visto nenhum evento de violência, e que se sente seguro na escola em que trabalha. Da 

mesma forma Thor, que acredita que todo lugar é perigoso, mas não vê nada de anormal na escola, para ele 

tudo é bem tranquilo. A segurança que estes professores sentem no interior das escolas em que trabalham se 

deve ao fato de não estarem atentos as violências existentes, não que estes as ignorem, mas sim por 

acreditarem que os fenômenos presenciados são típicos da idade, não sendo assim considerados violências.  
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Foi-se o tempo que ensinar era uma atividade pacata, e garantir a própria integridade 

física e moral se tornou a prioridade de muitos docentes. A postura do professor dentro da sala 

de aula perpassa por essa preocupação, a forma de se comunicar com os alunos e seus 

familiares é sempre feita de maneira a evitar qualquer tipo de atrito. O sentimento de 

desconfiança e incerteza acerca da índole de seus alunos faz com que muitos professores 

prefiram adotar uma postura passiva, tentam passar despercebidos no dia-dia laboral e optam 

em manter uma distância não só dos eventos de violências, mas dos próprios atores escolares. 

Como ainda não aconteceu comigo, a minha postura continua a mesma. Mas fico 

atento quanto a determinados procedimentos, avaliações e metodologias de ensino 

que procuro adotar (Tonatiuh). 

Não se pode negar que o medo é um sentimento que povoa a mente humana, há quem 

diga que sua função biológica seja alertar o homem animal de qualquer tipo de perigo. 

Quando iniciei a pesquisa tentei ao máximo me desvincular da imagem construída pela mídia 

acerca das violências escolares, contudo foi quase impossível não associa-la aos depoimentos 

dos professores. Como a própria Pachamama e Ganga já haviam me alertado, cada escola é 

única, possui uma realidade própria de conquistas e mazelas, não havendo espaço assim para 

generalizações feitas pela mídia. Todavia o medo é comum. 

Muitas das reações adotadas pelos professores e pela própria escola têm como um dos 

ingredientes principais o medo. A tão desejada segurança nos ambientes escolares possui 

como mola propulsora o medo de ser vítima de qualquer forma de violência, argumento que 

se embasa nos próprios relatos das espécies de violências. Quase não se mencionou a 

preocupação com a preservação dos bens e patrimônios da escola, como me disse Freya: “o 

que me importa, eu quero é chegar é viva em casa”. Apesar dessa constatação, pude observar 

em algumas escolas a presença excessiva de cadeados e grades. Não irei exagerar em afirmar 

que se assemelham a uma prisão, mas que possuem uma aparência nem um pouco adequada 

ao que se imagina como uma escola, um espaço harmônico e acolhedor, é fato.  

Ao passar pelos corredores da escola África, me chamou a atenção o fato de 

existirem grades no final de um grande corredor que dá acesso a algumas salas 

destinadas a atividades extracurriculares. Então questionei para a funciona, que de 
forma muito simpática me mostrava a escola: 

- Senhora fulana porque tem grades aqui?  

- Ah meu filho, tem que ter, se não eles quebram tudo, você não tem ideia do que 

esses meninos fazem. 

-Tem alguma coisa de valor aí? 

-TV, aparelho de videocassete, DVD, etc. 

-Por que grades, a fechadura não adiantou? 

-Não, só grades eles respeitam. 
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A “carcerização” das escolas é uma das soluções mais festejadas pela mídia 

sensacionalista e pregada pela política de tolerância zero (CABRAL, 2011; DINIZ, 2007). 

Diferente de outros Estados, não se observou nenhuma grande iniciativa a esse respeito, como 

a implantação de sistema de vigilância, detectores de metais e etc (MP, G., 2012). Na prática 

tudo é muito precário, as escolas não possuem nenhum tipo de segurança contra qualquer 

ameaça externa (assaltos praticados por terceiros, por exemplo). 

Os próprios vigilantes das escolas exercem um papel de portaria, onde o acesso é quase 

livre, sua presença é meramente figurativa. Estes não possuem nenhum tipo de treinamento 

específico em casos de violências, pelo que observei estes ficam boa parte do tempo de 

trabalho sentados na entrada principal da escola. O tempo é alternado em conversar com os 

próprios alunos ou com pessoas da comunidade (vendedores de lanche, comerciantes vizinhos 

da escola, etc.), em nenhuma das visitas em que me apresentei tive dificuldade de acesso.  

Antes de fazer qualquer juízo de valor acerca da postura desses profissionais, é 

importante deixar claro que apesar de muitas vezes participarem do processo de prevenção e 

de enfrentamento das violências nas escolas, como é o caso específico da escola Europa, as 

suas atribuições profissionais não englobam essas características. Estes foram contratados 

para garantir a segurança dos alunos e funcionários no interior da escola através da restrição 

do acesso de terceiros estranhos ao ambiente escolar, e não como profissionais de segurança 

ostensivo.  

É complicada a situação das escolas públicas soteropolitanas, não me refiro apenas ao 

cenário das violências, mas ao próprio abandono em que estas vivem. De fato, uma das 

maiores violências que a escola, alunos e professores vivem hoje é o abandono dos Poderes 

Públicos e da sociedade como diz o professor Baco. Mas não antecipemos a discussão, 

voltemos às formas de enfrentamento às violências de iniciativas dos professores: 

-Então professora, em um evento de violências além de serem aplicadas as sanções 

previstas no regimento disciplinar da escola o que mais é feito. Refiro-me ainda a 

esses eventos que não possuem grandes proporções, as pequenas violências? 

-Olha, além das regras de advertência, suspensão e transferência, tratamos de criar 

um diálogo com os alunos envolvidos. E chamamos a família pra conversar, 

comunicar o que houve e tentar junto com a família resolver o problema da melhor 

forma possível. Mas aí que está o problema, a família é chamada, porém nunca 

aparece (Ganga). 

Uma das grandes dificuldades encontradas pelos professores ao tentar conter as espécies 

de violências dentro da sala de aula é o diálogo direto com os pais ou responsáveis. Como 

visto anteriormente, a família não é a grande culpada pelas violências nas escolas, todavia a 
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sua omissão no processo de conscientização e educação de seus filhos por suas ações 

inadequadas na escola o é. A sensação que é transmitida é que muitos pais não querem ser 

incomodados pelos atos de seus filhos, a educação é muitas vezes delegada à escola, deste 

modo alguns pais agem como meros genitores. 

Destarte, todo o trabalho desenvolvido de prevenção e de enfrentamento às violências é 

prejudicado, já que o apoio dos pais é vital para que qualquer iniciativa gere frutos concretos. 

De todas as instituições visitadas, a única que apresentou resultados concretos de diminuição 

das violências dentro de seu estabelecimento foi a escola estadual Europa, localizada na 

periferia de Salvador, como será visto, o seu sucesso se deve além das medidas 

implementadas, mas ao apoio e presença de algumas famílias no processo de busca de uma 

cultura de paz na escola. 

A professora Ganga desabafou comigo que devido a falta de interesse dos pais, ou por 

sua postura em aceitar ou legitimar a conduta de seus filhos, se sente cansada e muito 

desaminada com a educação pública. Todas as iniciativas desenvolvidas na escola Oceania 

tendem a fracassar, já que os pais, que deveriam ser os maiores interessados, quase nunca 

comparecem nas reuniões de “pais e mestres”, o que limita qualquer iniciativa antiviolências.  

Os pais se recusam a aceitar que os seus filhos agem de forma errada, eles 

superprotegem e depois de serem chamados várias vezes é que exigem ver os que os 

filhos fazem, dizendo que só acreditam vendo (Ganga). 

Neste tipo de situação torna-se difícil exigir dos alunos mudanças no seu 

comportamento indesejável, já que o apoio da família é vital para ratificar qualquer iniciativa 

da escola. Ganga acrescentou que muitos estudantes chegam à sala de aula drogados ou 

bêbados, o que a deixa em uma situação de impotência, como se estivesse de mãos atadas, 

pois nesse estado estes não estão no pleno gozo de suas faculdades mentais, e qualquer 

discurso moralizante pode ser interpretado como um “puxão de orelha”, que para Ganga pode 

representar um risco a sua integridade física. 

O fato de muitos alunos já serem maiores de idade também dificulta o processo de 

conscientização feito pela escola, por não se ter um responsável a quem recorrer de forma 

amigável e os alunos se autointitularem adultos, a escola acaba por se limitar a tentar 

contornar a situação da maneira mais amigável possível, sempre através do diálogo. Nestas 

situações sua ação é bem limitada, o docente ou outro funcionário quando identifica um caso 

de aluno drogado ou bêbado tenta trata-lo com muito cuidado e convencê-lo de que o que fez 

só o prejudica, ou chama a Ronda Escolar. No caso dos estudantes que ainda não atingiram a 

maioridade civil, seus responsáveis nunca se encontram disponíveis para atender as 
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solicitações da escola. Questionei a Ganga se nessas situações a escola, como instituição, não 

possui um procedimento padrão para adotar nessas situações. Ganga, com um sorriso meio 

sem graça e constrangida respondeu:  

Tem sim, mas não vai adiantar, chama a Ronda Escolar, mas isso infelizmente não 

adianta. Às vezes tento conversar e não dar importância ao fato de estarem drogados, 

se saírem da escola é pior, eu vejo que muitos eles fazem isso porque não suportam 

suas vidas, sair da escola seria pior. 

As escolas não são omissas, isso pude constatar, de alguma forma estas reagem aos 

estímulos da violência, se mechem, se movimentam. Todavia, não se pode iniciar uma grande 

empreitada apenas com a boa vontade de alguns professores, alunos e corpo administrativo. 

No caso concreto da escola Oceania, são desenvolvidas atividades que buscam disseminar 

uma cultura de paz, geralmente são atividades lúdicas feitas em parceria com Universidades 

públicas e particulares, além de palestras. 

Infelizmente, ainda não foram observados resultados positivos capazes de minimizar o 

cenário de violências, prova disso são as palestras destinadas aos alunos que se realizam no 

turno oposto das aulas. Estas são desenvolvidas pelos professores e coordenadores da escola, 

e geralmente são ministradas por palestrantes de fora da instituição: policiais, psicólogos, 

juízes, etc., infelizmente a frequência e presença dos alunos é quase que insignificante. Como 

a própria professora Ganga acrescentou: “e os alunos que vão geralmente são os mais 

comportados o que querem algo de fato da vida, estudar, fazer uma faculdade... os alunos 

geradores de problema não dão nem sinais de vida”. 

Nesse cenário de desinteresse não adianta apontar os responsáveis, todos possuem a sua 

parcela de culpa, ou melhor, de omissão. Não são só os pais e alunos que demonstram 

desinteresse, os professores também estão incluídos nesse grupo passivo. As professoras 

Brigantia e Benten acreditam que a iniciativas de enfrentamento devem ser de todos: família, 

aluno, pais e corpo docente. Muitos professores preferem permanecer omissos e ignorar essa 

realidade, os motivos são diversos, contudo nem sempre são plausíveis. 

Brigantia acrescentou que reuniões com essa temática são frequentes na escola África, 

todavia a participação do professores é quase inexistente, é notório o desinteresse e descaso de 

muitos professores. Segundo esta, a alegação principal dos docentes ausentes são os baixos 

salários, o fato de serem mal remunerados e as reuniões se desenvolverem no turno oposto ao 

de trabalho funciona como uma espécie de balde de água fria. Já que as reuniões são 

atividades extras, ou seja, fora da carga horária dos professores e de sua folha de pagamento.  
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Os professores que comparecem nessas reuniões, segundo Brigantia, vão ou por amor                                                                              

ou para fugir da sala de aula. Estas se dão no mesmo turno de trabalho, ou nas raras ocasiões 

em que as horas de reunião podem ser abatidas da carga horária mensal de labor, nestas 

ocasiões a frequência é quase máxima, porém seguem o “ritual de missa de corpo presente”. 

A grande maioria dos professores é indiferente ao conteúdo que lhe é ministrado, seja por não 

acreditarem em mudanças ou que as violências que ocorrem no interior da escola não lhe 

dizem respeito. Nestes casos o que importa não é o motivo da reunião, mas o beneficio que 

esta pode lhe vir a gerar. 

Recentemente eu participei de uma reunião, que meus colegas não foram e falaram 

que eu ia porque era nova, não entendi porque eles não quiseram ir, foi uma reunião 

em um colégio no bairro da paz para discutir sobre medidas socioeducativas 

(Benten). 

Essas palestras não possuem adesão dos professores, são palestrantes que só estão 

para ganhar o dinheiro deles, nem sabem qual é a realidade da escola, nem sabem o 

que é escola. Os professores às vezes vão porque significa um turno sem aula. Se for 

no turno oposto ninguém vai, só vão se forem pressionados, geralmente se está no 

estágio probatório eles vão....passou o estágio probatório não vão mais... Só vai se 

for obrigado. Na pratica essas palestras servem muito pouco. Por que para os casos 
concretos não serve para nada (Inti). 

Até então foram descritas reações e iniciativas para atos de violências que teoricamente 

podem ser contornadas dentro do ambiente escolar sem a participação de algum órgão 

externo: como incivilidades, violências verbais e psicológicas esparsas e pequenas violências 

físicas. A partir do próximo item adentraremos nas violências que possuem uma conotação 

mais negativas e que podem adquirir o status de infração penal ou ato infracional previsto no 

ECA. 

 

7.2 A PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES CONTRA AS VIOLÊNCIAS 

 

A escola não está sozinha nesse universo de violências. Há demandas em que esta não 

possui capacidade e competência de lidar com os seus próprios recursos, sendo necessária a 

participação de outros órgãos e entidades. São nesses momentos que a presença da Ronda 

Escolar, do Conselho Tutelar e do Ministério Público podem fazer a diferença, será? 

Em caso de violências chama-se o Conselho Tutelar para conversar, e quando é caso 
de delito, de crime, chama-se o Ministério Público, que tenta também criar parcerias 

com as escolas nesse sentido (Inti). 

Imaginava pelo fato da temática das violências em ambientes escolares estar tão em 

voga o Poder Público já teria montado uma estrutura para tentar conter e prevenir esses 
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eventos, mero engano. De fato, todas as vezes que se cometem grandes erros ou omissões por 

parte da Administração Pública imediatamente esta se manifesta afirmando que medidas estão 

sendo ou serão implantadas. Não serei radical em afirmar que nada se tem feito, porém o 

mínimo que se tem criado ainda não é visível a olho nu na maioria das escolas visitadas. 

Na literatura nacional foi possível identificar inúmeras parceiras das escolas públicas 

com outras entidades públicas e privadas. Infelizmente em Salvador a realidade não é bem 

essa, como será agora comentado. Laços já foram estabelecidos, mas ainda se apresentam 

frágeis ou em construção. Questionado aos professores a quem recorrer em casos de 

violências que extrapolem os limites passíveis de serem solucionados pela própria escola as 

respostas dadas foram imediata: “chama-se a Ronda Escolar e o Conselho Tutelar”.  

Para minha surpresa o Ministério Público não se fez presente na fala dos professores, as 

únicas menções foram dadas por Inti, Brigantia e Pachamama. Em relação a professora, a 

referência se deu virtude de um caso específico de violência que envolveu uma aluna que 

morava em um abrigo de menores próximo à escola. Nestes casos a intervenção do MP é 

obrigatória por lei (CF e ECA), e não se dá pela violência na escola em si, mas por envolver 

menores que estão sob a sua tutela, sendo assim, independe do ambiente em que estes se 

encontrem. Semelhante conclusão também se pode extrair do comentário de Inti, que 

mencionou a participação do MP somente em situações de violências já consumadas, ou seja, 

em eventos que os menores já tenham praticado ato infracional
62

. 

Os demais 22 professores não têm ciência de nenhum trabalho desenvolvido por esse 

órgão em prol do combate das violências nas escolas, na verdade estes só se manifestaram 

acerca do MP por que os indaguei diretamente, acreditava que algum trabalho semelhante ao 

que é feito em outras capitais brasileiras estivesse sendo desenvolvido em Salvador. Pelo 

contrário, o único relato em que é citado foi dado pela professora Brigantia, no qual o MP 

nem chegou a se dirigir à escola local do conflito, e a sua atuação não se deu conforme a 

escola esperava, já que assumiu uma postura parcial a favor do aluno, sem ter dado ouvido ao 

que a escola tinha a dizer a respeito do caso: 

Eu presenciei uma reunião da diretora na qual se discutia uma confusão na rua, a 

briga começou na rua, mas eram alunos da escola, começou o bafafá e o aluno 

correu para dentro da escola e quebrou a perna. A diretora transferiu de escola o 

menino que criou a confusão. O menino foi para o Ministério Público, denunciou a 

diretora por não ter dado a oportunidade a ele estudar, acusou ela de não deixa-lo 
estudar naquela escola. [...] Sendo que o Ministério Público nem chegou a ir na 

                                                
62

O ato infracional é caracterizado como uma conduta descrita como crime ou contravenção penal, conforme o 
Art.103 do ECA.   
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escola para investigar, simplesmente acreditou no que o aluno disse e acolheu como 

uma verdade. 

Antes de adentrar no papel do Conselho Tutelar e da Ronda Escolar é fundamental fazer 

um breve parêntese. Como visto no capítulo anterior, as formas de violências observadas nas 

escolas estaduais e municipais são diferentes, muito disso se deve ao perfil etário desses dois 

tipos de instituições. A violência não é restrita a idade, o que ocorre na prática são variações 

de intensidade, frequência e espécie. Este trabalho não teve a pretensão de rotular os tipos de 

violências presentes nesses dois tipos de instituições, já que se assim fosse ter-se-ia que lançar 

mão de outras ferramentas metodológicas. A pretensão foi conhecer as violências observadas 

pelos professores, e a partir de seu relato, tentar compreender como a escola se comporta 

diante desses eventos. Devido a isso, a análise da atuação do Conselho Tutelar e da Ronda 

Escolar foi feito de forma generalizada, posto que não existem diferenciações de tratamento 

dessas instituições para as escolas estaduais ou municipais. 

    Nas escolas visitadas, e nas mencionadas pelos professores entrevistados, a dinâmica 

e a atuação do Conselho Tutelar é diferenciada, e porque não dizer completamente díspares. O 

órgão trabalha por setor, a sua atuação depende do espaço territorial em que cada unidade tem 

competência, o que favorece a diferenciação no tratamento desses eventos. Tudo irá depender 

do perfil dos conselheiros tutelares responsáveis por determinadas escolas englobadas no 

território de sua competência. Isso fica nítido em falas de professores que exaltam a parceria 

do conselho com a escola, a omissão deste, ou ainda, a sua mínima atuação.  

Em casos de violências mais graves se chama o conselho tutelar, mas na maioria das 
vezes não aparece (Inti). 

O conselho tutelar sempre nos atendeu, realmente são os nossos parceiros, de ligar 

pra eles, e eles largarem tudo o que estão fazendo e virem nos atender (Pachamama).  

Esqueça o conselho tutelar, nunca vi lá (Beten). 

Em tese, o conselho tutelar é obrigado a acompanhar qualquer tipo de evento de 

violência que envolva menores, seja como vítimas ou como agressores, a sua ciência é 

necessária. Essa disparidade de tratamento me chamou a atenção, e me fez refletir um pouco 

acerca da importância desse órgão e do reconhecimento de sua importância para os poderes 

públicos e para a sociedade. Inúmeras são as propagandas e campanhas de combate às 

violências contra os menores que mencionam o conselho tutelar, de fato o nome pode não 

soar estranho para a maioria da população, mas a sua atuação sim. Confesso que só tive 

ciência da existência desse órgão no tempo em que cursava a disciplina ECA na faculdade de 

Direito, lembro-me ainda que tive que fazer uma visita ao Conselho Tutelar no Largo de 

Roma, e a experiência não me foi muito agradável. 
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Era uma casa adaptada pela prefeitura, em péssimo estado de conservação, mal 

equipada, na verdade era bem precária. A conselheira que estava de plantão foi bem atenciosa 

e tratou de explicar o funcionamento, e como o conselho procede em casos de violências 

contra crianças e adolescentes. A unidade só possuía um veículo, responsável em levar os 

conselheiros aos locais de denúncia, os menores para se apresentar diante do juiz da vara da 

infância e da juventude, e de visitar os menores reintroduzidos em suas casas ou em novos 

lares, em suma, o veículo não dava conta. Hoje a realidade não é diferente, após um contato 

com um amigo que é conselheiro pude constatar que após seis anos muita coisa permanece 

igual. 

É óbvio que apenas a estrutura precária não justifica a omissão do conselho tutelar 

diante das denúncias feitas pelas escolas, pois se assim fosse este se faria ausente em todas 

elas, o que não é verdade. Segundo o conselheiro tutelar entrevistado informalmente, o 

problema reside na falta de verba e pessoal destinado a esse órgão, e na prioridade de 

atendimento. Em outras palavras, são poucos os conselheiros e veículos para uma grande 

quantidade de atividades desenvolvidas, o atendimento em muitos casos se deve a gravidade e 

ao caráter emergencial da situação. 

Nos casos mencionados foi possível identificar que a parceria se consolidou não só pela 

grande quantidade e frequência de denúncias ao conselho, mas, sobretudo pela insistência da 

escola em demonstrar a necessidade de sua presença. Como dito, são muitas as demandas que 

este órgão tem que administrar, e que apesar de serem obrigados por lei a verificar a 

veracidade das denúncias nem sempre o fazem. É absurdo o fato da sua presença não ser 

constante, mas infelizmente este ainda não é uma prioridade do Município de Salvador, que 

tem como obrigação legal de mantê-lo. Não estou a defender os conselhos tutelares, mas 

nessa situação em que se encontram é muito fácil colocar toda culpa de sua omissão na 

precariedade de sua estrutura, o que dificulta discernir se se trata de omissão com as 

violências escolares ou mero descaso.  

Já com a Ronda escolar a realidade é um pouco diferente, esta sempre se fez presente no 

ambiente escolar, porém possuem outras limitações. Os policiais militares destinados a essa 

atividade possuem treinamento diferenciado, e segundo o relato dos professores a sua 

presença sempre foi positiva no ambiente escolar. O problema que a sua atuação ainda é 

muito limitada, não por omissão ou descaso por parte dos policiais, mas em virtude de suas 

próprias atribuições. 
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A ronda escolar é muito presente na escola em que trabalho. É o poder ostensiva do 

Estado presente na escola [...] A ronda não faz nada na escola, no máximo entra pra 

conversar, só serve para amedrontar, mais pra nada (Benten). 

A ronda escolar vem diariamente. Eles passam por fora e dentro da escola. Passam 

pela direção, às vezes pedimos que eles façam uma circulada pelas instalações 

(Ganga). 

Tivemos apoio da PM, ligávamos para a ronda escolar, e eles sempre viam ver, 

conversar com os alunos (Pachamama). 

Maior apoio da Ronda escolar, visto que ela aparece muito pouco na escola 

(Galateia). 

A ronda escola é presente, mas só serve para intimidar, tem um sentido mais 
pedagógico, ir lá para conversar intimidar, que é fundamental, mas só isso (Inti). 

 Na prática pude perceber que a ronda escolar desempenha o papel a que foi destinado 

em lei, que é garantir a segurança dos atores escolares e reprimir qualquer tipo de delitos que 

possa surgir nas escolas. O problema que a sua atuação ainda é limitada e insatisfatória na 

opinião de alguns professores como Benten, Inti, Ganga e Galateia, estes não mencionaram 

como deveria ser o seu trabalho, mas é possível identificar em suas falas o desejo que o 

trabalho dos policiais seja mais evasivo. Como já debatido anteriormente, o diálogo é 

fundamental para a solução de qualquer conflito, mas neste caso o desejo desses professores 

não seria bem esse, e sim uma atuação mais evasiva. O ato de conversar com os alunos 

causadores de violências não seria suficiente, mas então o que se espera? Para Ganga a 

atuação ainda deixa a desejar, mas não só por falhas no serviço prestado pela ronda escolar, 

mas a toda uma estrutura legal que protege o menor, e que muitas vezes é usado pelo próprio 

como forma de defesa para encobrir as suas falhas: 

Acho que fica a desejar, por que se for abordagem com menor não pode revistar, que 

caracteriza o constrangimento, agora com esse estatuto da criança do adolescente as 

coisas ficaram mais complicadas. Tudo agora é “eu sou de menor”. Mas na hora de 

fazer bobeira, burrada, de engravidar, de xingar o outro ninguém é de menor. Todo 

mundo agora sabe o que faz (Ganga).  

Ela sempre aparece na escola, porém, não adianta muito, eles não podem fazer nada 

são alunos de menor, não podem bater, revistar, não podem fazer nada. Houve até o 

caso de um menino de 10 anos em que o pai foi assassinado, era traficante, ele tinha 

uma história muito triste, tinha marca de bala no corpo. Esse menino mostrava uma 
revolta muito grande, e tinha dias em que ele não queria obedecer ninguém, e batia 

nos colegas, as professoras mandavam ele ir embora, mas o que ele queria era ficar 

pertubando. Chama a Ronda, a ronda chegou e disse “que ele tem que ficar na 

escola, a escola não quer ficar com o menino, mas ele tem que ficar na escola” . Aí 

eles conversam com o menino, quando eles vão embora o menino começa a fazer 

tudo de novo, as mesmas coisas, joga pedra... é uma situação muito difícil 

(Brigantia).  

Existem inúmeros debates acerca da legalidade da presença da polícia no ambiente 

escolar, se sua abordagem fere ou não direitos das crianças e dos adolescentes. Há aqueles que 

se sintam seguros e afirmam que a polícia deveria se fazer cada vez mais presente, como é o 

caso dos professores acima citados, há outros, por sua vez, que vêm na figura da ronda escolar 



156 

 

um tratamento discriminatório, como se os atores escolares fossem bandidos ou marginais, 

opinião dada por alguns alunos. O certo é que as escolas soteropolitanas necessitam desse 

acompanhamento, que infelizmente ainda é limitado, se o papel da polícia é garantir a 

segurança dos cidadãos de bem, porque não promover um acesso e uma permanência maior 

nas escolas que apresentam grandes conflitos de violências tipificadas como infração penal. 

O fato é que a presença da ronda escolar de fato coíbe as violências nos ambientes 

escolares, seja qualquer que seja a sua manifestação: verbal, física ou psicológica. Uma 

criança em tom de piada comentou comigo: “rapaz, quando vêm os homis a gente se 

comporta”, é interessante perceber que não são os pais ou a escola que impõe respeito e 

representam a autoridade, e sim a polícia. É esta que possui um largo aparato de repressão às 

violências, e que não tem como preocupação maior a formação educacional dos alunos, e sim 

em combater a criminalidade, onde quer que ela esteja. De posse dessa informação, os alunos 

causadores de conflitos evitam qualquer tipo de atrito, pois sabem que não ficarão impunes, o 

que ratifica a alegação da professora Benten, ao afirmar que “a ronda só serve para 

amedrontar”. 

De forma geral, a escola chama a ronda escolar em casos em que a violência extrapola o 

limite do tolerável, sendo este compreendido nas situações em que os eventos desenvolvidos 

se configuram como crime ou quando não foi possível de ser contornado somente por esta. A 

fim de facilitar a visualização das formas de violências presentes nas escolas com a sua 

respectiva reação, seja ela qual for, segue a tabela que esquematiza os fenômenos 

encontrados:  

Tabela 12 - As reações aos tipos de violências pela escola 

 Escola Consequências  

Violência verbal Aplicação do procedimento 

disciplinar e comunicar a família 

Depende da adesão da 

família 

 

 

Violência física 

Lesões 

insignificantes
63

 

Aplicação do procedimento 

disciplinar e comunicar a família 

Depende da adesão da 

família 

Lesões 

corporais
64

 

Aplicação do procedimento 

disciplinar, comunicar a família, 

Conselho Tutelar e/ou a Ronda  

Controle e repressão à 

violência 

                                                
63Puxões de cabelo, empurrões, tapas e murros que não representem lesões corporais e que não deixem vestígios. 



157 

 

 Escola Consequências  

 

Violência 

psicológica 

 

Bullying Aplicação do procedimento 

disciplinar e comunicar a família 

Depende da adesão da 

família 

Ameaças Nada _______ 

 

Violência contra o patrimônio  

 

Investimento em grades e cadeados 

 

Diminuição dos eventos de 

degradação 

Violência contra a propriedade Aplicação do procedimento 

disciplinar, comunicar a família, 

Conselho Tutelar e/ou a Ronda 

Escolar 

 

Diminuição desses eventos  

 

A atuação da escola é bem limitada, esta apenas se vale do procedimento disciplinar, 

que nem sempre é cumprido. “Acho que a escola deveria realmente ser contundente com 

alunos reincidentes em agressões, e estes são vários, nunca vi um aluno ser transferido” 

(Galateia). A professora acrescentou a dificuldade que a escola tem de pôr em prática as 

medidas determinadas pelo procedimento disciplinar, conforme já mencionado, o “convite” 

de transferência é muitas vezes questionado por alunos e pais como óbice ao acesso à 

educação. Desta forma, após recorrerem ao MP ou Conselho Tutelar, muitas escolas são 

obrigadas a reintegrar o aluno indisciplinado contra a sua vontade, o que reforça a impunidade 

e o sentimento de impotência, já que a única ferramenta legal que esta possui para manter a 

disciplina e a harmonia na escola é constantemente ignorada, como se validade não mais 

tivesse.   

Devido a isso, o procedimento disciplinar somente possuem resultados positivos quando 

a família reconhece que de fato o aluno falhou, e que a medida implementada serve como um 

alerta educativo de que a ação realizada é indesejada socialmente e que merece ser corrigida. 

Ao afirmar que as medidas de violência verbal, violências físicas manifestadas em lesões 

                                                                                                                                                   
64Neste caso já enquadradas como lesões corporais, ou seja, como crime ou ato infracional.  
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corporais insignificantes e bullying dependem da adesão da família se deve ao fato de serem 

medidas educativas acima de tudo, e não apenas punitivas.  

Sendo assim, cabe à família dar seguimento a esse processo em casa, o que não ocorre 

na opinião dos professores, já que a maioria dos alunos não possuem uma estrutura familiar 

capaz de dar esse suporte humano, além desta não comparecer na escola quando solicitada, 

tornando ineficaz a medida aplicada (Ganga, Pachamama, Inti, Baco, Brigantia). A escola 

acaba por ter que resolver o problema sozinha, e por não lograr êxito, opta por dar ênfase aos 

eventos de gritante violência, em que a sua repercussão sem que a escola adote alguma 

postura representaria omissão de sua parte.   

Já em relação às ameaças, manifestação de violência psicológica, nada se tem feito. 

Ocorre que as escolas, sejam elas municipais ou estaduais, permanecem omissas a esse 

respeito, nenhum dos 25 professores relatou em suas entrevistas algum evento em que foram 

vítimas ou presenciaram o fato e que a escola tenha adotado alguma postura. Conforme 

veremos no próximo item a instituição prefere conviver com esse fato como se ele não 

existisse.  

As violências contra o patrimônio apresentam uma solução que, a meu ver é 

demasiadamente prática. Colocar grades e cadeados em portas, janelas e corredores não 

soluciona o problema desse tipo de violência, pois apenas dificulta a ação dos autores, não 

extirpa essa mazela da escola. Não se é feito nenhum trabalho específico que demonstre a 

necessidade de conservação dos bens da escola, que são de usufruto de todos, apenas se 

retarda o problema ou apenas dificulta a sua prática. 

As violências físicas que provocam lesões corporais e as violências contra a propriedade 

apesar de terem naturezas distintas possuem procedimentos similares. Identificado o evento, 

deve-se chamar a família ou responsável (no caso de se tratar de aluno menor de idade) e o 

conselho tutelar e/ou a ronda escolar, a depender da disponibilidade dessas duas instituições. 

O procedimento disciplinar não é ignorado, e deve ser aplicado imediatamente após o evento, 

já que independe de outra medida implementada. 

Em relação à violência física que apresentam uma gravidade maior, que é aferida a 

partir do que a escola entenda não conseguir solucionar o evento sozinha, chama-se o 

conselho tutelar e a ronda escolar. É importante deixar claro que não existe um padrão de 

referência do que seja considerado grave ou insignificante, os critérios são muito subjetivos e 

irão depender, por exemplo, da repercussão do evento, da capacidade do professor ou corpo 
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escolar em contornar o evento. Estas instituições possuem atuações iniciais semelhantes, ao 

chegarem na escola, ambas tratam de conversar com os agressões e as vítimas a fim de tentar 

solucionar o problema na própria escola.  

Em relação ao conselho tutelar a atuação é mais específica. Após a tentativa de 

conciliação entre vítima e agressores, é feito um termo de compromisso entre os alunos e os 

pais (caso haja menores envolvidos) de que essa situação não irá novamente se repetir. Essa 

medida é válida apenas em eventos de agressão que não configuram crime, pois se assim o é, 

os envolvidos são encaminhados ao conselho tutelar pela própria escola, ou se havendo 

resistência, como o auxílio da ronda escolar. Em todos os eventos de violências em que a 

ronda escolar participa geralmente surtem resultados positivos, já que a figura do policial 

impõe respeito aos alunos, já que estes têm instintivamente noção que esses agentes 

representam o poder ostensivo do Estado, e que não estão na escola para passar a “mão em 

suas cabeças”. 

   Por fim, as violências contra a propriedade. Estas seguem uma sequência similar a 

anterior, sendo eventos banais e insignificantes, como por exemplo, furtos de um lápis ou uma 

borracha, o aluno é chamado para conversar, que pode ser com o próprio professor ou 

pedagogo da escola. Nestes casos, as medidas são de cunho educativo e conscientizador, 

esporadicamente os pais são chamados, sobretudo quando o evento é reincidente. A história é 

totalmente diferente quando se trata de furtos de objetos já com valor comercial e em casos de 

roubos. Identificado o problema, a ronda escolar é imediatamente comunicada, que 

encaminhará o menor ao conselho tutelar, que dará ciência ao Ministério Público acerca do 

fato, que apurará se se trata de prática de ato infracional. Para escola, esses eventos possuem 

uma resposta positiva, já que o problema passa a ser de responsabilidade dos órgãos realmente 

competentes para dar solução ao fato.  

Confesso que fiquei um pouco frustrado com o que encontrei em campo, acreditava 

piamente que outros órgãos e instituições desenvolviam algum tipo de papel ou de atividade 

contra as violências nas escolas. Acreditava que iniciativas semelhantes a outras cidades 

estavam sendo implementadas, como a presença de equipamentos de vigilância, detectores de 

metal, a inserção da polícia de forma diária no interior da escola, palestras e cursos de 

enfrentamento das violências, etc. Nada, apenas o vazio de minhas perspectivas e a desolação 

de muitos professores que se encontram abandonados e esquecidos nessa triste realidade de 

violências. Devido a isso, optei em destinar um item deste trabalho a comentar esse turbilhão 



160 

 

de sentimentos e de sensações que os professores sentem e que traduzem muito bem a 

realidade do enfrentamento das violências nas escolas em Salvador. 

 

7.3 O MEDO, O ABANDONO E O DESCASO 

 

As análises das entrevistas permitiram chegar a essas três palavras que resumem muito 

bem a realidade das violências nas escolas públicas soteropolitanas: medo, abandono e 

descaso. Não é minha intenção tecer nenhuma crítica acerca da qualidade da educação 

soteropolitana, apesar desta estar diretamente ligada ao problema foco deste trabalho. Meu 

propósito foi estudar as violências, e creio que é nelas que devo me deter até o final, já que se 

fosse diferente, e tivesse que falar da realidade dessas escolas de forma global, não saberia 

quantos meses ou anos seriam necessários para relatar essa realidade com precisão. 

Como visto no capítulo 3, o medo povoa o imaginário da população, o homem 

desenvolveu com o passar dos séculos inúmeras fobias, muitas delas consequências de uma 

sociedade estressante e violenta que é obrigada a conviver com essas mazelas dia-dia. O 

problema surge quando ambientes aparentemente pacatos tornam-se alvo de violências que 

não faziam parte inicialmente desse cenário, como é a escola nos dias atuais. A violência que 

se teme não é aquela produzida pela instituição, exercida pelo uso de um poder simbólico, 

mas sim aquela marcada pela lesividade direta ao indivíduo, ao seu corpo e sua mente. 

Hoje, muitos professores, alunos e funcionários têm medo de ir para a escola, e isso não 

se deve apenas por causa do percurso até chegar ao colégio ou pelo bairro em que este está 

localizado, mas a toda uma realidade em que a violência se torna moeda de troca. Alunos que 

se agridem fisicamente como forma de manifestar o seu descontentamento com algum evento 

de foro íntimo; alunos que ameaçam professores por causa de notas, atividades escolares ou 

por mera antipatia; a presença de membros do tráfico de drogas que por si só já intimida 

alunos e professores pelo simples receio do que estes possam fazer se contrariados, são 

algumas das situações que além de aumentarem a sensação de insegurança, intensificam o 

medo do que lhes pode acontecer dentro do ambiente escolar. 

Os professores têm medo de trabalhar, medo de serem a qualquer momento 

vitimizados
65

. Essa sensação se prolonga em todos os dias de sua jornada laboral, é claro que 

                                                
65 Exceção Baco e Thor, conforme já explanado no capítulo 6. 
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não se pode exagerar e criar uma atmosfera de terror acerca das violências nas escolas, mas 

como afirmado pela professora Ganga: “optei em ser professor e não policial, se quisesse lidar 

com violência seguiria essa carreira e não a educação”. Segundo os professores, a escola não 

está preparada para lidar com as violências, a formação que obtiveram na academia não os 

capacita para solucionar esse tipo de conflito, o que potencializa ainda mais o receio de 

trabalhar. Não saber de que forma proceder aumenta a sua sensação de vulnerabilidade e 

impotência: “Todos os dias entramos e saímos rezando de nossas escolas públicas” (Osíris). 

É o medo um dos grandes responsáveis pela mudança da postura de muitos professores, 

cada ser humano reage de forma diferente. Não é possível estabelecer um padrão de 

comportamento, mas pude perceber que muitas das ações e condutas dos professores 

perpassam por esse sentimento. A forma de se comportar na sala de aula, a maneira de se 

dirigir aos alunos e seus familiares não é feita sem que antes sejam feitas as devidas 

ponderações a fim de evitar qualquer má interpretação que possa por em risco a sua 

segurança. 

Não estou a afirmar que as escolas públicas de Salvador são um covil de marginais e 

delinquentes violentos, porém o fato de não se saber ou não se poder separar os lobos dos 

cordeiros faz com que muitos professores despertem a desconfiança de quem são seus alunos 

ou qual é sua família e círculo de amizades, e do que estes são capazes de fazer se 

contrariados. Como visto, o tráfico de drogas está presente nas escolas, e quando afirmo isso 

não estou apenas a dizer que a comercialização se dá dentro do ambiente escolar, mas que 

seus agentes as frequentam, e só esse fato já é motivo suficiente para despertar o medo em 

muitos professores (Ganga, Galateia, Osiris, Brigantia, Penates, Tonatiuh, Frigg entre outros).  

O professor tem medo, e tem que ter medo, eu acho que hoje em dia não podemos 

ser ingênuos, porque, minha mãe sempre diz uma expressão que “gente ruim para 

ela perder ou ganhar não faz diferença”. Aí muitas vezes o professor é refém, e ele 
acaba tendo de criar mecanismo para ter que aprovar aquele aluno. Você não pode 

bater de frente com esse tipo de coisa porque você não tem estrutura para isso. No 

caso, professor tem um aluno que está ligado com o tráfico de drogas, que é 

marginal, que falta, mas não quer perder de ano. É aquela coisa, se o professor peitar 

o aluno uma vez e se aluno ameaçá-lo, e souber que ele é do tráfico, é marginal, o 

professor aprova, é ridícula, mas você salva a sua vida... Não podemos mais viver no 

estado de que “nós vamos salvar o aluno”, você não vai fazer isso porque você não é 

super homem, e não para a bala no peito. Eu acho que o professor é ameaçado, ele 

tem que saber até que ponto a escola lhe oferece segurança ou procura a policia, ou 

faz o que o aluno quer: a aprovação (Inti). 

Tem um caso de um pai que foi brigar com o professor de biologia por causa de uma 
nota baixa que tinha dado a sua filha, o pai peitou o professor, por pouco não chegou 

as vias de fato. O professor acabou que aprovou a aluna, e fez questão de mostrar a 

prova e de que só aprovou por causa disso (Thor). 
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Não duvido que haja professores que não se sentem intimidados com essa realidade, 

como é o caso de Baco e Thor, a questão não é criar dados estatísticos que permitam concluir 

quantos professores têm medo e quantos não têm medo das violências nas escolas, e sim 

porque este sentimento se faz tão presente no ambiente escolar. Inúmeras podem ser as 

causas, a violência é uma delas, mas creio que o abandono e o descaso com a educação 

soteropolitana possuem grande influência, já que violências podem existir em diversos 

ambientes, mas a sensação de medo nem sempre é uma regra. 

Diversos foram os relatos de violências em que nada foi feito, onde a escola foi omissão 

e o Poder Público negligente. Inúmeros foram os casos a mim confiados e partilhados pelos 

professores em tom de decepção, tristeza e revolta, vejamos alguns deles. O que aconteceu 

com o professor Inti me deixou preocupado, já que o descaso e a omissão da escola foram 

explícitos. Tratei de dissimular o meu espanto para que o docente pudesse dar continuidade a 

sua falar: 

-Então professor, em caso de violências qual é o procedimento da escola?  

-Em todos esses casos o procedimento é chamar os pais, a última escola em que 

trabalhei tive que sair porque o pai de um aluno queria me matar. O pai já tinha 

me agredido verbalmente de tudo que é nome em outras ocasiões, mas nunca liguei. 

O motivo que ele me ameaçou foi banal. O professor dá o livro didático à criança, 

sendo que o pai que tem que buscar, o pai vivia alcoolizado e já tinha um filho 

morto pelo tráfico. O menino já tinha 13 anos no 3a ano, e não sabia nem ler e nem 

escrever, e não estava nem aí, o pai o mandava para a escola apenas para comer a 

merenda escolar. Teve um dia que o aluno não levou o livro para a aula, eu disse que 

ele tinha que copiar o exercício do livro do colega, ele começou a me xingar de tudo 

que é nome, aí não teve jeito chamei a atenção e mandei para o diretor para que 

recebesse uma suspensão. A aula era bem melhor quando ele e alguns outros não 
iam.  

Antes de dar continuidade a fala de Inti é interessante tecer alguns comentários para que 

nada se perca. Ao reler sua entrevista fiquei me questionando o que seria então uma violência 

tolerável, ou se o que Inti tolerou não foi para ele concebido como violência. Acredito que a 

percepção de violência se assemelha ao da dor, o limiar é muito pessoal, o que pode causar 

um enorme sofrimento a um indivíduo pode não gerar nenhum tipo de alteração no outro. 

Professores como Ganga, Pachamama, Beten, Brigantia e Galateia mencionaram em suas 

entrevistas não suportarem a violência verbal, o uso de palavras de baixo calão seria uma 

porta de entrada para outros tipos de violências por ferir o respeito ao próximo.  

Não estou a afirmar que o professor Inti seja indiferente as violências verbais, mas o que 

pude perceber que o fato de estar inserido em um contexto onde a violência verbal é quase 

que naturalizada o fez não dar mais importância às injúrias proferidas por esse pai em 

específico, já que a prática desse tipo de violência se apresenta como um elemento da 
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comunidade local em que a escola está inserida. Mesmo sendo vítima de violência verbal este 

não encaminhou o caso ao diretor da escola e não tomou nenhuma outra providência, optou 

em ignorar o fato. 

Antes de suspender os pais são chamados, sendo que a maioria não vai, a criança 

fica na escola largada. Já trabalhei em escola do subúrbio em que os pais sempre 

eram presentes... depende muito se a família é parceira nesse sentido. O pai desse 

aluno foi (bêbado) as 9h da manha (muitos pais iam para a escola falar comigo 

bêbados), muitas crianças são cuidadas pelas tias, avós. A escola municipal não 

alcança a essa realidade da criança enquanto família deveria ter na escola um 

profissional para trabalhar com isso, e não tem. 

O pai me ameaçou de morte disse que ia se acabar na cadeia, mas que eu ia ter o que 

merecia. Eu brinco com os meus colegas que não queria aparecer morto no “Bocão” 

ou “Na Mira” coberto com um lençol, sai da escola por precaução. 

Este relato é o único em que ficou explícita uma ameaça real contra a vida do professor, 

em outros depoimentos foram identificadas ameaças de cunho predominantemente 

psicológicos. Devido a isso, tive uma grande curiosidade em saber como a escola municipal 

Ásia procedeu diante deste fato, e foi nesse momento em que fiquei perplexo: 

Eu disse para o diretor que é o caso de mandar para casa, esse aluno não tinha 

condições de ficar na escola. Não foi feito nada, eu sai e o menino permaneceu. O 

diretor movido pela verba, porque turma é verba, aluno é dinheiro, não iriam mandar 

um professor para uma escola no final do ano, ainda mais da forma que eu sai. 

Quando contei esse caso para  o diretor ele disse que iria chamar o pai e iria dar uma 

queixa, eu falei que não, que ficasse assim,pois eu já estava saindo e se isso fosse 

feito o pai poderia se revoltar com a escola. A preocupação maior do diretor era não 

fechar a turma, o que acabou acontecendo. Alguns alunos foram remanejados pelos 

pais, outros não... a preocupação dos pais era apenas onde deixar o seu filho durante 
o dia, não era a educação. 

Neste caso, e em muitos outros a mim relatados, a escola permaneceu inerte. Não foi o 

medo que imobilizou o diretor, mas interesses que vão além da problemática das violências 

nas escolas. A verba, o recurso, falou mais alto, pois não se tratava de conversar com o pai, 

mais sim de chamar a autoridade policial. Apesar de Inti não dizer expressamente, pude 

perceber em sua voz e em sua expressão facial o quanto esse fato ainda o angustiava, como 

este se sentiu menosprezado como profissional e ser humano, já que acabou sendo penalizado 

indiretamente pelo fato por ter que deixar a escola para garantir a sua própria segurança. 

Não só com Inti essa prática foi utilizada, como existe uma grande dificuldade de 

transferir alunos indisciplinados e causadores de violências, quem acaba sendo submetido a 

essas medidas são as vítimas: professores, alunos e funcionários. Inverte-se os papéis, as 

vítimas são punidas e os agressores deixados em paz. Na Escola Ásia a estrutura é tão precária 

que esta está rodeada por matagal, e conforme o próprio Inti acrescentou: “qualquer um pode 

entrar naquela escola, até a polícia chegar eu já estaria morto!”. 
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O abandono e o descaso com as escolas públicas de Salvador formam uma espécie de 

união indissolúvel. A primeira impressão que tive da fala de alguns professores era que se 

tratava de um processo de catarse, de fato, algumas opiniões assumiram essa característica, 

mas com o tempo de pesquisa e com uma análise mais aprofundada das entrevistas pude 

perceber que o desabafo, a indignação e o cansaço dos professores eram plausíveis. 

Novamente friso que não visto a camisa de nenhuma categoria ou ator social em 

específico. Mas o fato de ter tido o contato direto e constante com os professores me permitiu 

ter uma nova visão de sua profissão e da realidade das violências escolares, que 

provavelmente não teria tido se não fosse através deste trabalho. A temática não é nenhuma 

novidade, todos querem saber mais sobre bullying, a sociedade se escandaliza com os eventos 

violentos, mas quase ninguém realmente quer arregaçar as mangas e fazer algo para mudar 

esse cenário. E não digo da sociedade de forma geral, me refiro aos órgãos e entes políticos 

que por força da lei têm a obrigação de zelar por estas. 

A prefeitura de Salvador, o Governo do Estado, e suas respectivas Secretárias de 

Educação o que fazem a esse respeito? “Nada”, essencialmente essa foi a resposta que todos 

os professores me deram, e quando me refiro a todos, estão incluídos também aqueles que não 

fizeram parte da amostra. Gargalhadas, palavrões... Inúmeras foram as formas de 

manifestações que transpareciam a indignação por essa monstruosa omissão. Para que não soe 

tendenciosa a minha fala, vejamos alguns casos em concreto:  

A secretaria de educação defende o aluno, chama os pais, professores para 

conversar, mas acaba defendendo o aluno. O professor na maioria das vezes não 

pode assumir uma postura mais dura. Já teve caso de aluno ir na secretaria de 

educação dar queixa contra o professor, aí o professor é chamado e quem é puxado a 

orelha é o professor. O que mais tem no colégio é indisciplina e drogas, e a 

secretaria sabe e não faz nada (Ganga, escola estadual Oceania). 

Na época ela (a diretora) fez uma disposição de motivos para a secretaria de 

educação contando tudo o que ocorria na escola: a venda de drogas, o uso de drogas 

no matagal, o encontro da arma e a ameaça do marginal, etc. Esse fato aconteceram 

em agosto, apenas no final de janeiro, a secretaria ligou para saber o que houve, o 

porquê tinha feito aquele ofício, fui eu que atendi o telefone e disse: “minha filha, 

fossemos depender de vocês nossa diretora estaria morta e enterrada, e só agora você 

vem ligar!!! (Pachamama, escola estadual Europa). 

A prefeitura não oferece nenhum tipo de ajuda, apenas quando nos arredores da 

escola há alguma unidade do CAPES mandam o aluno para lá. A prefeitura nada faz, 

só quem faz alguma coisa para tentar salvar a sua escola é o diretor (Inti, escola 

municipal Ásia). 

A omissão das respectivas secretarias é digna de revolta. A fim de conhecer os dois 

lados da moeda, entrei em contato com ambas as secretarias, tentativa infrutífera: telefonei, 

enviei emails, nada. Simplesmente fui ignorado. Acredito que o abandono e o descaso dos 
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órgãos públicos reforça o cenário de violências, já que quem deveria obrigatoriamente tomar 

medidas corretivas não o faz. Sendo assim, a quem recorrer? 

Como visto, o Governo, seja municipal ou estadual, é omisso; a ronda escolar possui um 

papel restrito, que apesar de apresentar resultados positivos se limita a conversar com os 

causadores de violências e a preencher formulários de visita, já que a lei impede qualquer 

abordagem mais evasiva; o conselho tutelar cria em algumas escolas parcerias, que na prática 

se resumem a prestar a visita quando solicitado com uma maior brevidade; a família, por 

inúmeros motivos se faz ausente do ambiente escolar, não se preocupa com a formação e a 

educação de seus filhos... Então, quem tem que resolver? A escola? O professor? 

Na prática é nas mãos dos professores e diretores que a “bomba” estoura
66

. São estes 

que estão em contato diário e direto com alunos e pais, e que devem tomar alguma iniciativa 

perante um evento de violência que ocorra dentro de sua sala de aula ou da escola, já que se 

nada for feito poderá configurar como omissão, e quem sabe até uma infração penal. Em um 

cenário de múltiplas violências, inúmeras posturas podem ser assumidas, há aqueles que em 

consonância com a grande omissão dos órgãos públicos preferem conviver com esses eventos 

como se não lhes dissessem respeito, ou em sentido contrário, assumem uma postura de tentar 

fazer a sua parte em prol de diminuir esse cenário, mesmo cientes de que não possuem 

capacidade de fazer isso sozinhos. 

Certa vez uma colega minha que trabalha em uma escola em Pirajá passou por uma 

situação além de constrangedora, de impotência. Ela tinha um aluno envolvido em 

pequenos roubos, mas que todos sabiam que era ligado com o tráfico de drogas. 
Uma tarde a polícia bateu lá no colégio atrás do garoto, que já era de maior, para 

prende-lo, o menino se desesperou e chorando pediu ajuda para minha colega. Ela 

não pode fazer nada, o aluno só gritava “pró não deixa eles me levarem a senhora 

me conhece diz pra eles...”. Claro que já não cabia a professora fazer alguma coisa 

nessa situação, ela não é advogada, mas o sentimento de impotência, de não ter 

conseguido ajudá-lo antes a deixou mal, ela ficou arrasada, é muito triste tudo isso 

(Brigantia). 

O sentimento de impotência que muitos professores têm diante de eventos de violências 

torna-se uma das grandes desmotivações para continuar na área da educação. Entrar em uma 

guerra com pouquíssimo armamento é uma tarefa árdua para professores e diretores, já que as 

consequências nem sempre são positivas, e, às vezes as feridas geradas podem ser maiores 

que as vitórias. Como diz o ditado popular: “a corda sempre arrebenta no lado mais fraco”, e 

                                                
66Literalmente foi isso que quase ocorre na escola Oceania e em outra escola localizada no subúrbio ferroviário. 

Professores encontraram bombas de São João com alunos prestes a estourar o vaso sanitário do banheiro da 

escola. 
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foi exatamente isso que alguns professores partilharam comigo, casos de colegas de trabalhos 

que desenvolveram inúmeras patologias
67

 após anos de serviço.  

Até este ponto há quem possa afirmar que todas as profissões são passíveis de 

enfermidades, e que no caso das escolas isso necessariamente pode não estar relacionado com 

as violências aqui estudadas. É verdade, essa ligação pode não ser obrigatória, contudo 

ignorar que as violências exercem uma forte influência seria ignorar todas as evidências até 

aqui apresentadas, em um cenário de descaso e abandono por parte do Estado e da sociedade, 

a violência nasce e cresce sem limites, já que não encontra barreiras suficientes que impeçam 

a sua manifestação, e tornar-se vítima das violências não é um fato difícil de acontecer. 

Pra mim o professor hoje é um professor doente, ele está adoecendo. Porque em casa 
a família não dá conta, então manda pra escola, e esta também não dá conta, já que 

são unidades estanques, não dialogam com a escola que já está cheia de problemas, 

como vai resolver mais esse problema. No final das contas a culpa será de quem, dos 

professores, a maioria dos meus colegas tomam remédio de tarja preta, 

consequências da sala de aula. Você pega e coloca em uma sala apertada 40 alunos, 

com televisão quebrada, sem livros, sem um parque, sem uma estrutura de lazer, eles 

vão fazer o que, vão fazer na aula o que eles bem quisessem, você não vai ter como 

controlar essas crianças. Eu tinha pavor de ir para aquela 5 serie, a vontade que tinha 

era de sentar e chorar (Beten). 

Em um cenário de medo, abandono e descaso nada mais natural que a impunidade e a 

omissão se façam presentes. Os motivos podem ser os mais variados possíveis: medo de 

sofrer represálias; a dificuldade encontrada pelos diretores em afastar e punir os agressores; a 

pressão exercida pelos órgãos de defesa dos direitos e interesses das crianças e dos 

adolescentes para que os menores tenham o acesso à educação acima de qualquer 

“bobagem
68

”; o descaso do Poder Público com as escolas etc. Poderia listas uma infinidade de 

motivos que provavelmente tomariam, sem exagero, mais de uma lauda, o fato é que apesar 

de ser um fenômeno existente e vivo nas escolas públicas soteropolitanas, muitos, e por que 

não dizer a maioria da sociedade prefere fazer vistas grossas. Já que se assim não fosse não 

existiria tanta passividade e conformismo com esse panorama. 

Prova disto são os dados das violências nas escolas registrados em Salvador, que 

segundo Brigantia são subestimados. Tentei checar essa informação e não obtive êxito, 

                                                
67Um fato curioso que me chamou atenção se deve ao plano de saúde oferecido aos professores não cobrir 

atendimento psicológico. Segundo Beten e Inti, a única solução encontrada foi pagar as sessões de forma 

particular ou procurar uma unidade do CAPES, não se trata de ter acesso a medicamento psiquiátrico, o intuito 

é ter um acompanhamento prévio a fim de evitar tais drogas. 
68 Segundo Galateia o Ministério Público e o Conselho Tutelar exigem que o aluno permaneça na escola, mesmo 

sendo considerado um problema para esta. A professora acrescentou que o aluno seria uma responsabilidade, 

um “problema” da escola, e caberia a esta se fazer cargo. 
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nenhum site dos órgãos públicos citados neste trabalho disponibilizam essa informação, e 

como sempre não obtive um retorno do contato realizado.   

Eu69 participei de uma palestra falando sobre violência na escola com uma delegada 

da delegacia do menor infrator (DAI) E o que ela nos fala é que as queixas são 

poucas. Ela trabalha com dados, e o que ocorre na prática é que está tudo maquiado, 

ninguém denúncia. Os diretores não querem denunciar porque dá muito trabalho, é 

trabalho muito grande, preferem não se envolver. O aluno brigou fora dos muros da 
escola, são alunos da escola, deixem se matar, porque a escola não tem nada a ver 

(Brigantia). 

Infelizmente nesse panorama não é possível indicar quem são os culpados e os 

inocentes, todos possuem a sua parcela de culpa, seja por contribuir na perpetuação das 

violências escolares, seja por permanecer omissos. A sociedade, o Governo do Estado, a 

Prefeitura de Salvador, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, a Ronda Escolar, os 

diretores, os professores, os alunos, a família, enfim há uma pluralidade de atores e entidades 

envolvidas que figuram em ambos os lados da omissão ou enfrentamento das violências. 

Indicar culpados não resolve nada, apontar falhas sem que haja sem seguida uma intenção de 

conserta-las é ato em vão. 

Não acredito que as violências nas escolas públicas de Salvador não tenham solução, 

claro que existem meios de saná-las ou ao menos diminuí-las. Se assim não fosse, não teria 

dedicado mais de dois anos de minha vida em um trabalho infrutífero. Nesse tempo vi 

resultados positivos, grandes e pequenas ações que fizeram e fazem toda a diferença na escola 

e na comunidade em que foram implantadas, alternativas e soluções sempre existem, cabe 

apenas ter disposição, iniciativa e coragem. E foi isso que observei na escola estadual Europa. 

 

7.4 AINDA RESTA ESPERANÇA 

 

Realizar mudanças nem sempre é uma tarefa fácil. O homem pós-moderno é sedento de 

novidades, consome bens e serviços recém-lançados com a mesma velocidade em que foram 

criados, todavia este não apresenta essa mesma característica quando o assunto se refere a sua 

rotina diária ou aos problemas sociais em que está inserido. Aprendemos a viver na 

passividade, não somos capazes de realizar grandes mudanças, o conformismo se tornou uma 

constante, e qualquer evento ou iniciativa que venha a alterar o nosso status quo é visto como 

                                                
69A informante acrescentou após a gravação que os professores não demonstram nenhum interesse acerca da 

temática. Esta palestra, por exemplo, só estavam presentes 12 professores, sendo o público esperado suficiente 

para encher um auditório de médio porte. 
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um desafio superior a nossa capacidade de ação, tendo em vista as limitações que acreditamos 

que possuímos, reflexos de nossa falta de iniciativa. 

A princípio essa afirmação pode soar descontextualizada com a temática das violências 

nas escolas, mas na minha visão sua relação é visceral. Não faço alusão apenas às causas, 

mas, sobretudo às formas de enfrentamento destas, temos o péssimo costume de assistir 

passivamente todas as mazelas que nos rodeiam como se estas fossem imutáveis e naturais. 

Ou pior, esperamos que alguém tome a iniciativa por nós e resolva o problema sem que seja 

necessário movermos siquer uma palha. 

Foi justamente isso que pude observar nas escolas visitadas. O sucesso, ou melhor, os 

pequenos e grandes sucessos diários contra as violências se deram justamente quando os 

atores sociais saíram do estado de conformismo e letargia social. Nos casos em que houve a 

união de todos os atores escolares, órgãos e entidades em prol de enfrentar as violências é que 

foi possível encontrar alguns exemplos em que essa realidade foi alterada. A escola estadual 

Europa foi a minha agradável surpresa, apesar de ter ciência de que muita coisa ainda deve e 

pode ser feita, pude observar que mudanças são possíveis e estão acessíveis a todos aqueles 

que de fato desejam alterar essa realidade. A fim de dar dinâmica ao relato, optei em deixar 

que a própria professora, e ex- vice-diretora, Pachamama conte a sua história.  

Quando cheguei em 2007 para a direção dessa escola, eu encontrei uma escola 
totalmente destruída, se você chegasse lá encima e procurasse saber onde era o 

colégio estadual Europa,70 eles, os moradores, iriam perguntar se você tinha certeza 

se queria vir até aqui, porque aqui era um ponto de drogas e de marginais. 

Tinha uma área aberta aqui pelos fundos que os marginais pulavam o muro, 

armados, roubavam lá encima e saiam pela frente (pelo portão da escola), com arma 

e o roubo em punho. Nós aqui dentro víamos tudo, o vigilante quando via que eles 

se aproximavam abria o portão, porque de jeito nenhum ele tinha como enfrentar. 

Hoje somos respeitados pela comunidade, hoje eles desejam que seus filhos estudem 

aqui. 

-Como vocês conseguiram isso? 

Arregaçamos as mangas e lutamos, tivemos amor por eles. Já tivemos alunos, 
menores, de 14 anos que já saíram daqui dentro de viatura, presos. Mas lutamos por 

eles, conseguimos tirar a boca de fumo [...]. Os alunos que vendiam drogas, e que 

nós sabíamos, fomos aos poucos tirando eles daqui, dando transferência ou 

colocando eles no noturno, e no noturno eles não queriam ficar, porque pra adulto 

eles não conseguem vender drogas, eles vendem para os adolescentes, os meninos. 

Os que a gente encontrava no mato fumando maconha, nós pegávamos e 

chamávamos o responsável e contávamos o que ele fez...não foi fácil, foi uma luta 

muito difícil. Nós encontramos essa escola no primeiro ano com 6 turmas, sendo que 

a escola tem 30 salas de aula. Hoje pela manhã, nós temos 26 turmas. Foi legal, 

tivemos a ajuda de todos (diretora, eu e um grupo de 20 a 26 professores), de amar a 

comunidade, de brigar, de levar para o conselho tutelar, chamar os pais, perder um 
dia conversando. A comunidade externa participou um pouco, ela é um pouco 

                                                
70 Conforme já descrito no capitulo metodológico, esta escola está localizada no bairro da Liberdade. 
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omissa, não quer se envolver. Os pais nos apoiaram, principalmente os pais que 

tinham os meninos nessa situação, mas na prática quem pegou o grosso foi a gente. 

A secretária de educação infelizmente nunca faz nada, o conselho tutelar sempre nos 

atendeu, realmente são os nossos parceiros, de ligar pra eles e eles largarem tudo o 

que estão fazendo e vierem nos atender.  

Tivemos apoio da PM, ligávamos para a ronda escolar, e eles sempre viam ver, 

conversar com os alunos...em 80% dos casos a secretaria de educação foi omissa. 

Nós contamos com algumas pessoas, por exemplo, o pessoal que joga bola na 

quadra, e foi pedido que eles ajudassem a corta o mato do matagal. Os alunos 

fizemos um mutirão para que catassem o lixo para que se pudesse limpar a área, 

quando isso foi feito nós pagamos três caçamba pra tirar esse lixo. Então a situação 
começou a melhorar porque os marginais não tinham mais aonde se esconder, já que 

nós da escola e das casas ao redor veríamos o movimento, e a coisa foi diminuindo.  

Levantamos o muro, e colocamos vidro, mesmo a secretaria de educação dizendo 

que não poderia ter, colocamos muito vidro...e isso ajudou, começamos a adquirir 

respeito pela comunidade. Hoje a escola tem uma aparência boa, limpa, organizada, 

já tem 2 anos que não pintamos e já tem 19 anos em que ela foi reformada, então 

estamos tentando manter o que temos, antes era imunda, toda pichada. 

Hoje os alunos conseguem ver a escola de outra maneira, hoje eles nem picham. 

Agora a comunidade nos apoia, em uma reunião de pais e mestres se consegue 

juntar 200 a 300 pais. 

Eu me lembro que quando eu cheguei aqui em 2007 eu ficava de 7 da manhã e saía 
12h, e nesse período não fazia mais nada, só administrava briga. Hoje é um caso ou 

outro isolado. Até esses casos de violência mais severa tem diminuído e 

praticamente não tem ocorrido. Tenho uma professora que é pedagogo e quando 

ocorre esses casos, ela os chama, conversa, chama o responsável, pergunta como é a 

família, se tem pai ou mãe, se não está na rua, porque que está na rua, a gente tenta 

orientar essa família para que haja uma melhora. 

A realidade vivenciada pela escola Europa se assemelha a muitas outras da capital 

baiana. Como se pode observar mudanças são possíveis, mas para que isso ocorra se faz 

necessário o empenho de todos os atores envolvidos nessa realidade. Creio que esse seja o 

grande diferencial desta escola com as demais visitadas, não cabe apenas à escola a 

responsabilidade de solucioná-la, e aqui me refiro ao corpo docente e administrativo. O 

enfrentamento perpassa pelos alunos, família, comunidade, órgão de defesa dos interesses dos 

menores, como o conselho tutelar e a ronda escolar, é necessário demonstrar que os trabalhos 

não são independentes e que parcerias devem e precisam ser formadas. 

Mudanças não são fáceis, volto a frisar, exige tempo, disposição, disponibilidade e 

coragem. No caso concreto desta escola, as primeiras iniciativas se deram com o desejo da 

diretora e vice-diretora recém-chegadas de reconstruir uma nova realidade. Elas não fizeram 

nada sozinhas, e não poderiam, foi necessária a participação de todos, respeitando as suas 

possibilidades e limitações. Tudo só foi possível, e o é, porque os atores sociais envolvidos 

comungavam do mesmo desejo de extirpar de sua escola as violências e criminalidade, e 

passaram a observar resultados das ações já implantadas. 
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Pelo relato de Pachamama é possível perceber que foi feito um verdadeiro “trabalho de 

formiguinha”, ao poucos e de forma gradual as mudanças foram sendo realizadas. As 

pequenas iniciativas foram responsáveis por grandes mudanças, é fato que riscos ocorreram e 

podem ocorrer inclusive hoje, como a ameaça de morte sofrida pela diretora, mas não são 

empecilhos para que as violências nas escolas sejam enfrentadas. É natural pensar que nada 

disso deveria acontecer nas escolas, e que a vida dessa diretora, em específico, não 

necessitava ter sido posta em cheque. Contudo, que diferença haveria se esta não tivesse 

adotado uma postura mais proativa, e não ter entregado a arma à polícia? Não adianta fugir 

dos medos e perigos se estes são inevitáveis, a paz e a segurança se constroem, estas não 

surgem do nada.   

Acredito que nenhum profissional da educação, aluno ou outros funcionários devam 

agir de modo a pôr em risco as suas vidas, contudo em um cenário de violência e delinquência 

a omissão pode ser mais prejudicial que a adoção de pequenas iniciativas. Já que a violência 

não é seletiva, atinge a todos, o simples ato de permanecer omisso não garante a própria 

segurança. É bem verdade que dificuldades surgem, e o abandono de parte do Poder Público é 

notório, todavia esperar que este haja e nada fazer, apenas reclamar, também não solucionada 

o problema.  

As mudanças obtidas pelas diretoras e professores da escola Europa foram tão 

consistentes que garantiu o respeito da comunidade. De fato, esta foi omissa no processo de 

enfrentamento das violências nas escolas, contudo soube reconhecer o trabalho realizado 

pelos atores escolares, o que não só reafirmou a autoconfiança desses profissionais, mas 

garantir uma nova visão desta escola. Antes um reduto de marginais e drogas, e hoje mesmo 

com suas limitações, uma escola séria preocupada com seus alunos, com o bem estar de seus 

profissionais e com a educação. O que motivou tudo isso não foi só o sentimento de 

indignação com uma realidade deplorável, mas o amor à profissão, aos alunos e a escola. Só 

se luta no que se acredita e pelo que se ama. 

O que me chamou a atenção nesse processo de enfretamento das violências foi a união 

dos atores escolares, a esperança que algo é possível de ser feito mesmo que o auxílio tarde a 

aparecer. A professora comentou que a princípio parecia uma batalha só da escola, e foi na 

maioria das vezes, mas a participação da Ronda Escolar e do Conselho Tutelar foi vital para 

esse processo. Diferente de outras escolas, em que essas entidades permanecem omissas ou 

ausentes, na escola Europa a realidade foi diferente, é óbvio que também depende de quem 

são os atores envolvidos, quem são os policias e os conselheiros, apesar de se esperar um 
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tratamento homogêneo os indivíduos que fazem partes dessas entidades são diferentes. O fato 

é que estes se viram estimulados com o trabalho realizado pela escola, e se sentiram 

compromissados com essa realidade em específico, já que a escola fez questão de ratificar os 

seus papéis e suas importâncias nesse processo. 

É claro que esta escola não é um “mar de rosas”, extirpar as violências do ambiente 

escolar não é uma ação em definitivo, e sim um processo contínuo de reeducação. Mas o que 

é certo, é que quando há a união e o comprometimento de todos essa realidade pode ser 

alterada, não sendo necessárias medidas que transformem a escola em um ambiente similar a 

uma prisão de segurança máxima, como ocorre em outras nações. 

Não é isso que a escola precisa, não foi isso que os professores sugeriram como meio de 

alterar essa realidade. A ideia de equipar a escola com sistemas de segurança modernos com 

detectores de metais e vigilância eletrônica se fez presente na fala de alguns professores 

durante as entrevistas, mas quando finalmente questionados em o que pode ser feito para 

alterar essa realidade as prioridades passaram longe dessa ideia inicial. Os professores estão 

mais preocupados em combater as causas e não somente as consequências, de fato, estes tem 

razão, e falam com propriedade adquirida por sofrerem na própria pele todas as mazelas das 

violências. 

Não adianta eliminar somente os frutos podres se o mal é constantemente nutrido pela 

raiz. Violência não se combate com violência. Para os professores, devem ser feitas mudanças 

de base capazes de reeducar não só os alunos, mas também a sua família, e por consequência, 

a sociedade como um todo. Acompanhamento psicológico para os alunos, a presença de 

coordenador pedagógico na escola, reuniões de pais e mestres em que a presença da família 

seja obrigatória, maiores salários para os professores, uma atenção maior das secretarias de 

educação e do próprio Estado, curso que orientem como a escola deva enfrentar às violências, 

cursos profissionalizantes e valorização da educação informal, atenção e amor.  

Estas são algumas das medidas sugeridas pelos professores que podem ser traduzidas 

em diálogo, reconhecimento da importância da escola para a formação de uma sociedade 

saudável, e, sobretudo uma educação de qualidade. O que os professores pedem não é muito, 

na verdade só ratificam o que deveria feito sempre, dar a devia importância a escola pública e 

ao que esta representa para a sociedade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É bem verdade que muitas das escolas públicas soteropolitanas são de fato ambientes 

violentos e inseguros, todavia, como visto neste trabalho, toda generalização é preconceituosa 

e imatura. Apesar dos apelos dos meios de comunicação sensacionalista que insistem em 

transmitir que estas são verdadeiros campos minados para o surgimento de violências, e que 

medidas mais drásticas e severas devem ser adotadas, pude observar que a solução não é bem 

por este caminho. 

Vivemos em uma sociedade hipócrita que rechaça a violência, mas vibra quando esta se 

manifesta. É muito cômodo colocar a culpa em um terceiro imaginário: na sociedade, na 

família, nos programas de televisão que estimulam a violência, na pobreza, etc. Não que estes 

não tenham a sua parcela real de culpa, pelo contrário, podem ser considerados os grandes 

responsáveis pelo cenário de violências apresentados, mas do que adianta descobrir as causas 

e apontá-las se nada além disso é feito. 

Não se cura uma doença apenas identificando as causas. Estas devem servir de guia para 

procurar o correto tratamento, não adianta falar para o enfermo que se este não tivesse tido 

uma vida desregrada nada do que ele vive hoje teria acontecido, e a sua doença não existiria.  

Com as violências nas escolas públicas a dinâmica deve ser a mesma, lamentar a realidade 

que se apresenta não resolve o problema, este já é de conhecimento de todos. O que deve ser 

feito é arregaçar as mangas e trabalhar, tentar, mesmo que a princípio sem resultados visíveis, 

inverter esse cenário.  

Foi isso que vi durante esses meses de pesquisa, ações de homens e mulheres que 

mesmo com todas as dificuldades decidiram tomar a iniciativa por conta própria. Cada 

professor do seu jeito único me mostrou que é possível fazer algo, seja através do riso, do 

carinho, da atenção ou do amor, estes professores estão, pouco a pouco, transformando as 

escolas em que trabalham em ambientes mais serenos e condizentes ao que se espera de uma 

instituição escolar, um lugar apto para o ensino.  

Não sou nenhum sonhar, e tenho plena consciência que existem demandas que 

extrapolam as competências das escolas, e que de fato estas se encontram de mãos atadas. 

Todavia, isso não é justificativa para que nada seja feito, o pouco que está sendo feito em 

algumas escolas já representa uma enorme diferença quando comparado a grande omissão do 

Estado. 
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Não se pode exigir apenas da escola que essa seja um lugar destinado à educação e 

socialização de crianças e jovens, e ao mesmo tempo uma extensão da polícia, do Poder 

Judiciário ou uma substituta da família. Escola é escola, a inversão de papéis, ou adaptações 

de funções para sanar o que outras entidades não fazem não podem mais ocorrer. 

Os 25 professores, em diversos momentos de desabafo, de alegria ou de desilusão me 

afirmaram: “somos educadores”. É esse o seu papel, é esta a função da escola. A sociedade 

como um todo reclama e vê assustada o que ocorre nas escolas da cidade de Salvador, mas o 

que é que nós estamos fazendo para mudar essa realidade. Infelizmente, estamos acostumados 

a sermos omissos para com os reias problemas da sociedade, e como sempre, aguardamos que 

alguém sempre tome a iniciativa e resolva o problema em nome de todos. 

Digo sem medo de errar, colocamos toda a responsabilidade nos ombros da escola: dos 

professores, diretores e dos próprios alunos. Seriam estes os culpados, os omissos, os 

violentos, e esquecemos que a escola não é uma unidade estanque, tudo que ocorre na 

sociedade, de algum modo, é refletido nesta. Mas isso a sociedade não quer enxergar, no mais 

queremos que a polícia e o poder público criem estratégias para alterar essa realidade através 

da força e da intolerância, como se a violência pudesse ser sanada com a própria violência. 

Muitos pais delegam a sua responsabilidade de educadores a terceiros e, sobretudo a 

própria escola, e depois exigem, como se fosse justo, um retorno da educação que eles 

mesmos negaram aos seus filhos. A escola pode ser considerada uma extensão da casa, isso é 

fato, mas apenas no sentido que é nesta que se passa um longo período de nossas vidas, a 

família possui um papel indelegável, e que deve, quando possível, ser exercido por esta. Os 

valores dados pela escola devem complementar os já adquiridos em casa, e nunca o inverso. 

Não é a minha intenção indicar culpados, já que se assim o fizer estaria a contradizer 

todo meu discurso. Existe esperança para nossas escolas, mas para isso é necessário o trabalho 

e a dedicação de todos. Ações estão sendo feitas, homens e mulheres dos mais diversos ramos 

do conhecimento científico e profissões estão atentos a essa realidade e, conforme a sua 

capacidade e disponibilidade, contribuem para inverter esse cenário.  

Prefiro assumir uma postura otimista, tenho plena consciência do descaso do Poder 

Público e da sociedade perante as escolas públicas soteropolitanas. Todavia, vi com os meus 

próprios olhos que algo pode ser feito e tem sido feito, já que se assim não fosse não teríamos 

escolas na mesma cidade com marcar tão profundas das violências e outras, que mesmo 
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localizadas em bairros tidos como perigosos e marginalizados, são ambientes seguros e 

familiares. 

As escolas públicas soteropolitanas possuem as mesmas características de violências a 

muitas outras escolas espalhadas no Brasil e no mundo, conforme se pode observar na 

literatura arrolada. Mas com uma peculiaridade que não observei nos trabalhos científicos 

estudados para auxiliar o desenvolvimento desta dissertação. Os baianos, os soteropolitanos, 

possuem um jeito próprio de encarar as violências nas escolas, apesar das carências, das 

decepções e do descaso do Poder Público e da sociedade, as escolas reagem e enfrentam sob 

uma perspectiva única: manter a alegria e o improviso mesmo na adversidade.  

Tal afirmação soa como uma espécie de propaganda retirada de campanhas do Governo 

do Estado ou da Prefeitura de Salvador, mas o que é certo é que os professores que não se 

entregaram aos efeitos negativos das violências, como doenças ou ao total descrédito com a 

educação pública, assumiram uma postura proativa regrada a doses de bom humor e amor. 

Inúmeras podem ser as reações as violências presenciadas, mas no caso destes professores 

essas foram as suas duas maiores ferramentas: amor à profissão, aos alunos e à escola; e um 

sorriso no rosto afim de demonstrar que acima de tudo, dos baixos salários, do descaso do 

Estado com à educação, são mestres e que estão para levar o conhecimento a seus alunos.  

Muito e nada tem sido feito pelas escolas públicas desta cidade de todos os santos e 

credos, cabe a cada um de nós assumirmos um dos lados desta moeda: permanecer inerte e 

passivo a essa realidade e apenas criticar, e assim permitir que as violências ganhem a cada 

dia mais corpo e raízes nas escolas. Ou sermos como muitos professores e diretores que não 

esperaram terceiros tomarem a iniciativa, e juntos optaram em alterar essa história, mesmo em  

um trabalho local e de “formiguinha”.       

Este trabalho não trás as respostas. As soluções não são encontradas nos manuais 

acadêmicos ou em políticas públicas que não saem do papel. É preciso conhecer cada 

realidade, cada instituição, as suas carências e peculiaridades para assim saber quais serão as 

estratégicas possíveis de serem desenvolvidas para coibir as violências nas escolas. Tenho 

plena ciência que as medidas nas escolas públicas de Salvador ainda são tímidas, porém 

existem e lograram algum êxito, sendo assim é possível mudar essa história. O que falta agora 

é a sociedade despertar e agir junto com a escola.  
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ANEXO 01 

 

 

ROTEIRO 

 

Idade:                        

Formação Profissional: 

Colégio:                                                               (   ) Estadual                   (   ) Municipal 

Função: 

Tempo de exercício da profissão: 

 

Turno de Trabalho:        (   ) matutino               (    ) vespertino                 (    ) noturno 

  

1. Como é a rotina de funcionamento da escola em que você trabalha? 

2. Como é o seu relacionamento com os alunos, professores, funcionários e pais? 

3. O que você entende por violência? 

4. E por violência nas escolas, qual é a sua opinião acerca da temática? 

5. Você já vivenciou ou presenciou alguém evento de violência na escola? Qual (ais) 

seria(m)? 

6. Como você reagiu a esse(s) fato(s)? 

7. A partir desse(s) evento(s), você mudou a sua postura na escola? Caso positivo o que 

alterou?  

8. A escola tomou alguma atitude perante o acontecimento? Como a instituição procede 

nestes casos? 

9. Você acha que as medidas adotadas são suficientes? Justifique sua resposta. 

10. Na sua opinião o que gera a violência no ambiente escolar?  

11. O que você sugere para diminuir ou solucionar o problema? 
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ANEXO 02 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu, Paulo Felipe Henríquez Arancibia, estou realizando uma pesquisa intitulada “Como as 

escolas públicas de Salvador enfrentam as violências em seus ambientes sob a perspectiva dos 

professores”, que tem como objetivo analisar os mecanismos e estratégias desenvolvidas pelas 

escolas públicas para conter, controlar ou eliminar as violências em seus ambientes. Usaremos 

como técnica de coleta de dados entrevistas com professores da rede pública de ensino e 

observação do contexto escolar.  

 As informações coletadas servirão única e exclusivamente para este fim, preservando-se a 

identificação dos entrevistados. Assim, comprometo-me de que seu nome não aparecerá em 

nenhum relatório, ou qualquer outro documento, sendo que toda a informação fornecida 

permanecerá como de caráter estritamente confidencial. Os dados publicados serão 

apresentados de forma que a sua identidade jamais seja identificada.  

Sua participação é vital para o esclarecimento do tema em estudo, porém é inteiramente 

voluntária. A qualquer momento você poderá desistir de continuar e só responderá as 

perguntas que achar conveniente. 

Eu,_______________________________________________declaro estar ciente de que 

compreendo os objetivos e condições de participação na pesquisa e aceito nela participar.  

 

___________________________________________ Entrevistador  

 

___________________________________________ Entrevistado 

 


