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1. INTRODUÇÃO 

 

A sociedade vive um tempo em que se discutem profundamente os passos que 

a educação deve seguir. O sistema educacional obriga crianças e educadores 

a se depararem com grupos variados e interesses distintos, participações em 

relações diversificadas e, muitas vezes, não muito flexíveis. O exercício de 

diferentes papéis com deveres diversificados leva, não raramente, a um 

crescente conflito, cada dia mais evidente, no ambiente escolar. 

 

O diálogo, o respeito e a liberdade deveriam ser condições que 

caracterizassem a relação entre professor e aluno, no entanto, nem sempre 

essa premissa prevalece. É no conflito de interesses e de posições que os 

parâmetros do que é certo ou errado se perdem, e as conseqüências desses 

conflitos vão definindo personalidades conflituosas com perfis muitas vezes 

violentos. 

 

 Este estudo visa analisar a violência psicológica entre professor e aluno à luz 

de teóricos que abordam essa temática. A convivência entre professores e 

alunos coloca o pedagogo frente a situações que denunciam como a escola 

tem sido afetada com as mais variadas formas de violência. A percepção da 

violência não pode ser feita, de forma reducionista, pelos educadores, os quais 

não podem enxergá-la somente quando ela se manifesta no plano físico, mas 

devem perceber a violência também no plano psíquico e nos seus 

desdobramentos morais, além de considerar os atores envolvidos nas suas 

especificidades. 

 

Nesse sentido, diferenciar a gênese e as peculiaridades dos tipos de violência 

no contexto escolar, é essencial para que este estudo possa ajudar os 

educadores a compreenderem melhor esse fenômeno, que já se tornou parte 

integrante do cotidiano de muitas escolas, um fenômeno não exclusivamente 

brasileiro, mas que envolve as escolas do mundo inteiro.   

 



 

 

Pode-se, desde já, afirmar que a violência está diretamente conexa ao 

desrespeito, à negação do outro, à violação da integridade moral do ser 

humano. É na perspectiva de como tais manifestações dessa violência ocorrem 

nas escolas, que se desenvolve a temática deste estudo. O trabalho se 

desenvolverá pela análise dos estudos já realizados que tenham como foco a 

violência escolar, tentando explicitar como a violência psicológica acontece na 

escola e quais são seus efeitos nos atores envolvidos.  

 

Quanto aos meios de investigação, em função da pouca produção teórica 

específica sobre esse tema, esta pesquisa se baseia em autores que tratam, 

principalmente, da relação entre professor e aluno e da violência nas escolas 

de uma forma geral.  A bibliografia está fundamentada na evolução do conceito 

de violência, pesquisado, sobretudo, em artigos científicos produzidos nas mais 

variadas revistas acadêmicas, além de livros sobre violência em geral e temas 

correlatos. A relevância deste estudo é demonstrada pelo fato de induzir a 

reflexão os mais variados agentes educacionais sobre a relação entre 

professor e aluno, além de permitir um aprofundamento teórico sobre um tema 

tão presente na sala de aula como é a violência escolar.  

 

O presente trabalho monográfico traz algumas reflexões sobre como a 

violência psicológica acontece nas escolas e está dividido da seguinte forma: o 

primeiro capítulo aprofunda a análise do contexto da violência escolar, no 

intento de delinear o ambiente, a atmosfera em que é possível identificar os 

desvios constatados nas pesquisas relatadas pelos mais diversos teóricos da 

área educacional e da psicologia que detalham minuciosamente a relação 

professor-aluno e seus problemas no cotidiano escolar.  

 

Em seguida, conceitua-se o que é violência, distinguindo, principalmente, a 

violência física da psicológica. Além de diferenciar esses conceitos das outras 

formas e tipos de violência.  O segundo capítulo tenta delimitar claramente a 

linha de estudo, evitando, dessa forma, mal-entendidos em relação a outros 

tipos de violência desenvolvidos e radicados nas mais diversas esferas sociais. 

Também explicita quais são os condicionantes da violência psicológica, ou 

seja, o porquê de ocorrer esse fenômeno dentro da escola e quais são suas 



 

 

principais conseqüências na relação entre professores e alunos, uma vez que 

tal fenômeno se manifesta na escola de forma cada vez mais evidente. 

Identificam-se as formas de como a violência psicológica é perpetuada tanto 

por professores quanto por alunos, e como essa violência é percebida pela 

comunidade escolar, apontando possíveis caminhos que possam auxiliar a 

criação de uma escola em que a relação entre professor e aluno seja a mais 

transparente e ética possível. 

 

Para melhor explicitar como a violência na escola é vista e comentada, o 

terceiro capítulo traz, sem pretensão de esgotar as produções, o testemunho 

diretores/autores de filmes e músicas que mostram situações onde a relação 

entre professor e aluno é retratada, não de forma romântica, mas de uma forma 

extremamente crítica que leva a ulteriores reflexões sobre a relação entre 

educador e educando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  O CONTEXTO ESCOLAR 

 

Todos sabem, e estão cansados de saber, que a educação brasileira está em 

crise, há décadas, séculos. Neste país que se obstina a não dar à Educação 

metade da atenção que deveria, os funestos reflexos estridentes são 

esculpidos nos rostos e nas almas do seu povo.  O resultado desse descaso 

absurdo condena a juventude brasileira ao destino de seus pais, o fracasso, o 

desemprego, a uma violência sorrateira que, de forma geral, os levará a 

perpetuar uma condição de subdesenvolvimento, subemprego, subvida.  

 

Nesse Brasil, em que “tudo que se planta dá1”, sequer utiliza completamente os 

recursos financeiros por lei destinados para educação, insiste teimosamente 

em não preparar os professores para ensinar e não se preocupa, 

absolutamente, em inserir os educandos num ambiente social minimamente 

adequado e propício ao desenvolvimento de suas habilidades. Com isso, está 

condenando o seu futuro, está miopemente condenando a si mesmo.  Nesse 

contexto, é pura demagogia imaginar que o sistema de ensino brasileiro possa 

cumprir o seu papel institucional: formar cidadãos participativos, ativos e 

autônomos.  

 

É nesse contexto que o relacionamento entre professor e aluno é afetado pelas 

mais variadas formas de violência.  Um triste retrato de uma escola triste, que, 

apesar dos enormes esforços dos que dela fazem parte, perde seus alunos 

para o tráfico de drogas, para o trabalho informal, para a cotidiana luta pela 

sobrevivência, para o trabalho escravo ou quase escravo, pois os mesmos são 

obrigados a trabalhar muitas vezes mais de oito horas por dia para tentar, pelo 

menos, pagar o que comem. E, assim, também perde os seus professores, 

consumidos, dia após dia, pela desesperança e pela angústia. Desesperança 

em relação aos alunos, que não têm consciência – a depender da idade ou 

grau de maturidade, nem deveriam ter – da importância da educação para eles 

mesmos e para a sociedade da qual fazem parte e pela qual anseiam ser 

reconhecidos. Angústia pela premonição do fracasso dessas crianças e jovens, 

                                                 
1  Frase extraída da carta de Pero Vaz de Caminha ao Rei de Portugal, acessada em 
http://educaterra.terra.com.br/voltaire/500br/carta_caminha.htm, em 25/04/2008, às 18 hs. 



 

 

porque sabem que, demasiadas vezes, o destino deles, ao abandonarem a 

escola prematuramente, não será absolutamente satisfatório. 

 

É em situações de instabilidade, inevitáveis no dia-a-dia, que a violência se 

instala no ambiente escolar. Deveria caber à comunidade escolar e também 

aos órgãos competentes a criação de mecanismos que permitissem a solução 

desse problema, a fim de se evitar a criação de situações que geram frutos 

indesejáveis, e até então incontroláveis como, por exemplo, a evasão escolar. 

Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas2 em 2007, mostra que 

a maioria dos jovens abandona a escola por falta de motivação ou 

desinteresse. Um em cada cinco jovens entre 15 e 17 anos está fora da sala de 

aula. Esse é um fenômeno que afeta, principalmente, os jovens mais pobres. É 

dever da instituição escolar, além ensinar simplesmente os vários 

conhecimentos, promover a inclusão social e psicológica dos que dela fazem 

parte. Contudo, a visão que os agentes educacionais têm sobre o jovem, como 

aponta ABRAMOVAY, é a seguinte,   

 

A escola tende a uma visão reducionista do jovem, ou, em outros 
termos, ao impor aos jovens seu ritmo e seus padrões, a escola não 
leva em conta a diversidade de referências culturais e as múltiplas 
identidades inerentes às juventudes, nem suas clivagens e até 
contradições, enxerga-os somente como alunos. (2005, p.72).  
 

Refletindo sobre a afirmação de Abramovay, acreditamos que com essa visão 

restrita sobre o jovem, a escola nunca conseguirá ajudar o educando a 

encontrar sua razão de ser no mundo. Simplesmente, estará perpetuando 

práticas comprovadamente obsoletas e que só dão resultados negativos, 

criando uma ciranda de intolerâncias e rejeições, cujo desfecho só poderá ser 

um aumento incontrolável da violência entre os atores sociais. 

 

A instituição-escola não pode admitir casos de intolerância e de quaisquer tipos 

de violência, seja ela psicológica ou física. Michel Foucault toca na relação 

entre professor e aluno, apontando claramente para as questões de disciplina e 

de punição, muitas vezes levadas ao extremo por professores dentro da sala 

de aula. Nas palavras do autor: 

                                                 
2 Matéria encontrada no site:  http://www4.fgv.br/cps/simulador/site_cps_educacao/midia.htm 



 

 

 

A punição, na disciplina, não passa de um elemento de um sistema 
duplo: gratificação-sanção. E é esse sistema que se torna operante 
no processo de treinamento e de correção; o professor deve evitar, 
tanto quanto possível, usar castigos, ao contrario, deve procurar 
tornar as recompensas mais freqüentes que as penas. (1987, p. 
161).  

 

Concordamos com FOUCAULT, por acreditar que para exercer sobre o aluno a 

sua autoridade enquanto professor e, dessa forma, tentar evitar abusos e 

formas de desrespeito, é essencial que o educador exerça a sua posição de 

liderança em sala de aula e até mesmo fora dela, para que sua autoridade seja 

conquistada e não imposta. Tocando nessa questão AQUINO enfatiza que: 

 

Autoridade é um fenômeno de cunho institucional extremamente 
vinculado à idéia de delegação e crédito ao outro – que se verifica 
quando nos damos por satisfeitos com o tratamento a nós 
dispensado, ou, ao contrário, quando nele detectamos certa 
incoerência, negligencia e/ou inoperância. (apud PAREDES, p.78). 

 

Assim, retomo ainda uma frase de PAREDES, que diz: “é possível supor que 

alguns alunos não reconhecem a autoridade do professor por não perceberem 

nele a competência para exercê-la”.  (2006, p.78). O clima escolar é de 

fundamental importância para que a relação entre educadores e educandos 

seja de confiança, interação e respeito.  

 

O fator responsável pela manutenção da autoridade docente dentro do 

ambiente de sala de aula é o chamado clima escolar. O clima escolar, como é 

explicitado por alguns autores, é de fundamental importância para que a 

relação entre educadores e educandos seja de confiança, interação e respeito, 

mas deve ser também uma relação de aprendizagem. Porém, o que acontece 

na escola pública brasileira é que os alunos acabam perdendo o seu tempo 

sentados nas carteiras enfileiradas, recebendo conteúdos, muitas vezes, 

distantes da sua realidade, o que faz com que muitas delas cheguem a séries 

além da alfabetização sem que estejam alfabetizadas. Nesse sentido, o clima 

escolar é também responsável pelo bom rendimento e aprendizagem do aluno, 

além de maior eficiência no ato de educar do professor. Sobre a questão da 

aprendizagem e da melhor forma e clima escolar para adquiri-la, diz ZABALA: 



 

 

Para aprender é indispensável que haja um clima e um ambiente 
adequados, constituídos por um marco de relações em que 
predominem a aceitação a confiança, o respeito mútuo e a 
sinceridade.  (1998, p.100). 

É a qualidade das relações entre os educadores e educandos, além de outros 

agentes escolares que vão influenciar inclusive sobre o tipo de comportamento 

encontrado nas escolas. Se não há um bom clima escolar, são criadas, em 

sala de aula, situações que geram, inclusive situações de violência, seja no 

plano físico, seja no plano psicológico, principalmente, dentro da relação entre 

professores e alunos, justamente pelo maior contato entre esses atores 

escolares. Sobre a violência no contexto escolar, CHARLOT classifica a 

violência escolar em três categorias:  

A primeira está relacionada com a violência de golpes, ferimentos, 
roubos, crimes e vandalismo. A segunda com as incivilidades, como 
humilhações, palavras grosseiras e falta de respeito. A terceira seria 
a violência simbólica ou institucional. (apud PAREDES, 2006, p.17). 

A primeira violência a que se refere CHARLOT é aquela mais facilmente 

encontrada nas escolas de todo o mundo, pois são facilmente identificáveis, 

mas nem por isso mais fáceis de serem controladas. Já no segundo exemplo, 

que diz respeito a um tipo de violência só percebida por aqueles que sofrem e 

por aqueles que a praticam, faz com que as relações dentro do ambiente 

escolar sejam “incrementadas” a cada dia de repreensões, castrações, 

ameaças e até mesmo de exclusões, uma violência tão cruel quanto a violência 

física ou até mesmo mais cruel. A violência simbólica ou institucional a que se 

refere à autora, é aquela que acontece dentro dos chamados aparelhos 

ideológicos do Estado, que ALTHUSSER se referiu em um dos livros mais 

comentados no meio acadêmico e que Foucault comentou também em Vigiar e 

Punir. Todavia, no espaço desta monografia, serão as duas primeiras formas 

de violência explicitadas por CHARLOT, que serão aqui mais salientadas. 

  

A atitude de coerência do educador é essencial para que o contexto escolar 

seja permeado pela paz, pela disciplina e pelo sucesso do aprendizado dos 

alunos. Quando o professor, de alguma forma, não consegue realizar uma 

comunicação eficiente e (ou) transmitir o seu conhecimento, não que esses 

sejam os únicos objetivos de um professor em sala de aula, não é raro que a 



 

 

violência se manifeste. Não raramente, também, o professor é coagido e 

desencorajado por seus superiores, principalmente em instituições de ensino 

particulares, a não se manifestar diante de comportamentos desrespeitosos, 

humilhações e até mesmo sobre agressões físicas, sob pena de perder o 

emprego ou sofrer algum tipo de punição. O ambiente escolar que não 

proporciona uma valorização da autoridade do professor não tem condições de 

abrigar uma relação entre professor e aluno baseada na boa convivência. 

TIBA, quando se refere ao ambiente escolar, e sobre a violência sofrida pelo 

educador, seja por parte da instituição, seja por parte do aluno, ressalta que: 

 

A condição ambiental que mais prejudica é o estado psicológico. Um 
professor que trabalha numa instituição que sempre protege o aluno, 
seu cliente econômico, independentemente do fato de este ter ou 
não razão, não tem respaldo na instituição quando precisa. Quem 
pode trabalhar nessas condições?  (1996, p.103,). 

 

Entretanto, o mesmo autor esclarece que: 

 

Nem todos na classe são inimigos do professor. Existem, também, 
alunos saudáveis; não raro a maioria. Entre esses bons alunos, há 
sempre aqueles que têm um sentimento positivo em relação ao 
professor. O relacionamento do professor com esses alunos funciona 
como fios invisíveis que sustentam um objetivo. (TIBA, 1996, p.103). 

 
Ser educador, necessariamente, não significa ter sempre a razão, não ser 

suscetível a problemas ou ser sempre a vítima na relação com os educandos. 

A sociedade está habituada a enxergar o professor apenas como vítima de 

alunos indisciplinados, violentos, desconcentrados. Todavia, o professor, como 

qualquer ser humano, também comete erros e não são raros. Seja por 

distúrbios psicológicos, sociais, e até mesmo orgânicos, ou seja, apenas, por 

desejo de ser disciplinador, de fazer valer o poder que exerce sobre os alunos 

em sala de aula de forma autoritária, o professor se utiliza dessa posição para 

gerar violência. Assim ocorre quando, por exemplo, o que se busca é a 

sujeição do educando aos conteúdos curriculares que devem ser aprendidos 

dentro de um período específico. A violência ocorre, então, de forma sutil, 

quase imperceptível, a não ser pelos olhos e mentes daqueles que a praticam 

e a sofrem. Conforme nos aponta BOCK 

     



 

 

A violência manifesta-se de modo mais sutil na relação das crianças 
e dos jovens com os conteúdos a serem apreendidos, que podem 
não ter significado para a sua vida; na relação com práticas 
disciplinares que buscam a sujeição do educando, a submissão, a 
docilidade, a obediência, o conformismo. (apud PAREDES. 2006. 
p.18). 

 

Assim, a relação professor-aluno situa-se num jogo onde as posições de cada 

jogador se alternam a cada momento. Desta forma, ora o educador é o senhor 

ora é o escravo. O mesmo ocorre com o aluno, em um momento ele é um 

general cheio de poderes inquestionáveis, em outras, é o soldado que deve 

apenas seguir ordens sem jamais perguntar o real motivo e o porquê de 

cumpri-las.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1 A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NO CONTEXTO EDUCACIONAL  

 

Discutir a questão da violência psicológica implica inscrevê-la como algo que 

existe dentro da escola e que merece atenção especial dos educadores. Em 

pesquisa realizada sobre a violência nas escolas do Brasil, ABRAMOVAY e 

RUA discutem as relações entre professores e alunos. Quando tratam da 

violência sofrida pelo aluno, afirmam: 

 

O que se constata nesta pesquisa é que os alunos estão avaliando 
seus professores, principalmente aqueles que deixam evidente o 
exercício do poder, cujo excesso consolida uma situação de 
constrangimento entre os atores envolvidos. Isso faz com que, não 
raras vezes, os alunos sejam acometidos pelo medo de 
reclamar/denunciar um professor porque é ele que lhes é atribuí 
nota, o que é um importante recurso de poder. (2004, p.180). 

 
Quando quem sofre a violência é o professor, relatam que: 

 

A situação do professor em sala de aula também não é confortável, 
pois conforme descreve um aluno tem menino que enfrenta o 
professor, ameaça riscar o carro. São os professores das escolas 
privadas que sentem uma maior discriminação e a falta de respeito 
por parte dos alunos. [...] O aluno, em alguns casos, se comporta de 
maneira autoritária humilhando/insultando o professor ou, em casos 
extremos, utilizando-se do poder ou prestígio dos pais para forçar a 
demissão daquele que não gosta. (2004, p.181). 

 

Percebe-se, então, que as relações de poder existentes entre professores e 

alunos, não raramente, são permeadas de abusos de ambos. Assim, um fator 

importante que deve ser considerado como causador de conflitos na escola, 

ocorre “... quando os professores optam por violência, em vez da didática, para 

prender a atenção do alunado, impondo disciplina.” (SEFFRIN apud 

PAREDES,1995, p.13).  

 

O educador, no passado, teve sua imagem relacionada à tarefa de reproduzir e 

instalar, em cada criança, a cultura já produzida e aceita pela sociedade 

(habilidades, aptidões, capacidades), e, em muitos casos, utilizava o 

autoritarismo e julgamentos preconceituosos como um instrumento de controle 

da subjetividade e criatividade das crianças e adolescentes, tendo como 

resultado seres absolutamente inadequados não somente à sociedade como a 

si próprios. Ainda hoje, mesmo após intensos debates sobre a importância da 



 

 

autonomia no processo de ensino e aprendizagem, há comportamentos que 

perpetuam atitudes e pensamentos retrógrados. Atitudes e pensamentos que 

em nada ajudam a escola a superar seus problemas e dificuldades. Pelo 

contrário, comportamentos autoritários apenas ajudam a produzir evasão 

escolar e repetência, problemas que fazem parte da escola brasileira há 

décadas. 

 

O discurso atual dos educadores valoriza, cada vez mais, o exercício contínuo 

da reflexão do professor sobre as conseqüências de suas ações na prática 

escolar. Contudo, percebe-se que o professor ainda não consegue identificar, 

na cultura escolar, algumas fontes de violência, inclusive aquelas geradas pela 

sua própria prática como professor.  

  

O professor é, na escola, o sujeito que conduz as crianças para a prática da 

moral em seus hábitos dentro e fora do ambiente escolar. Essa atitude 

professoral é, muitas vezes, carregada de práticas autoritárias, que necessitam 

ser mais bem entendidas na práxis pedagógica.  CHARLOT explicita que 

 
A violência das relações de poder entre professores e alunos 
também é a negação da identidade e satisfação profissional aos 
professores, a sua obrigação de suportar o absenteísmo e 
indiferença dos alunos. (apud PAREDES, 2006, p. 17). 

 
Michel Foucault supõe que, em toda a sociedade, a produção do discurso é, ao 

mesmo tempo, controlada e redistribuída por certo número de procedimentos 

que têm por função conjurar seus poderes e perigos. A pedagogia irá exercer o 

procedimento da exclusão através da interdição, apoiando-se num suporte 

institucional (que é a escola). Diz FOUCAULT: 

 

Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se 
pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, 
enfim, não pode falar de qualquer coisa. Tabu do objeto, ritual da 
circunstância, direito privilegiado ou exclusividade do sujeito que fala: 
temos aí o jogo de três tipos de interdições que se cruzam, se 
reforçam ou se compensam, formando uma grade complexa que não 
cessa de se modificar.  (2003, p. 9). 

  



 

 

 Então, ao refletir sobre o que foi explicitado por FOUCAULT e focando o 

seu discurso na sala de aula, podemos dizer que o professor deve pensar 

sobre sua prática, sobre sua imagem perante os alunos antes de proferir 

alguns discursos comumente encontrados nas escolas. Nesse sentido, pode-se 

dizer que o professor tem a obrigação moral de não exercer pressão sobre o 

aluno, sob pena de tornar-se unilateral em algumas posições.  

 

Segundo PIAGET, “é preciso tomar cuidado com as pretensões da ação 

educativa escolar”. Os conceitos de coação e cooperação são, para PIAGET, 

conceitos que permitem a leitura de uma sociedade dada. “Se uma cultura for 

essencialmente coercitiva, valorizando as posturas autoritárias e o respeito 

unilateral, dificilmente uma ação pedagógica, por si só, levará à autonomia dos 

alunos” (1994, p. 19,). Resultados de pesquisas psicogenéticas sobre a moral, 

como nos estudos realizados por PIAGET, revelam que a melhor forma das 

escolas contribuírem para a formação de sujeitos autônomos é pela valorização 

de práticas não autoritárias, pois a relação entre professor e aluno é 

bidirecional, afetando-se reciprocamente, daí a importância de evitar o uso de 

punições por exemplo. 

 

Para VYGOTSKY, o “bom ensino” é aquele que garante a aprendizagem e 

impulsiona para o desenvolvimento. Nesse sentido, o bom ensino acontece 

num processo colaborativo entre o educador e a criança (MELLO, 2004, p.144). 

A ação dos agentes educativos é, inevitavelmente, uma violência 

institucionalizada, mas é preciso distinguir duas finalidades: a que violenta os 

futuros cidadãos no intuito da reprodução e manutenção da desigualdade, no 

intuito de criar cidadão que apenas reproduzam ordens sem a devida reflexão 

sobre seus atos, daquela que se propõe a socializar as crianças para que 

aprendam, conscientemente, as regras básicas indispensáveis para a 

convivência em qualquer sociedade, que pretende criar um cidadão consciente, 

político, autônomo. A ausência da ação socializadora pode desdobrar-se em 

uma violência maior, porque é pela falta de uma ética da vida que alguns 

alunos podem e professores podem desencadear um processo de violência 

tanto dentro quanto fora da instituição escolar. 

 



 

 

A atitude violenta do professor demole a criatividade individual. A criatividade 

de um aluno ou mesmo a liderança de um professor podem, equivocadamente, 

ser classificadas como um desvio perigoso, algo que se pode escapar de 

controle, algo que pode estar “fora da ordem”. O aluno ou o professor, vítimas 

dessa absurda condição, são, de muitas formas, violentados, sendo forçados a 

aprender, a aceitar, a incorporar, a desenvolver e a reproduzir todas as 

dimensões do controle e do autoritarismo às quais são constantemente 

submetidos, desenvolvendo comportamentos de subserviência e submissão 

frente à autoridade. Mas também podem desenvolver fortes sentimentos de 

agressividade e comportamentos autoritários quando em contacto com um 

indivíduo mais “fraco”, não dotado dos “poderes” que aquele que pratica a 

violência tem, no momento em que a vítima está sendo violentada. 

 

A ação dos agentes educativos que cometem violência psicológica constitui 

uma violência escolar. A ação dos alunos que ameaçam seus professores 

verbalmente, por exemplo, se configura uma violência psicológica. Quando a 

violência deixa o campo das palavras e passa a ser uma violência com o uso 

da força, esta passa a ser uma violência física, mas nem por isso mais fácil de 

ser combatida nos meios sociais.  

 

Feizi Milani escreveu um livro com o título “Tá combinado”, nele o autor aponta 

vários tipos de comportamentos e premissas que os educadores acreditam 

serem as ideais para a prática em sala de aula. Dentre elas, está a de “se eu 

não for autoritário, perderei minha autoridade”. Quanto a isso, o autor explicita 

que:  

 

O temor das críticas, gritos e punições rapidamente se instala entre 
os estudantes, os quais passam a ter medo de seu professor. A 
turma segue suas determinações, ninguém questiona e todos 
permanecem em silêncio durante a aula. O problema é que a 
autoridade baseada no medo não se sustenta ao longo do tempo. 
(2004, p.16). 

 

Ou seja, o autoritarismo não garante a disciplina e a obediência de um aluno 

em todo o período que este deve viver dentro do ambiente escolar. O 

autoritarismo do professor em sala de aula, além de ser uma visão arcaica do 



 

 

modelo educacional, é, ao mesmo tempo, uma visão ingênua, porque ser 

autoritário não significa essencialmente ter o respeito dos alunos como muitos 

educadores acreditam. Ou seja, o ser autoritário é confundido pelo professor 

com o ter autoridade e exercê-la. Segundo Jaume Funes, em seu livro 

intitulado Descontrole ou revolta? o conceito de autoridade se traduz desta 

forma: 

 

Ter autoridade não significa poder impor o próprio critério sem 
discussão. Ter autoridade é ter ascendência, ter capacidade afetiva 
e moral para ser escutado, para impor somente quando é inevitável. 
(apud Milani, 2004, p. 17).  

 

Analisar os professores como mantenedores de uma prática tão cruel, como é 

o ser autoritário, que é a evidência de uma práxis que se faz valer através da 

violência psicológica, não é tarefa fácil. Dessa forma, desenvolver neste estudo 

noções de ética e moral pedagógica e social será de extrema importância para 

a devida compreensão do tema.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.  DEFINIÇÃO E DELIMITAÇÃO DO CONCEITO DE VIOLÊNCIA NA 

ESCOLA 

 

Trilhar o caminho através dos peculiares conceitos de violência, partindo do 

mais geral e comumente aceito, até enfocar o objeto de estudo desta 

monografia, que é o conceito de violência psicológica, é o objetivo primário 

deste capitulo.   

 

É evidente que não será possível, no espaço desta monografia, elucidar e 

contemplar todas as inúmeras vertentes que um problema dessa espécie pode 

comportar, em termos de danos a estrutura psicológica e social. Educadores e 

educandos, cotidianamente, são vítimas e algozes de inúmeros tipos de 

violência dentro e fora do ambiente escolar. São influenciados com modelos 

oriundos de outros países, como, inevitavelmente, acontece em uma sociedade 

profundamente arraigada aos modelos da pedagogia tradicional, de um lado, e 

sempre mais globalizada, do outro.  

 

Igualmente, será indispensável tocar em algumas vertentes que norteiam a 

literatura produzida sobre esse tema. Trata-se, portanto, de um recorte feito 

para analisar essa problemática e para avançar nessa discussão. É importante, 

no decorrer do estudo, explicitar o contexto e o uso da terminologia utilizada, 

com o fim de evitar confusões em relação ao uso dessa expressão por 

pedagogos, sociólogos, psicólogos e meios de comunicação de massa, que 

também utilizam conceitos e os termos relacionados com atos de violência, 

com metodologias pouco ortodoxas. 

 

As múltiplas formas de violência, a que tanto o educando quanto o educador se 

vêem submetidos freqüentemente, são legitimadas através de uma complexa 

rede de normas, usos e costumes tão profundamente radicados no 

pensamento das pessoas, que raramente são percebidos seja pelo professor, 

seja pelo aluno.  

 



 

 

Nesse complexo emaranhado de contradições do sistema sócio-educacional, o 

professor e o aluno são submetidos a uma constante pressão psicológica, 

justificada por uma inadequada concepção do ato de educar e, muitas vezes, 

pelas famílias dos alunos, que tendem a reproduzir métodos educativos 

defasados e autoritários, aprendidos em épocas passadas, mas ainda vivos e 

aceitos na concepção das famílias mais tradicionais.  

 

Analisar os efeitos dessa complexa estrutura e levantar as suas formas de 

atuação, com ênfase na relação professor-aluno, poderá abrir uma pequena 

janela que irá nos indicar a real dimensão da violência institucional e dos seus 

graves efeitos sobre o desenvolvimento do indivíduo e da práxis pedagógica. 

Um estudo sobre as estruturas de controle de um indivíduo sobre o outro e 

sobre as pessoas vítimas de violências coercitivas ou simbólicas permite 

visualizar temas a serem amplamente debatidos no meio educacional. Nesse 

sentido, ARENDT enfatiza que, 

O poder mesmo que possa ser eventualmente questionado em 
sentido ou ação, é amparado, em maior ou menor grau, por algum 
nível de consenso grupal. Na violência, ao contrário, estamos 
submersos no campo da arbitrariedade onde o direito e a lei, 
baluartes da civilização, estão banidos ou, em outras palavras, a 
forma extrema de poder é todos contra um, a forma extrema de 
violência é de um contra todos. (apud ABRAMOVAY, 2005, p.58). 

 

Para focar melhor o objetivo deste estudo, é necessário conceituar alguns tipos 

de violência, sem, por isso, ser necessário um levantamento sistemático de 

todas as tipologias de violência existentes na nossa sociedade.  

 

No Novo Dicionário da língua Portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda, o 

termo violência é caracterizado como: “(Do lat. Violentia). S.F. 1. Qualidade de 

violento. 2. Ato violento. 3. Ato de violentar. 4. Jur. Constrangimento físico ou 

moral; Uso da força; Coação. E o conceito de violentado como sendo: (Part. 

de violentar). Adj. 1. Constrangido; forçado; coagido.” Ou seja, não é preciso 

que haja agressão física para que um indivíduo sofra violência. Essa acepção é 

confirmada no dicionário Houaiss, em várias das acepções atribuídas a esse 

termo: “ação ou efeito de violentar, de empregar força física (contra alguém ou 



 

 

algo) ou intimidação moral contra (alguém); ato violento, crueldade, força”; 

“exercício injusto ou discricionário, geralmente ilegal, de força ou de poder”; 

“cerceamento da justiça e do direito; coação, opressão, tirania”; 

“constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém, para obrigá-lo a 

submeter-se à vontade de outrem”. 

 

O dicionário de política elaborado por BOBBIO violência está compreendida 

desta forma: 

 
Por violência entende-se a intervenção física de um índivíduo ou grupo 
contra outro índivíduo ou grupo (ou também contra si mesmo). Para 
que que haja violência é preciso que a intervenção física seja voluntária 
(BOBBIO, 2002, p.1291) 
 

A noção de violência é comumente relacionada à sua faceta mais visível, a das 

cenas dos crimes urbanos e assaltos, além do espaçamento ou pequenas 

agressões entre os mais diversos indivíduos. Essas formas de violência 

explícita se enquadram na definição elaborada por BOBBIO, que é a violência 

física. Este tipo de violência que ocorre inclusive nas escolas, é um tipo de 

notícia que é amplamente explorada e difundida pela imprensa brasileira e 

estrangeira, e por isso mesmo, são mais discutidas no seio da sociedade.  

 

Entretanto, várias são as formas pelas quais a violência física se realiza. 

Dentre essas, as mais nocivas são aquelas legalizadas e institucionalizadas, 

como é o caso da violência que os militares sofrem nos processos de 

treinamento do exército e que são, muitas vezes, quase invisíveis aos olhos do 

cidadão, que não sabe se defender contra elas e muito menos evitar que a 

mesma aconteça. 

 

ABRAMOVAY (2003b), apud PEREIRA, chama a atenção também para formas 

de violência que ainda não são conhecidas amplamente como tal pela 

sociedade: 

 

... muito embora, etimologicamente, a palavra violência envolva a 
noção de força, são numerosos os estudos que consideram como 
violentas também as situações que não envolvem força [...] o 
magoar, agredir por meio de palavras e atitudes, ou seja, 
comportamentos que os jovens consideram como “falta de respeito” 



 

 

já seriam, para eles, formas de violência. (apud PEREIRA, 2007, 
p.43). 

Então, os educadores precisam estar atentos e saberem identificar no meio 

escolar, também os tipos de violência supracitados por PEREIRA, porque 

pratica a violência quem agride, por exemplo, verbalmente uma pessoa. 

Quantas vezes essa situação se repete em sala de aula e fora dela entre 

professores e alunos? Para esclarecer melhor o que é caracterizado como 

violência, MICHAUD assinala que 

Há violência quando, numa situação de interação, um ou vários 
atores agem de maneira direta ou indiretamente, maciça ou esparsa, 
causando danos a uma ou varias pessoas, em graus variáveis, seja 
em sua integridade física, seja em sua integridade moral, em suas 
participações simbólicas e culturais. (apud PAREDES, 2006. p.16). 

FANTE, (apud PEREIRA 2007, p.18), explicita que violência é “todo ato 

praticado de forma consciente ou inconsciente, que fere, magoa, constrange ou 

causa dano a qualquer membro da espécie humana”. Não são raros 

depoimentos sobre agressões desse tipo no meio escolar. Todavia, como nem 

sempre é fácil encontrar os estudos realizados em diversas escolas brasileiras 

e mundiais que trazem os mais inusitados relatos sobre a violência escolar e 

são nestes poucos estudos que se baseia essa monografia, reservo um 

capítulo para tratar especificamente desses relatos, ou seja, das formas que a 

sociedade encontrou para alertar sobre a violência que sofrem nos ambientes 

escolares. 

 

Entrando no conceito que dá origem a este estudo, é importante a observação 

da pequena produção sobre esse tema na literatura brasileira. Não obstante, 

através de pesquisas em alguns artigos específicos sobre violência psicológica 

ou sobre a violência escolar, foi possível encontrar um conceito que estava 

acordo com o objetivo deste estudo. Neste sentido, o Ministério da Saúde 

assim conceitua violência psicológica: 

Violência psicológica é toda ação ou omissão que causa ou visa 
causar dano à auto-estima, à identidade ou ao desenvolvimento da 
pessoa. Inclui: ameaças, humilhações, chantagem, cobranças de 
comportamento, discriminação, exploração, crítica pelo desempenho 
sexual, não deixar a pessoa sair de casa, provocando o isolamento 
de amigos e familiares, ou impedir que ela utilize o seu próprio 



 

 

dinheiro. Dentre as modalidades de violência, é a mais difícil de ser 
identificada. Apesar de ser bastante freqüente, ela pode levar a 
pessoa a se sentir desvalorizada, sofrer de ansiedade e adoecer 
com facilidade, situações que se arrastam durante muito tempo e, se 
agravadas, podem levar a pessoa a provocar suicídio. (Brasil, 2001, 
apud Silva et alii, 2005). 

Segundo AZEVEDO e GUERRA, a violência psicológica pode ser conceituada 

da seguinte maneira: 

Violência psicológica, também designada como tortura psicológica, 
ocorre quando pais ou responsáveis constantemente depreciam a 
criança, bloqueando seus esforços de auto-aceitação, causando-lhe 
grande sofrimento mental.  (apud KOEHLER, 2004) 

Nos dois últimos conceitos acima, substituindo-se as figuras dos pais e 

responsáveis pela figura do educador no conceito utilizado por AZEVEDO E 

GUERRA, podemos perceber que a violência psicológica na relação entre 

professor e aluno, apesar de não ser debatida nos meios acadêmicos, é muito 

comum.  

Parece contraditório, mas são a violência psicológica está presente em todos 

os espaços da sociedade, mas sempre camuflada, disfarçada por gestos e 

pequenas ações do indivíduo, representações da violência presentes em 

nosso imaginário e materializadas por nossas decisões nos espaços de vida. 

Como os papéis de alunos e professores são construídos nas relações no 

interior da escola, onde a sala de aula aparece como um local privilegiado, 

entram em campo para fazer parte dessas relações alguns estereótipos 

criados no meio social de cada um. Nesta relação entre educador e educando 

se formam escalas de valorizações e desvalorizações e de uma forma ou de 

outra, a construção dessas escalas interferem de maneira substancial no 

desempenho tanto de professores quanto de alunos, se refletindo em espaços 

que ultrapassam os muros da escola.  

Assim, por exemplo, um jovem taxado de “aluno mal comportado” e assumindo 

esse pode estar sofrendo uma violência psicológica e assume esse rótulo 

criando para si uma visão de inferioridade perante os demais alunos e pode 

tornar-se assim um ser violento numa reação à violência sofrida ao receber o 

rótulo por parte da escola. Neste sentido, GOMES (2004) explica que parece 



 

 

evidente, portanto, que existe uma conjunção de fatores psicológicos e não 

psicológicos a interferir nos comportamentos de violência.  

  

Pode-se, portanto, dizer que a representação da violência e o 
comportamento violento dos adolescentes são construídos e 
identificados tanto a partir das suas tendências psicológicas, como 
de suas vivências, assim como através de suas relações com seu 
contexto familiar, escolar e social mais amplo e das influências dos 
condicionantes socioeconômicos, políticos e ideológicos. (GOMES, 
2004). 
 

Então, a escola também violenta, senão, provoca ressentimentos e mal estar 

nos que dela dependem para  inserir-se no cotidiano. O capítulo seguinte 

perpassará por algumas vertentes desta violência praticada pela escola e 

dentro da escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.1.  A ATITUDE VIOLENTA DA ESCOLA 

 

A escola, dizem alguns autores, é violenta por natureza. É uma instituição que, 

muitas vezes, ignora a individualidade de cada ser que integra a comunidade 

escolar. A escola foi e é, não raramente, excludente e autoritária e, por isso 

mesmo, violenta com aqueles que dela fazem parte e a constituem.  

 
Com efeito, sempre que nos posicionamos perante um outro na 
qualidade de representantes hierárquicos de determinada prática 
social, seja com o intuito que for, estabelecemos uma relação, a 
rigor, violenta. Nesse sentido, pais e filhos são violentos entre si, da 
mesma forma que médicos e pacientes, sacerdotes e fiéis, 
personagens televisivos e espectadores, professores e alunos.  
(Aquino, 2007). 

 

Na relação professor-aluno, a violência se manifesta de várias formas. Alguns 

autores, como por exemplo GUIMARÃES, escreveram sobre esse tema e os 

olhares coincidem muito quando se avalia o papel violento da escola. 

 

A escola, como qualquer outra instituição, está planificada para que 
as pessoas sejam todas iguais. Há quem afirme: quanto mais igual, 
mais fácil de dirigir. A homogeneização é exercida através de 
mecanismos disciplinares, ou seja, de atividades que esquadrinham 
o tempo, o espaço, o movimento, gestos e atitudes dos alunos, dos 
professores, dos diretores, impondo aos seus corpos uma atitude de 
submissão e docilidade. Assim como a escola tem esse poder de 
dominação que não tolera as diferenças, ela também é recortada por 
formas de resistência que não se submetem às imposições das 
normas do dever-ser. Compreender essa situação implica aceitar a 
escola como um lugar que se expressa numa extrema tensão entre 
forças antagônicas. [...] O professor imagina que a garantia do seu 
lugar se dá pela manutenção da ordem, mas a diversidade dos 
elementos que compõem a sala de aula impede a tranqüilidade da 
permanência nesse lugar. (apud Aquino, 2007). 

 
Guimarães diz que o professor imagina que a garantia do seu lugar se dá pela 

manutenção da ordem (apud Aquino, 2007). Todavia, o que se presencia na 

escola hoje é uma grande crise dessa autoridade do professor. Não é simples 

estabelecer a ordem, o controle sobre corpos tão repletos de energia, de 

mentes tão recheadas de idéias, de desejos. O professor do aluno que se 

apresenta na escola, na contemporaneidade, não pode mais exercer sobre ele 

o poder que outrora exercia, o domínio em forma do medo, e até mesmo da 

violência física.  



 

 

As conseqüências da violência vão muito além da instituição escolar, uma 

vez que se encontra imersa nos pequenos e grandes poderes. São violências 

socialmente aceitas, como a corrupção, a exploração infantil, a escravidão, 

são práticas do dia-a-dia inseridas naquilo que é chamado de pequeno poder 

por SAFFIOT.  

O homem detentor do pequeno poder crê ser necessário exercitar-
se, a fim de, algum dia, vir a encarnar plenamente a figura do 
macho todo-poderoso. Mais do que isto, acredita capacitar-se para 
o grande exercício do grande poder tendo síndromes sucessivas 
de pequeno poder. Na verdade, a exorbitância do pequeno poder, 
característica da síndrome, revela a extrema fragilidade de seu 
ator. Ao tentar agigantar seu poder não faz senão apequená-lo 
ainda mais. Entretanto, a síndrome do pequeno poder tem 
conseqüências nefastas para as pessoas por ela atingidas. 
(Saffioti, 1989: Apud Oliveira e Martins, 2007, p. 19). 

A escola deve ainda atentar contra o autoritarismo, a começar pela 

conscientização e preparação de diretores, professores, funcionários, pais e 

alunos. Por um lado, é preciso apoiar as vítimas e, por outro, é imprescindível 

fazer um trabalho preventivo, em especial com as pessoas propensas a 

cometer violência contra os colegas, os professores e os funcionários e vice-

versa.  

A atuação do professor deve estar pautada em princípios éticos e não em 

princípios coercitivos. Podemos entender que o trabalho educativo do 

professor não pode conter, de forma alguma, o desrespeito, a ofensa, o 

cinismo, o autoritarismo ou qualquer outra forma de violência que humilhe e 

envergonhe os seus alunos. Enfim, o professor deve considerar, no ato 

educativo, a condição humana, individual e coletiva, visando ao 

estabelecimento de um conjunto de normas éticas que proporcionem à 

criança a capacidade de se inserir na sociedade em que ela vive. O capítulo 

seguinte trata, devido à vantagem que o professor tem sobre o aluno, 

sobretudo, da autoridade repressiva, sem com isso culpar o professor por 

todos os equívocos que ocorrem na escola. 

 

 



 

 

4. O OLHAR DA ARTE NA RELAÇÃO ALUNO - PROFESSOR  

A sociedade vive um tempo em que se discutem profundamente os passos que 

a educação deve seguir. Uma discussão onde se verifica o esgotamento das 

certezas que poderiam dar uma direção ao processo educativo, mas 

especificamente nesta pesquisa, a relação entre aluno e professor. O diálogo e 

a liberdade deveriam ser condições que caracterizassem a relação entre 

mestre e discípulo, no entanto nem sempre essa premissa prevalece.  

 

O sistema educacional obriga crianças e educadores a se depararem com 

grupos variados e interesses distintos, participações em relações diversificadas 

e, muitas vezes, não muito flexíveis. O exercício de diferentes papéis com 

deveres diversificados leva, não raramente, a um crescente conflito, cada dia 

mais evidente, no ambiente escolar. É no conflito de interesses e de posições 

que os parâmetros do que é certo ou errado se perdem, e as conseqüências 

desses conflitos vão definindo personalidades conflituosas com perfis muitas 

vezes violentos. Para Gomes, em um dos seus estudos sobre violência, é 

possível entender a violência como:  

 

(...) pode-se dizer que a violência se define como o desrespeito as 
direitos humanos, agressão psicológica e à integridade física do 
outro ou do ambiente, quando o agressor não aceita seus próprios 
limites ou os limites condicionantes de sua vida e de sua liberdade, 
no limiar ou na transgressão da normalidade de suas vivencias 
(Gomes, 2004). 

  

Neste sentido, de forma polêmica e extremamente contundente, o filme The 

Wall, do ano de 1982, baseado em canções do grupo inglês de rock Pink Floyd, 

nos propõe, mais uma vez, a relação entre o aluno, professor e estado, numa 

seqüência perversa de vitima e algozes onde a criança é sistematicamente 

submetida a inúmeras violências até, um dia, poder “descontar” sobre os outros 

as próprias frustrações e assim, perpetuar o ciclo sobre o qual se funda a 

manutenção do poder por parte do estado. Na letra escrita pelo grupo gritam 

assim os alunos: 

 

“Nós não precisamos de educação! 

Nós não precisamos de controle mental! 



 

 

Nada de sarcasmo negro na sala de aula! 

Professores, então, deixem as crianças em paz! 

Hey, professores, deixem as crianças em paz!! 

No final, você é somente mais um tijolo no muro... 

No final, você é somente mais um tijolo no muro...” 

(Tradução nossa) 

 

O filme The wall, apresenta o contrário do que acontece na maioria dos filmes 

que retratam ambientes escolares, onde o professor é visto como herói, 

salvador, onde por meio do bom humor e do envolvimento pessoal consegue 

fazer com que alunos se re-estruturem e se reencontrem dentro das atividades 

e do meio escolar.  Neste filme, o professor é retratado como um sádico que 

abre mão de punições tanto físicas quanto psicológicas para erradicar dos 

próprios alunos quaisquer indício de autonomia, para transformá-los em seres 

absolutamente iguais e padronizados, totalmente adeptos ao sistema, como 

máquinas, seres acefálicos, prontos a executar as ordens sem pensar, 

verdadeiros cidadãos modelo. Uma visão pessimista do modelo educacional, 

mas também um grito de alerta, pois não é raro encontrarmos relatos de alunos 

que se sentem perseguidos pelos seus professores nas mais variadas 

instancias da qual faz parte o convívio escolar. 

  

Os resultados desta forma de ensino, estilizada e exacerbada no filme, porém 

reconhecível ainda hoje em muitos comportamentos e sistemas escolares, 

permite a criação de sistemas sociais ditatoriais, ou no melhor dos casos, 

estimulam uma revolta interior dos alunos que, alienados e sem esperança não 

somente abandonam a escola, mas encontram nas entranhas da marginalidade 

e das drogas uma saída as próprias necessidades.  

 

É necessário prestar muita atenção às formas de educação controladoras, ao 

sarcasmo usado indiscriminadamente como arma de subjeção moral em sala 

de aula, e a todos os fatores, mais ou menos explícitos, que proporcionem o 

mal estar das crianças.  

 

No filme inglês, acontece uma revolta, os alunos destroem tudo o que vêem 

pela frente, e afirmam não precisar de educação - daquela educação, a 



 

 

educação que os castra, que os persegue, os humilha. Na educação brasileira 

é necessária também uma revolta. Não necessariamente uma revolta violenta 

ditada mais pelo desespero ou por razões alheias à causa educacional, jogos 

de poderes de partidos que só querem votos e poder, mas uma revolta 

espontânea, que parta das exigências dos alunos e não dos espúrios 

interesses de sindicados pelegos ou de políticos aproveitadores, uma revolta 

sem armas, uma revolta que finalmente consiga quebrar o muro de silêncio que 

nos obriga ao silêncio, que nos obriga a ignorar os silenciosos gritos dos 

inocentes. 

 

O sistema educacional brasileiro, contrariamente ao citado no filme, não 

violenta o aluno com chicotadas, métodos de tortura ultrapassados e 

demasiadamente vistosos, prefere assumir uma postura mais benevolente, tão 

benevolente que pode-se até se definir  ausente. A violência é perpetuada pela 

ausência, não se ensina a pensar, não se ensina a ser crítico, nem mesmo os 

chamados assuntos conteúdistas são ensinados. A escola brasileira corre o 

risco de se transformar em um enorme estacionamento para os filhos de uma 

classe trabalhadora que não somente abdicou da sua tarefa de educar, como, 

simplesmente considera isso como apenas mais uma formalidade e para 

aqueles que conhecem a lei, dos seus deveres. Ainda que nas palavras e,   

somente, nas palavras, a sociedade brasileira esteja acostumada a repetir  

constantemente e incansavelmente que precisa de educação, que a escola 

precisa disso, daquilo, e assim por diante, não se cria e não se toma nenhuma 

atitude,  se tornam apenas mais tijolos modernos de um muro milenar, o muro 

que impede os alunos de desenvolverem plenamente suas capacidades . 

 

Em uma outra situação, um cantor italiano chamado Francesco Tricarico faz 

um desabafo depois de vinte anos de silêncio, na canção ele relata  que a sua 

professora ao pedir-lhe uma redação sobre os membros da família, o fez 

relembrar o pai, morto quando o cantor tinha apenas 3 anos de idade. Apesar 

de hoje cantor na época aluno alegar não se lembrar do pai, a professora, 

intransigente e autoritária, insiste em manter o mesmo tema para a redação, 

numa demonstração de no mínimo insensibilidade. Assim, Tricarico relembra o 

fato: 



 

 

 

Eu era uma criança que ria sempre, mas um dia a professora disse: hoje temos um 
tema, um tema sobre o papai. 

Eu pensei: É uma brincadeira. Sorri e me levantei, fui até ela e ali pertinho dela estava 
contente, eu lhe disse: Não me lembro do meu pai, ele morreu cedo, eu tinha apenas três anos, 

não me lembro... não me lembro.  
Sabe o que ela me disse? Nem mesmo me olhava, bebia um cappuccino, não sabia 

com quem falava, ela disse “qualquer coisa alguém te disse, agora vá pro seu lugar e faça 
como os outros” 

Eu fui até meu lugar, me lembro a folha branca, branca como o vazio de vinte anos na 
cabeça 

E depois eu chorei, não sei por quanto eu chorei sobre aquela folha branca...  
(Tradução nossa) 

 

Como evidenciado no texto desta canção, surge naturalmente a pergunta se os 

professores têm realmente cumprido com o seu papel dentro da escola e qual é 

o papel do professor na relação com aluno. Seguramente, o papel não é o que 

está relatado em histórias como esta. Por que canções como esta são 

escritas? Quais são as motivações? Eis uma pergunta que cada um de nós, 

educadores, temos que fazer para nós mesmos. 

 

 Estes tipos de comportamentos, que chegam até ao sarcasmo, devem ser 

abolidos das salas de aula, pois são atitudes completamente equivocadas que 

não respeitam nem a mais frágil das lógicas, quanto menos a integridade 

psíquica da vítima, seja ela professor ou aluno, porque também o professor, 

muitas vezes, é vítima dos seus alunos.  

 

O professor, por seu lado, não escapa deste circulo vicioso, é vítima do 

autoritarismo representado no filme The wall por uma mãe dura e violenta, que 

o humilha constantemente frustrando-o da mesma forma com a qual, ele 

frustrará os próprios alunos. Já no filme Meu mestre minha vida, Morgan 

Freeman interpreta o papel de um diretor de escola que coleciona admiradores 

e inimigos pelo seu método de conduzir a escola. Ao mesmo tempo em que o 

diretor é arrogante e autoritário, consegue dar esperanças e se torna um 

modelo para vários alunos que estavam em situações de risco conseguindo, 

assim, uma transformação positiva das vidas deles, ainda que perseguido pelo 

sistema educacional autoritário e a comunidade local que queria o fechamento 

da escola de alunos problemáticos.  

 



 

 

Metaforicamente falando tanto os alunos quanto o professores acabam sendo 

nada mais do que mais um tijolo de um imenso muro, como diz a letra do grupo 

de rock Pink Floyd, atrás do qual o poder se esconde, invisível e absoluto, 

inalcançável e onipotente.  

 

Entretanto, queira-se ou não, o professor tem uma carga de competência e 

experiência que lhe permite o exercício do domínio, da coerção. A disposição 

da sala de aula, o poder de julgar e avaliar o convence, dessa forma, que é o 

único que tem a permissão de ser original, de seguir seus instintos. Não 

obstante, na escola, cada um tem um projeto de vida com aspirações e desejos 

que devem ser respeitados.  

 

Torna-se assim o diálogo o único ponto de partida válido para uma relação de 

respeito entre educador e educando. O envolvimento dia a após dia pode gerar 

o respeito mútuo, a visão e a consciência de que o outro é um parceiro e não 

um inimigo. Para que o professor consiga fazer valer a sua autoridade, deve 

ser estabelecida uma relação que suponha certa igualdade, não que isso seja a 

negação da função do educador em sala de aula, mas que provoque uma 

democratização nas relações feitas na escola, porque ocorre a necessidade de 

fazer valer a sua autoridade de forma não autoritária.  

 

Correntes pedagógicas sugerem uma educação que se baseie na relação entre 

professor e aluno, é neste sentido que Cruz destaca em seus estudo sobre 

punições nas escolas de Salvador: 

 

As correntes pedagógicas que tiveram origem em Freinet, Rogers, 
Piaget e Skinner militam fundamentalmente por uma educação 
renovada, recomendando o uso de técnicas diferentes. Todas 
passam do principio de que a não-repressão ou não-punição na 
escola permite a criação de um clima que predispõe ao surgimento 
de relações sociais amistosas entre professor e aluno, favorecendo a 
autonomia dos alunos e mais aprendizagem. (1980, p.65). 

 
No estudo de CRUZ (1980, p.67), foram feitas algumas observações e 

identificados alguns tipos de punição em sala de aula dentre elas estão a de 

ameaçar, repreender e ignorar. Quando a punição se refere à ameaça, o 

professor se utiliza de verbalizações de conteúdo com promessa de castigo ou 



 

 

supressão de alguma atividade gratificante. Já na repreensão, o tipo de 

punição usado é aquele em que o educador deixa claro que o aluno fez algo 

que não devia ser sido feito. E quando a punição se faz notar pelo ato de 

ignorar, a autora coloca que o mesmo consiste em não tomar conhecimento de 

comportamento verbalizado pelo aluno, não atender às solicitações 

apresentadas em forma de perguntas, respostas e/ou informações de alunos. 

 

O que se tenta incutir nesse capítulo, é o fato que o discurso pedagógico não 

pode ser unitário, fixo, mas sim um discurso que seja constituído por visões 

múltiplas do sujeito, que este sujeito não seja visto como um padrão, um ser 

passível de homogeneização. É ao professor que está incumbida a tarefa de 

cuidar bem dos alunos na escola, não somente da mente, mas também do 

corpo.  É em busca da coerência e do respeito que deve fundar-se o fazer 

pedagógico. O educador tem responsabilidades quanto ao desenvolvimento de 

seus educandos e dessa tarefa não pode exirmir-se. Umas das frases do 

personagem principal do filme Meu mestre minha Vida, se refere ao mau 

aproveitamento dos alunos em um exame educacional feito por um órgão do 

governo e chama a atenção para um fato que muitas vezes os educadores não 

estão atentos,  

 

Vocês representam 70% dos alunos que não passaram no exame. 
Não os culpo. A culpa é de vocês. Isso mesmo de vocês. Quantas 
horas levam para preparar suas aulas? Quantas vezes ficam depois 
da escola? Para atender aqueles que precisam de mais atenção? 
Agora estão percebendo o tipo de desesperança e vergonha que faz 
com que os alunos fracassados levantem as mãos ao mundo para o 
qual vocês não os prepararam. Estão tendo um exemplo do 
desespero que sentem, quando deixados nas ruas. Olhem a sua 
volta. Olhem para vocês mesmos. Por estarem deixando de educá-
los é nessa posição que muitos de nossos alunos estarão. Só que 
estarão olhando para o cano de um revólver!”(Meu mestre minha 
vida, 1989). 

 

 É comum os professores não se sentirem culpados pelo fracasso na 

aprendizagem pelos seus alunos.  É muito fácil dizer que a culpa é do governo, 

do tráfico de drogas, da família, da fome entre outros problemas que fazem 

parte dos problemas da maiores das escolas públicas do Brasil. Mas o olhar 

para a própria prática é muito difícil e doloroso. 



 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A violência psicológica se exerce no marco da relação entre professores e 

alunos nas instituições e nos mais diversos agrupamentos. Assim, há violência 

psicológica entre professores e alunos quando dentro ou no entorno escolar, 

indivíduos são coagidos, humilhados, excluídos no meio do qual fazem parte.  

 

O objetivo principal desta monografia é o de mostrar que é preciso resistir as 

tentações dos insultos, dos excessos em algumas ações principalmente dos 

professores sobre os alunos. Demonstrar que a aplicação da incoerência na 

tentativa de instituir a disciplina, principalmente os castigos e as humilhações, 

tornam ainda mais complicada a relação entre educador e educando, gerando 

conflitos e afetando negativamente o convívio dentro e fora da escola.  

 

Foge do objetivo desta monografia criar rótulos de culpados e inocentes em 

relação ao problema aqui estudado, mas esta monografia chama a atenção 

para a gravidade da violência psicológica. Este tipo de violência que provoca 

tanta dor e é tão cruel quanto a violência física e que infelizmente não apenas 

acontece no meio escolar, sendo ela presente no meio familiar e até nos 

ambientes de trabalho. A violência psicológica não faz parte apenas dos 

ambientes escolares de classes menos favorecidas, quem a prática não 

escolhe classe social. Desta forma, a prática pedagógica deve ser o foco das 

atenções para evitar que este tipo de violência aconteça, pois um professor que 

reflete sobre sua prática e que tem possibilidade de exercitar a escuta e assim 

melhorar a relação com os alunos, correrá menos risco de cometer atos 

violentos e também, ao mesmo tempo, de sofrê-los. 

 

Todavia, o que é possível se verificar a cada dia, é que a formação dos 

professores não permite um eficaz feedback entre as partes fazendo que os 

mesmos não saibam como lidar em situações de conflito em sala de aula, e 

acabam, não raramente, criando punições para os alunos que estão longe de 

serem chamadas de ideais. Então, por não receber uma formação adequada 

cria-se uma cadeia de violência que tem seu ápice na violência física, na 



 

 

depredação de escolas, entre outras ações que caracterizam a violência 

escolar.   

 

Não obstante, quando os professores são questionados sobre o porquê da 

violência nas escolas, raramente eles se reportam a própria prática. Na melhor 

das hipóteses costuma-se procurar culpados fora da escola, assim os 

responsáveis pela violência escolar são os pais ausentes patronos de famílias 

desestruturadas, além do governo que não cuida dos adolescentes e jovens 

como deveria, oferecendo empregos e educação de qualidade. É preciso se 

perguntar onde entra neste jogo de empurra-empurra a participação do 

professor.  Égide Royer em seu artigo sobre condutas agressivas na escola, 

chama a atenção sobre o elo entre a pesquisa e a prática e esclarece um fato 

interessante e que dever pensado pelos educadores, diz ele: 

 

Jamais tive conhecimento de uma situação onde um professor ou 
uma escola tenha sido processado por não ter utilizado ou recorrido 
às intervenções reconhecidamente mais eficazes para atender às 
necessidades educacionais de um jovem. Pelo contrário, a 
explicação dada aos problemas geralmente é associada às 
características do jovem (pobreza do ambiente familiar, deficiência, 
dimensão cultural, funcionamento familiar). É raro que se ponha em 
questão a qualidade dos serviços oferecidos pela escola e, menos 
ainda, a pertinência da utilização de certos enfoques pedagógicos ou 
disciplinares à luz dos conhecimentos originários de pesquisas 
recentes [...] A qualidade do ensino, a competência dos professores 
de educar bem os jovens que apresentam condutas agressivas, será 
que isso teria relação com o bom aproveitamento escolar dos jovens 
e com sua adaptação social? Fazer essa pergunta é o mesmo que 
respondê-la. (2003, p.69). 

 

Então, independentemente da forma como a violência escolar, principalmente a 

psicológica, vem sendo praticada na relação entre professor e aluno, é preciso 

repensar a prática pedagógica. Qual seria o papel que um docente deve 

desempenhar dentro da instituição escolar, seria aquele dos improvisos aos 

quais estão adaptados muitos professores? Ou seria o papel do professor 

pesquisador, disposto a fazer da sua prática exemplo de coerência e 

eficiência?  

 

É necessário também, rever a visão romanceada da escola, pois essa mesma 

escola tem se transformado em um campo de pequenas batalhas civis 



 

 

(AQUINO, 1996, p.40). A formação de professores deve receber atenção 

especial pelo governo, o que não quer dizer apenas oferecer bolsas para que 

os educadores possam cursar uma faculdade, mas que essa formação 

aconteça de modo pleno, formando professores que sejam capazes de evitar e 

controlar as condutas agressivas dos jovens, compreendendo como essas 

condutas se desenvolvem e intervindo de modo coerente. Pois como diz 

Royes: 

  

A formação básica ou continuada dos professores deve basear-se, 
entre outras coisas, na convicção de que receber serviços 
educativos é um direito inalienável de todos os jovens, e, também, 
na crença fundamental no fato de que é melhor educar que punir.  
(2003, p.71). 

 
 
Dessa forma, já que a sala de aula se constitui um espaço onde professores e 

alunos passam anos de sua vida, é necessário que sejam criadas as situações 

onde a educação e o respeito possam acontecer sem prejuízo a nenhum 

desses atores e a sociedade em geral. A escola deve ser um espaço de 

aprendizado e de práticas que afirmem a verdadeira função da escola que é a 

de formar cidadãos capazes de conviver na sociedade.  
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