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“... desbarbarizar tornou-se 
a questão mais urgente da 
educação hoje em dia”. 
 

(Adorno,2003) 
 



 

 

 
RESUMO 

 
 

O trabalho trata do comportamento violento dos alunos e das ações 
educacionais que o professor utiliza para combater este comportamento. O 
estudo trás o conceito de violência que é complexo e possui uma variabilidade 
de sentidos, assim como as causas da violência que envolve fatores 
psicológicos, socioeconômicos, familiares dentre outros. Durante a pesquisa de 
campo foram analisados os tipos de capacitação e prevenção que o professor 
utiliza para lidar com a violência no ambiente escolar. A pesquisa foi realizada 
em uma escola municipal do Subúrbio Ferroviário de Salvador com uma turma 
do 5° A do ensino fundamental e quatro professoras da Rede Municipal de 
Ensino. Foi realizado estudo de caso, com a utilização de técnicas de 
observação assistemática e sistemática, de entrevistas realizadas com alunos 
e professoras, registro fotográfico da escola e análise de documentos internos. 
Os resultados indicaram a forte presença da violência física como as brigas 
seguidas dos apelidos e ameaças.  Foi constatado durante a realização do 
trabalho que o professor não está ainda preparado para lidar com esta 
problemática recorrendo à advertência, suspensão, expulsões dentre outros. 
Desta forma há falta de capacitação e prevenção para lidar com a violência na 
escola. 
 
 
Palavras-chaves: violência, relação professor-aluno, prevenção. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A violência vem ocupando espaços de discussão cada vez maiores. 

As letras das músicas, os jornais, as novelas, os filmes, documentários e 

debates veiculados na mídia, como na internet, parecem estar não só 

informando-a, como demostrando-a a cada minuto. Essa diversidade mostra-

nos que esse fenômeno não é mais localizado, mas mundial.   

Neste viés, a escola é uma das instituições que vem sofrendo com a 

violência, sendo um dos problemas enfrentados pela sociedade atualmente, 

vindo a crescer e adquirindo dimensões preocupantes. 

   O reflexo da manifestação da violência na escola se dá através das 

relações do indivíduo com o outro, em formas de brigas, agressões, murros, 

tapas, xingamentos, apelidos, nas depredações do ambiente escolar, 

intimidações e na violência institucionalizada. Este é um problema que virou 

rotina e preocupa os profissionais da educação.  

 Presenciando a violência na escola, senti a necessidade de estudar o 

tema e averiguar, quais as ações educacionais que o professor vem buscando 

para diminuir o comportamento violento dos alunos?  

 Neste sentido, focalizei o estudo nas concepções de diferentes autores 

dentre eles: Abramovay (2002,2003,2004,2007), Sposito (1998, 2001), 

Debarbieux e Blaya (2002), Fante (2005), Bobbio (2002), Minayo (1999) dentre 

outros, que se debruçam na temática bem como na pesquisa de campo 

realizada em uma escola do Subúrbio Ferroviário de Salvador.    

   Segundo Sposito (2001), a preocupação com a violência no ambiente 

escolar emergiu nos estudos acadêmicos brasileiros a partir da década de 

1980, ou seja, parece que a preocupação com a barbárie e o compromisso 

com a educação contra a violência são ainda muito recentes no Brasil. O 

estudo da violência escolar parte da análise das depredações e danos aos 

prédios escolares e chega ao final da década de 1990 e início dos anos 2000 

com o estudo das relações interpessoais agressivas, envolvendo alunos, 

professores e outros agentes da comunidade escolar.   

   O combate à violência deve buscar primordialmente suas raízes, que 

se encontram além dos limites da escola, que acima de tudo precisa assumir 
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sua missão legal e constitucional de promover, junto aos educandos, “o pleno 

desenvolvimento da pessoa” e “seu preparo para o exercício da cidadania” ( 

art.205, caput da Constituição Federal), e não se tornar mais um foco de 

opressão e desrespeito aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, 

segundo a Lei de Diretrizes e Bases ( LDB) e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). 

   A Constituição Federal, em seus arts. 205 e 227, caput, estabelece 

claramente a necessidade da integração entre família, sociedade, comunidade 

e Estado no processo de educação de crianças e adolescentes, bem como na 

sua proteção contra toda forma de violência, crueldade ou opressão, sendo que 

disposições semelhantes são encontradas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente ( arts. 4°, caput; 5°; 17; 18; 53, caput par. único e 70), bem como 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ( arts.2°; 12, inciso VI; 14, 

caput e inciso II e 29, dentre outros).  

    O papel do Estado é confrontado com a realidade encontrada nas 

escolas: temos escolas despreparadas, sem recursos para o enfrentamento da 

violência entre alunos e a falta de pessoal administrativo e educadores para 

prevenir a defesa do patrimônio escolar. (VENAS, 2008, P.15) 

   Desse modo, a instituição escolar não é atrativa para os jovens nem 

para seus professores, possuindo um aspecto desagradável para quem tem 

que construir nela o seu cotidiano. 

    A escola ainda não se deu conta das transformações ocorridas na 

sociedade, tão pouca está preparada para lidar com a nova juventude que 

exige por mudanças nas bases escolares, começando pela dinamização do 

ensino.  

   Este trabalho está organizado da seguinte forma: 

   Capítulo 2 trata sobre o conceito de violência e demonstra a 

complexidade e amplitude desse fenômeno. Baseado em teóricos como: 

Abramovay, Bobbio, Sposito, Ristum e Fante que através de múltiplos olhares 

buscam uma conceituação da violência, tecemos comentários sobre as 

modalidades de violência sob a perspectiva de Minayo que discute os tipos 

Estrutural, de Resistência e Deliquência. Analisamos o fenômeno bullying, 

tema ainda pouco conhecido de pais e educadores que sem suporte suficiente 

para lidar com este tipo de violência acaba por naturalizá-la. Abordamos a 
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violência na atualidade e o envolvimento da juventude com o uso de drogas, 

porte de armas, ameaças de morte e outras formas de agressões bem como as 

causas dessas ações de violência sob a ótica dos fatores psicológicos, 

socioeconômicos até os familiares. Aborda a relação professor aluno no 

processo de ensino aprendizagem e esclarece as implicações que as 

intervenções docentes podem causar no ambiente escolar. E a influência da 

família na legitimidade do comportamento inadequado dos alunos.  Já que o 

modelo de família nuclear vem se diluindo, ocasionando novas formas de 

organização que são os arranjos familiares. 

   Capítulo 3 apresenta a metodologia da pesquisa. Esclarece o 

procedimento metodológico e os instrumentos utilizados na pesquisa como as 

entrevistas realizadas com professores e alunos de uma turma do 5º ano A do 

ensino fundamental. Analisa a concepção dos alunos e dos professores 

envolvidos, acerca da temática deste trabalho. 

   Capítulo 4 são expostas às considerações finais que aborda algumas 

medidas preventivas para a redução da violência tais como a integração da 

escola com a comunidade e a importância do diálogo entre alunos e 

professores 

 Os Apêndices são apresentados à carta de esclarecimento e 

compromisso, a declaração de aceitação de participação na pesquisa, as 

entrevistas destinadas às professoras e alunos e por fim as fotos da pesquisa 

de campo.     

Os Anexos trazem os ofícios encaminhados ao conselho tutelar pela 

direção da escola pesquisada e os dados estatísticos concedidos pela ronda 

escolar de Salvador no período de janeiro a março de 2010. 
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2. CONCEITO DE VIOLÊNCIA 

 

Apresentar um conceito de violência é fazer uma reflexão do tema 

devido a sua amplitude, pois ela (violência) acomete o mundo contemporâneo 

em todas as suas instâncias e se manifesta de variadas formas. Ela está 

presente em toda a sociedade e não se restringe a determinados espaços, a 

determinadas classes sociais, ou a determinadas faixas etárias. Verifica-se, por 

exemplo, o crescimento das práticas da violência entre os jovens, nos seus 

diferentes espaços de atuação: na família, escola e bairro.  

   Devido à amplitude do fenômeno, o que dificulta o seu entendimento 

no que tange a sua definição, é observada a polissemia do conceito, a 

controvérsia na delimitação de seu objeto, as quantidades, variedade e 

interação de suas causas e a falta de consenso sobre a natureza 

(RISTUM,2001). 

   Ristum, Chaves e Noronha (apud RISTUM, 2001) expõem cada um 

desses pontos, delimita e classifica os problemas relacionados à violência, no 

que tange aos trabalhos produzidos na área de saúde pública, sociologia e 

psicologia social.  

 

A violência, compreendida como um problema de saúde pública, foi 
definida como qualquer ação intencional, perpetrada por indivíduo, 
grupo ou instituição, dirigida a outrem, que cause prejuízos, danos 
físicos e/ou sociais e/ou psicológicos (CHAVES, RISTUM, 
NORONHA, 1998 apud RISTUM, 2001, P.1). 
 

    

Segundo Abramovay (2005), há uma dificuldade em conceituar 

violência, devido a sua complexidade e ambigüidades. 

 

Apresentar um conceito de violência requer uma certa cautela, isso 
porque ela é inegavelmente, algo dinâmico e mutável. Suas 
representações, suas dimensões e seus significados passam por 
adaptações á medida que as sociedades se transformam. A 
dependência do momento histórico, da localidade, do contexto 
cultural e de uma série de outros fatores lhe atribui um caráter de 
dinamismo próprio dos fenômenos sociais (ABRAMOVAY, 2005). 
 

   Conforme a autora é preciso analisar a violência bem como suas 

causas e os demais aspectos que a envolve de forma dinâmica, já que há um 
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dinamismo inegável nas relações sociais. E acrescenta em sua definição a 

violência disfarçada, conforme descreve:  

 

(...) a intervenção física de um indivíduo ou grupo contra a integridade 
de outro(s) e também contra si mesmo abrangendo desde suicídios, 
espancamentos de vários tipos, roubos, assaltos e homicídios até a 
violência no trânsito, disfarçada sob a denominação de “acidentes”, 
além das diversas formas de agressão sexual. Compreende-se, 
igualmente, todas as formas de violência verbal, simbólica e 
institucional ( ABRAMOVAY & RUA, 2002 apud ABRAMOVAY,2003, 
p.97).  
 

   Os teóricos Bobbio, Matteucci e Pasquino (2002), definem 

amplamente o termo violência e imputa a ela um caráter de intencionalidade. 

Os autores entendem por violência: 

 

A intervenção física de um indivíduo ou grupo contra outro (ou 
também contra si mesmo). Para que haja violência é preciso que a 
intervenção física seja voluntária: o motorista implicado num acidente 
de trânsito não exerce a violência contra as pessoas que ficaram 
feridas, enquanto exerce violência quem atropela intencionalmente 
uma pessoa odiada, além disso, a intervenção física, na qual a 
violência consiste, tem por finalidade destruir, ofender e coagir. 
Exerce violência quem tortura, fere ou mata; quem, não obstante a 
resistência, imobiliza ou manipula o corpo do outro; quem impede 
materialmente outro de cumprir determinada ação. Geralmente a 
violência é exercida contra a vontade da vítima (v.2, p. 1291). 
 

    

  Já Sposito (2001), em seu estudo A Instituição Escolar e a Violência 

trás um conceito para a violência como: “Violência é todo ato que implica 

ruptura de um nexo social pelo uso da força”. Segundo a autora, essa noção 

encerra níveis diversos de significação, “o limite entre o reconhecimento ou não 

do ato como violento são definidos pelos atores em condições históricas e 

culturais diversas”. A autora frisa práticas mais sutis e cotidianas que ocorrem 

em sala de aula, como a violência simbólica que muitas vezes passa 

despercebida.  

Segundo Waiselfisz (2003), Abramovay (2005) e Fante (2005), o termo 

violência é complexo e polissêmico. Os autores citam a dificuldade em definir 

violência, pelo termo ser usado para designar fenômenos dos mais variados e 

distintos. 
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 Waiselfisz (2003) em seu livro: ”Revertendo Violências, semeando 

futuro” fala da amplitude do termo violência, seus modos de produção, 

explicações e efeitos diferentes. 

 

Conceituar violência não parece tarefa simples. Além de sua 
amplitude, complexidade e ambigüidades, duas questões tornam 
ainda mais difícil sua conceituação. A primeira delas diz respeito ao 
fato de que o termo violência se apresenta como um significante 
cujos significados são histórica e culturalmente construídos. Tal como 
acontece com outros termos (beleza, poder) dependendo do 
momento histórico ou contexto social, significados diferentes lhe são 
atribuídos. A segunda questão está associada ao fato de que o 
mesmo termo pode ser referido a situações marcadamente 
diversificadas, cada uma respondendo a determinações legais, 
modos de produção, explicações e efeitos diferentes. É freqüente 
encontrar tanto na literatura quanto nas páginas de notícias, 
referências que permitem focalizar, diferencialmente o fenômeno 
violência doméstica, juvenil, bélica, contra a mulher, contra a criança, 
religiosa, simbólica, racial, física, criminal etc.são outros tantos 
delimitadores que nos falam de âmbitos e situações diversas que, sob 
o termo genérico, escondem realidades que geram modos de 
manifestação e de entendimento da violência bem diferentes 
(WAISELFISZ, 2003).  
 

 

Ristum (2001) também aborda em seu estudo sobre O Conceito de 

Violência, a particularização que facilita a definição do termo violência. Um 

exemplo interessante de particularização da violência encontra-se na 

publicação do Ministério da Saúde, Brasil (1993) a respeito da violência 

doméstica contra a criança e o adolescente. Além de se restringir a uma 

modalidade específica de violência, a violência doméstica também são 

particularizadas as vítimas crianças e adolescentes. Foram apontadas, para a 

violência doméstica, apenas características gerais, como: 

 

“... é uma violência interpessoal e intersubjetiva” 
“... é um abuso do poder disciplinar e coercitivo  
dos pais ou responsáveis” 
“... é um processo que pode se prolongar por meses e  
até anos” (RISTUM 2001 apud BRASIL 1993, p.11).  

 

 

De acordo com os autores supracitados é preciso atenção para a 

particularização do termo violência, por se tornar mais fácil sua conceituação, 

mas as vezes deixando algumas lacunas vagas. 
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Michaud (2001), define violência, através da etimologia. O autor trás 

várias significações para a violência : 

 

 

 

Violência vem do latim violentia, que significa violência, caráter 
violento ou bravio, força. O verbo violare significa tratar com violência, 
profanar, transgredir. Tais termos devem ser referidos a vis, que quer 
dizer força, vigor, potência, violência, emprego da força física, mas 
também quantidade, abundância, essência ou caráter essencial de 
uma coisa (MICHAUD, 2001, p.8). 
 

 

É importante explicitar uma das principais confusões existentes entre 

psicólogos, meios de comunicação de massa e cientistas sociais, em relação à 

conceituação da violência e da agressão. Segundo Martin Baró (1997) estes 

dois termos possuem significados diferentes, conforme descreve: 

 

 

O conceito de violência é mais amplo que o de agressão e que, em 
teoria, todo ato ao que se aplique uma dose de força excessiva pode 
ser considerado como violento. A agressão, por outro lado, somente 
seria uma forma de violência: aquela que aplica a força contra alguém 
de maneira intencional, ou seja, aquela ação mediante a qual se 
pretende causar um dano a outra pessoa (BARÓ, 1997, p.365-366). 
 

    

Fante (2005) também salienta sobre o conceito de agressividade por 

ser polissêmico, empregado em diferentes contextos e utilizado tanto para 

expressar violência como para expressar coragem. A autora distingue o sentido 

das palavras agressivo e agressão, e relata que os dois termos geralmente são 

tratados como sinônimos. Agressivo é definido como “ofensivo, que agride” e 

agressão como “ferimento, pancada, acometimento, provocação, insulto, 

ofensa” (FANTE,2005, p.156). São ações diferentes: agressividade é ação, o 

ato em si, a agressão é resultado da agressividade. 

É importante por isso, salientar a importância de se delimitar a violência 

a partir dos dados estudados, mas deve-se considerar a polissemia dos 

conceitos, pois os autores divergem sobre os diversos tipos de violência.  
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2.1 MODALIDADES DE VIOLÊNCIA 

   

 A autora Minayo (1999, p. 8) descreve três modalidades de violência: a 

estrutural, a de delinqüência e a de resistência. 

Violência Estrutural - é entendida pela autora como aquela que 

oferece um marco à violência do comportamento e se aplica tanto às estruturas 

organizadas e institucionalizadas da família como aos sistemas econômicos, 

culturais e políticos que conduzem a opressão de grupos, classes, nações e 

indivíduos, aos quais são negadas conquistas já presentes na sociedade, o que 

tornou os indivíduos mais vulneráveis que outros ao sofrimento e a morte. Por 

trás dessa opressão, e imposição de poder de um grupo sobre outro está 

oculta a violência simbólica a qual embora não seja vista, é sentida pela 

população. A violência simbólica consiste no abuso de poder, baseado no 

consentimento que se estabelece e se impõe mediante o uso de símbolos de 

autoridade, verbal ou institucional (marginalização, discriminação e práticas de 

assujeitamento utilizadas por instituições diversas que instrumentalizam 

estratégias de poder). 

Violência de resistência - constitui-se das diferentes formas de 

resposta dos grupos, classes, nações e indivíduos oprimidos a violência 

estrutural. Esta categoria de pensamento e ação geralmente não é 

“naturalizada”, pelo contrário, é objeto de contestação e repressão por parte 

dos detentores do poder público, econômico e cultural.  

Violência de delinqüência - seria aquela que se revela nas ações fora 

da lei socialmente reconhecida. A análise deste tipo de ação necessita passar 

pela compreensão da violência estrutural, que não só confronta os indivíduos 

uns com os outros, mas também os impulsiona ao delito. A desigualdade, a 

alienação do trabalho e nas relações, o menosprezo de valores e normas em 

função do lucro, o consumismo, o culto, a força, o machismo são alguns dos 

fatores que contribuem para a expansão da delinqüência sem mencionar a 

corrupção que permeia a sociedade e ocasiona um quadro de 

desapontamento, as vezes indiferença e, em outros casos, revolta.    

As modalidades apresentadas por Minayo (1999) representam as 

múltiplas relações que o indivíduo trava com o Estado, com o grupo e com 
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outros indivíduos. A autora cita a violência simbólica que aparece de forma 

oculta e é sentida pela população. 

Bourdieu e Defrance (1992) trazem também a discussão sobre a 

violência simbólica e sua relação com a escola, apontando várias divergências 

que ocorre na instituição como: repressão, seleção, competitividade, avaliação, 

práticas lingüísticas etc. 

Segundo Defrance (1992) para se construir cidadania na escola é 

preciso: 

 

(...) reconher, e superar a violência institucional, que passa “por 
regulamentos, estruturas organizacionais, relações de poder 
institucionalizadas”. Assinala, então, os fatores principais da violência: 
o tamanho dos estabelecimentos escolares e o corpo de professores 
e funcionários, a taxa de fracasso escolar, a qualidade da orientação 
aos alunos e a própria violência da instituição escolar- repressiva, 
seletiva e competitiva. Seriam várias facetas de uma “violência 
simbólica”, pela qual a autoridade do poder e do saber professoral 
seria imposta aos estudantes (DEFRANCE, 1992, P.45). 
 

Desta forma a relação da escola com as particularidades culturais dos 

grupos que compõem o espaço social local no qual ela se localiza é muitas 

vezes marcada por uma violência simbólica do saber escolar, exercida por 

hábitos sociais, pelos professores e funcionários da instituição, uma relação de 

poder que impõe um conjunto de valores ao conjunto da população envolvida. 

De outro lado, há uma complexidade de tempos sociais na relação entre escola 

e o meio social, o que reforça a importância das atitudes pedagógicas, sociais 

e culturais dos professores, funcionários e policiais que trabalham na escola, e 

as formas de relacionamento com a coletividade local. Verifica-se, portanto, 

uma relação entre multiculturalismo versus intregrismo, na qual a pluralidade 

cultural não é trabalhada pedagogicamente sem que haja choques entre os 

interesses divergentes ou entre as diferentes formas de construção e de 

classificação da realidade social. A escola é um lócus de explosão das 

conflitualidades da sociedade contemporânea, neste século XXI. 

Bourdieu (1989) trás o conceito de violência simbólica e ressalta a 

forma de como ela se instala nos indivíduos e de como é aceita de forma 

“natural” às representações ou às idéias sociais dominantes. De acordo com o 

autor, a violência simbólica seria: 
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(...) poder de construção da realidade, que tende a estabelecer, o 

sentido imediato do mundo (e em particular, do mundo social), supõe 

aquilo que Durkheim chama de conformismo lógico, quer dizer, uma 

concepção homogênea do tempo, do número, da causa, que torna 

possível a concordância entre as inteligências (BOURDIEU, 1989, 

p.9). 

    

Em suma, Bourdieu (1989) considera que a transmissão da cultura 

escolar (conteúdos, programas, métodos de trabalho, avaliação, relações 

pedagógicas e práticas lingüísticas) pela instituição educativa formal, própria à 

classe dominante, revela uma violência simbólica exercida sobre os alunos de 

classes populares. 

 

 

2.1.1 A Presença do Bullying 

 

Os meninos, ficam colocando apelido em mim chamando de babidi e 

tabuá. Quando a professora sai eles me batem. Um dia ele me 

ameaçou bater e jogar pedra. Porque a professora deu suspensão 

nele.  

Pesquisa de campo realizada em 10/05/2010    

 

Com este depoimento do aluno B.N.G, do 5º ano A, pode-se perceber 

uma prática que ocorre constantemente nas escolas e que as vezes passa 

despercebida chamada bullying. 

De acordo com Fante (2005), o bullying é um conjunto de atitudes 

agressivas, intencionais e repetitivas, adotado por um ou mais alunos contra 

outro(s), causando dor, angústia, e sofrimento. Insultos, intimidações, apelidos 

cruéis e constrangedores, gozações que magoam profundamente, acusações 

injustas, atuação de grupos que hostilizam, ridicularizam e infernizam a vida de 

outros alunos, levando-os à exclusão, além de danos físicos, psíquicos, morais 

e materiais são algumas das manifestações de bullying.  

O bullying é um conceito específico e muito bem definido, uma vez que 

não se deixa confundir com outras formas de violência. Pois este apresenta 
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características próprias, dentre elas, talvez a mais grave, seja a de causar 

“traumas” ao psiquismo de suas vítimas e envolvidos. Este fenômeno está 

inserido em vários contextos, além do escolar pode ocorrer nas forças 

armadas, nos locais de trabalho (denominado assédio moral), nos asilos, nas 

famílias enfim onde existem relações interpessoais. 

Lopes Neto (2005) destaca além do caráter repetitivo do bullying, o seu 

caráter intencional sem motivação evidente, como a desigualdade de poder 

entre os envolvidos. Para o autor, bullying 

 

 

Compreende todas as atividades agressivas, intencionais e 
repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um 
ou mais estudantes contra outro(s), causando dor e angústia, sendo 
executados dentro de uma relação desigual de poder. Essa 
assimetria de poder associada ao bullying pode ser conseqüente da 
diferença de idade, tamanho, desenvolvimento físico ou emocional, 
ou do maior apoio dos demais estudantes (LOPES NETO, 2005, 
P.165). 

 

 

Um exemplo disso é um depoimento de um aluno, vítima de bullying na 

escola, que por ser obeso é ridicularizado pelos colegas. 

 

 

Sempre fui bem mais gordo que a maioria das crianças de minha 
idade. Os xingamentos começaram quando eu tinha 10 anos. Hoje 
tenho vergonha de mim. Seria ótimo se as coisas mudassem. Sou 
humano como os outros. Não dou apelidos aos colegas, pois sei 
como dói. Não gosto de ir à escola, não tenho amigos lá, e às vezes 
acho que é porque sou gordo. Tudo isso me atinge. Já pedi para 
minha mãe me tirar da escola. Ela disse que talvez me tire em 2011. 

 
Breno,15 anos 

Jornal A Tarde, 23/05/2010 
 

 

Diante do depoimento acima da vítima de bullying pode-se averiguar a 

gravidade do problema que pode ocasionar a baixa auto-estima e o 

desinteresse pela escola. 

Fante (2005) aponta as conseqüências para as vítimas desse 

fenômeno como: déficit de concentração e aprendizagem, a queda do 

rendimento escolar, o absentismo, o desinteresse pela escola e a evasão 

escolar. No âmbito da saúde física e emocional, a baixa na resistência 
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imunológica e na auto-estima, o stress, os sintomas psicossomáticos, 

transtornos psicológicos, a depressão e até mesmo o suicídio.     

Esta forma de violência é de difícil identificação por parte dos familiares 

e da escola, uma vez que a vítima teme denunciar os seus agressores, por 

medo de sofrer represálias e por vergonha de admitir que está apanhando ou 

passando por situações humilhantes na escola ou, ainda, por acreditar que não 

lhe dão o devido crédito. Sua denúncia ecoaria como confusão de fraqueza ou 

impotência de defesa. Os agressores se valem da “lei do silêncio” e do terror 

que impõem as suas vítimas, bem como do receio dos espectadores, que 

temem se transformarem na próxima vítima.  

 O bullying é um comportamento ligado à agressividade física, verbal 

ou psicológica que pelo fato de possuir várias formas de manifestação, possue 

o grande perigo de ser confundido com outros comportamentos. Segundo 

Constantini (2004) bullying  

 

não são conflitos normais ou brigas que ocorrem entre estudantes, 

mas verdadeiros atos de intimidação preconcebidos, ameaças, que 

sistematicamente, com violência física e psicológica, são 

repetidamente impostos a indivíduos particularmente mais 

vulneráveis e incapazes de se defenderem, o que leva na maioria 

das vezes a uma condição de sujeição, sofrimento psicológico, 

isolamento e marginalização (CONSTANTINI, 2004, p.69).        

       

O termo bullying é uma palavra de origem inglesa que serve para 

identificar o fenômeno de agressão e de vitimização entre pares, em nível 

internacional. É descrito como abuso sistemático de poder, pois são 

comportamentos agressivos exercidos por um ou mais indivíduos sobre outros 

e identifica-se pela intencionalidade de magoar alguém (SMITH & SHARP, 

2002 apud PEREIRA 2009). 

O bullying tem como característica principal a manifestação desigual de 

poder, na qual a vítima não consegue se defender com facilidade, nem tão 

pouco buscar ajuda, porque em alguns casos ou ela tem medo de represálias 

ou, às vezes, o adulto não dá a devida atenção para o problema relatado pela 

criança, deixando-a exposta ainda mais ao agressor. 
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Outro exemplo é de uma aluna que era xingada por colegas de turma e 

não tinha como se defender o que resultou em sua saída do colégio. 

 

Em 2008, meus pais me colocaram em um colégio particular de 
Salvador. Lá começaram a me xingar muito, de “gorda” e “baleia” e 
outras coisas. Foi um choque para mim. Ia para o banheiro para 
chorar. Eu reclamava, mas a coordenação não fazia nada. Depois de 
seis meses pedi para minha mãe me mudar de escola. Fui para uma 
pública, onde estudavam amigos meus. Hoje, moro em Baixa Grande 
(município baiano) e me considero uma pessoa feliz. Cada um tem 
que ser o que è.  

Cássia,13 anos 

Jornal A Tarde,23/05/2010   

 

 

 De acordo com o depoimento da estudante Cássia pode-se perceber 

que neste caso a aluna buscou ajuda com a coordenação da escola, mas não 

obteve êxito. Chegando ao extremo de pedir a mãe para tirá-la do colégio 

devido aos insultos. É visível com isso a falta de capacitação dos profissionais 

da educação para lidar com este fenômeno, por se ter uma visão de 

“brincadeiras de crianças” mas que na verdade cria sérios problemas para a 

vítima que sofre fisicamente, verbalmente e psicologicamente. 

De acordo com Fante (2005) este fenômeno comportamental atinge a 

área mais preciosa, íntima e inviolável do ser, a sua alma. Envolve e vitimiza a 

criança, na tenra idade escolar, tornando-a refém de ansiedade e de emoções, 

que interferem negativamente nos seus processos de aprendizagem devido à 

excessiva mobilização de emoções de medo, de angústia e de raiva reprimida. 

A forte carga emocional traumática da experiência vivenciada, registrada em 

seus arquivos de memória, poderá aprisionar sua mente a construções 

inconscientes de cadeias de pensamentos desorganizadas, que interferirão no 

desenvolvimento da sua autopercepção e auto-estima, comprometendo sua 

capacidade de auto-superação na vida. A autora em seu site de promoção à 

paz, cita o caso de um estudante que desde a educação infantil até a 

adolescência sofreu com o bullying 

 

Raphael, hoje, tem 19 anos. Desde o ensino infantil até a 
adolescência, 16 anos, foi ridicularizado, excluído e maltratado na 
escola. Foram anos de luta e até me sujeitei a esperar as crianças na 
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rua para tomar satisfações sobre as agressões psicológicas que 
causavam ao meu filho. 
Seus companheiros de escola sempre o excluíam de tudo. No 
primário, jogavam lanche no lixo e faziam ele pegar para comer. Na 
educação física, faziam ele chorar. Não deixavam que ele 
participasse de nada, como jogar bola e outras atividades. 
Ao descer escadas, as crianças agressoras passavam o pé e ele 
caia. Trancavam-no na sala de aula e no banheiro. Até hoje, ele não 
vai mais ao banheiro da escola. Mentiam, dizendo que a professora 
tinha dispensando e que não haveria aulas. Por isso, meu filho foi 
advertido, ficando suspenso por um dia. São tantas as agressões 
psicológicas que faziam ao meu filho... 
Hoje, Raphael está em tratamento com Psicólogo e Neurologista 
sofre de TOC(Transtorno Obsessivo Compulsivo muito intenso e 
depressão). Com estes problemas, é uma pessoa insegura e 
dependente de tudo. Com 19 anos, não é um adulto normal, não 
pensa em namorar, não quer ter responsabilidade em trabalho, todos 
os jovens com sua idade já estão tirando carteira de motorista, mas 
meu filho não. Estas e muitas outras são as seqüelas deixadas pela 
vitimização na escola. Uns, quando passam para a vida adulta, se 
tornam marginais, outros seqüestradores, outros passam para o lado 
das drogas e outros desencadeiam doenças. Em meu filho, 
desencadeou a doença, olhando para traz vejo que tive a sorte na 
manifestação do seu caráter... mas como sou uma pessoa bastante 
otimista, vamos em frente e fazer tudo que estiver dentro do meu 
alcance para ajudar o Raphael a sair desta. (FANTE, 
http://www.bullying.pro.br Acesso em: 24/05/2010). 

    

Como pode-se observar no depoimento acima, fornecido pela mãe do 

jovem Raphael, a vítima sofreu uma série de problemas que acarretou desde o 

Toc até a depressão. Este é mais um dos exemplos que servem de alerta tanto 

para pais como educadores, na busca da minimização do problema. 

 Outra modalidade de violência noticiada pelos meios de comunicação 

e que é ainda pouco conhecida e incipientemente investigada é o cyberbullying 

que segundo Belsey (2005, apud AMADO, MATOS E PESSOA, 2009) trata-se 

do bullying que ocorre na internet e outros meios de comunicação. Está 

inteiramente relacionado com o uso das novas tecnologias da comunicação e 

da informação para fins ilícitos por crianças e jovens para perseguir e ofender 

sistematicamente colegas e outros.  

O cyberbullying é uma forma virtual de praticar bullying. É uma 

modalidade que preocupa especialistas, pais e educadores, em todo o mundo, 

por seu efeito multiplicador do sofrimento das vítimas. Na prática utilizam-se 

das modernas ferramentas da internet e de outras tecnologias de informação e 

comunicação, móveis ou fixas, com o intuito de maltratar, humilhar e 

constranger. O cyberbullying acontece através de e-mails, torpedos, blogs, 

fotoblogs, orkut, MSN dentre outros. De forma anônima, o autor insulta, 
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espalha rumores e boatos cruéis sobre os colegas e seus familiares. Ou seja é 

uma forma de ataque perversa que extrapola os muros da escola, ganhando 

dimensões incalculáveis. 

Em suma a escola e os profissionais da educação devem estar 

conscientes sobre essa forma de violência e serem capacitados para 

diagnosticar, intervir e preveni - lá. O papel da escola é de fundamental 

importância, devendo disponibilizar espaços para que as crianças possam falar 

de suas emoções e sentimentos, que discutam, reflitam e encontre soluções 

para as diversas situações da vida.   

 

2.2 A VIOLÊNCIA NA ATUALIDADE E O ENVOLVIMENTO DA 

JUVENTUDE 

 

   A violência tem ocupado todos os espaços da sociedade e a escola 

como instituição não está isenta dela. Um exemplo disso são as várias notícias 

veiculadas na mídia a respeito de violências ocorridas nas escolas envolvendo 

alunos, professores, diretores e funcionários. As práticas vão desde violência 

física, verbal, psicológica a depredação do ambiente escolar (roubos, furtos, 

destruição do material escolar etc). 

Conforme notícia veiculada no jornal A Tarde um aluno agrediu um 

professor em sala de aula, após o docente chamar a atenção do mesmo devido 

a seu atraso na aula. 

 

 

O professor Marcos Nonato1 foi agredido por um aluno dentro do 
colégio Edvaldo Brandão Correia, em Cajazeiras, no final da manhã 
desta quinta-feira. O agressor utilizou uma faca para atingir a vítima 
no pescoço. 
De acordo com testemunhas, Marcos passava pelo corredor da 
escola quando foi abordado pelo jovem. Uma divergência entre eles 
teria começado após o docente não permitir sua entrada na sala de 
aula. Apesar de ter chegado atrasado na classe, o garoto não aceitou 
a crítica e passou a agredir verbalmente o professor.  
Após o ocorrido, o estudante saiu da escola e, ao retornar, estava 
com a faca em mãos. Marcos foi socorrido pelo vice-diretor da 
instituição. A vítima foi levada ao Hospital Geral do Estado (HGE) e 
seu estado de saúde não foi divulgado. 

                                                 
1
  Tivemos acesso ao relato da ocorrência feita pela ronda escolar de Salvador relacionada ao ato 

praticado contra o professor, no entanto não consta em nossos anexos com o objetivo de assegurar o sigilo 

do menor envolvido.  
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                                                    Jornal A Tarde, 04/03/2010 

 

 

Este é apenas um dos exemplos de violências ocorridas nas escolas. A 

escola está passando por uma crise relacionada à socialização, e ela tem 

enfrentado dificuldades na transmissão das normas e dos valores da 

sociedade. Desta forma a escola regida pelo modelo tradicional, com o manejo 

de classe nas mãos exclusivo do professor e os alunos em posição de 

obediência e subalternidade, perdeu-se no tempo. Na sala de aula vigoram 

novos modelos de relações entre professores e alunos, tudo pode ser passível 

de discussão, onde a hierarquia fica menos visível e os alunos tem o direito de 

opinar, é uma nova realidade. 

Outro exemplo de como a violência tem se disseminado de forma 

desenfreada é o que retrata uma matéria publicada no Jornal A Tarde em 2009 

com o seguinte título ”Escolas têm 51 casos de violência em 60 dias”2.  

 

Casos de tráfico e uso de drogas, porte de facas, revólveres, 
ameaças de morte e agressões. Está é a realidade de muitas escolas 
públicas de Salvador. Quem alerta é a titular da Delegacia para o 
Adolescente Infrator (DAÍ), Claudenice Maio, que passou a registrar 
em estatísticas as ocorrências nas instituições de ensino, diante do 
crescimento aparente deste ano. Somente nos dois primeiros meses 
de aula de 2009 (março e abril), já foram catalogadas 51 ocorrências 
nas escolas da capital baiana e cidades da região metropolitana, três 
na rede municipal. 
 

Jornal A Tarde 17/05/2009   

 

 De acordo com Abramovay (2003) as escolas e suas imediações 

deixaram de ser áreas protegidas ou preservadas e incorporaram a violência 

cotidiana do espaço urbano. Ou seja, 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. 

 Os jovens, sobretudo os da periferia constroem sua identidade em 

meio a um conflito cultural, de um lado a cultura de consumo, de outro a cultura 

da violência, glamourizando o crime e fazendo do tráfico de drogas não só um 

meio econômico, mais um meio de vida capaz de realizar as necessidades de 

consumo e permitir experiências significativas de poder e aventura em relação 

                                                 
2
 Ver em anexo a matéria publicada pelo Jornal A Tarde. 
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aos demais jovens. A fase da juventude está intimamente ligada à formação de 

identidade, à afirmação pessoal e à busca por pertencimento. Esse processo é 

muito mais do que ter uma roupa, é buscar ser diferente, mesmo que isso 

signifique ser igual a todo mundo. 

Abramovay & Rua (2002) relatam sobre a presença constante de 

armas de fogo nas escolas e nas comunidades trazendo a sensação de 

insegurança e a legitimação do uso de arma como forma de proteção. 

 

“O fato de as armas de fogo ou não estarem associadas às 
ocorrências violentas contribui para disseminar o sentimento de 
insegurança e para naturalizar o seu porte, assim como para justificar 
a sua adoção como instrumento de defesa, até certo ponto 
retroalimentando a escalada das violências. No que concerne aos 
alunos, a maioria concebe a utilização como um recurso necessário e 
legitimo para a autoproteção, visando a combater a violência por 
medo ou temor.” (ABRAMOVAY, RUA, 2002). 

    

 

 O processo de degradação social guarda, a redução da qualidade de 

vida, um perverso sistema de exclusão do outro pelo preconceito e pelo 

estigma carregado pelos moradores das regiões de periferia. Soares chama a 

atenção para o fato de que “uma das formas mais eficientes de tornar alguém 

invisível é projetar sobre ele ou ela um estigma, um preconceito. Quando o 

fazemos, anulamos a pessoa e só vemos o reflexo de nossa própria 

intolerância. Tudo aquilo que distingue a pessoa, tornando-a um indivíduo, tudo 

o que nela é singular desaparece” (SOARES, 2004).   

Desta maneira a capacidade do jovem resistir à violência depende do 

suporte que os jovens têm dentro da família e da comunidade. O risco da 

violência não está somente na relação com o outro (estranho), mas também 

dentro da própria família. Há uma crise de autoridade nas famílias, já que as 

decisões não contam com um debate, há pouca interação social e a punição 

por comportamentos indisciplinados é ameaçadora, gerando o risco de 

violência entre pais e filhos. A violência familiar afeta a visão de mundo, o 

desenvolvimento moral dos jovens, podendo ficar banalizada e naturalizada, 

passando a ser à maneira de resolução de conflitos.  

 

2.3 CAUSAS DA VIOLÊNCIA 
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Segundo Debarbieux e Blaya (2002), os delitos violentos como os 

demais crimes têm origem nas interações entre os agressores e as vítimas, em 

determinadas situações. Os autores trazem fatores determinantes que 

contribuem para o entendimento da violência. São os fatores: psicológico, 

familiar, socioeconômico, e os circunstanciais.  

Fatores psicológicos- o que leva a prever atitudes violentas são a 

hiperatividade, impulsividade, controle comportamental deficiente e problemas 

de atenção. De acordo com os autores, diversos estudos demonstram a 

existência de vínculos entre essas dimensões da personalidade e a violência, 

entre eles, encontram-se estudos realizados por Brennan et al.(1993), em 

Copenhague; Klinteberg et al. (1993), na Suécia, e Farrington (1998), em 

Cambridge e Pittsburgh (apud DEBARBIEUX e BLAYA, 2002) . Outro fator que 

contribui para a violência inclui a baixa inteligência e desempenho escolar 

deficiente conforme estudos apresentado por Denno (1990), na Filadélfia; Hogh 

e Wolf (1983), em Copenhage (apud DEBARBIEUX e BLAYA, 2002). 

Fatores familiares- nas pesquisas realizadas pelos autores, verificou-

se que os principais indicadores para condenações por atos violentos eram 

supervisão parental deficiente, pais agressivos (incluindo disciplina severa e 

punitiva) e conflitos entre os pais, sendo a ausência do pai um fator quase 

decisivo. Também os maus-tratos físicos praticados pelos pais e a negligência 

com os filhos pode ser um fator relevante para a manifestação da violência 

entre os jovens. Atualmente a família vem cada vez mais se desestruturando, 

da família tradicional (nuclear) vem surgindo novas formas de família, ou seja, 

família composta apenas de mãe e filho(s), pai e filho(s), filhos de relações 

diferentes convivendo na mesma casa por conta de novas relações após 

divórcios, famílias homossexuais, entre outras. A desestruturação familiar, 

aliada ao pouco tempo dos pais com os filhos, por conta de uma jornada longa 

de trabalho, e falta de limites impostos pelos pais, pode ser uma das 

explicações para que as crianças e jovens não tenham limites estabelecidos 

para seus comportamentos, confirmando as idéias de Debarbieux e Blaya 

(2002). 
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Fatores sócio-econômicos- o indivíduo oriundo de uma família de 

baixa condição socioeconômica pode ser um prenúncio de violência conforme 

os estudos de Elliot et al. (1989), Wikstrom (1985), Hogh e Wolf (1983) e Henry 

et al. (1996), analisados por Debarbieux e Blaya (2002). Mas o resultado não é 

conclusivo, em outro estudo realizado em Cambridge, pertencer à classe baixa 

não era prenúncio de violência, embora outros indicadores socioeconômicos o 

fossem (baixa renda familiar, moradia precária, tamanho da família e mães 

muito jovens, entre outros). Apesar de esses dados serem oriundos de 

pesquisas, já estão superados, visto que a violência está presente em todas as 

classes sociais. 

Em consonância com os autores acima citados, Cruz Neto e Moreira 

(1999), relacionam pobreza e fome com a criminalidade. Os autores afirmam 

que a miséria conduz ao roubo e prostituição e que o desemprego ou a 

ausência de renda levam a ilegalidade, uma tentadora forma de obter ganhos 

fáceis e, por vezes, vultosos. Tal desigualdade, cuja percepção tem sido 

favorecida pela exaltação ao consumismo promovida pela televisão, pode 

provocar nos indivíduos frustrações que conduzem ao crime. 

Vale ressaltar que uma das necessidades básicas e de direito 

constitucional de todo cidadão refere-se ao item moradia. No entanto, conforme 

Cruz Neto e Moreira (1999) o direito à moradia passa por uma crise e é 

agravado por políticas inadequadas que só fazem aumentar o número de 

desabrigados, formando uma população ameaçada e ameaçadora, presa fácil 

para os chefes de droga e do crime, que dela se servem para o roubo, a 

prostituição e a venda de drogas. Acrescente-se a isso os meninos de rua, que 

são frequentemente explorados em troca de “proteção”, e os moradores das 

periferias das cidades, que formam as populações mais vulneráveis e 

desvalidas. 

Segundo Sposito (1998), o fator socioeconômico não serve como fator 

explicativo para a presença da violência, visto que está presente em todas as 

camadas sociais, além do fato de que existem bairros prioritariamente de 

famílias de baixa renda sem, contudo, serem bairros violentos. Desta forma um 

bairro que seja carente não significa que ele seja extremamente violento. 
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 Fatores circunstanciais- são aqueles fatores que contribuem para a 

violência em determinadas situações. Por exemplo, crimes de estupro ou 

roubo. Para que ocorram é preciso que exista um agressor motivado e um alvo 

conveniente, e a ausência de policiamento ou de uma pessoa que possa, 

frustrar a ocorrência. Como outros fatores circunstanciais, podemos citar o 

porte de objetos de valor em ambientes desprotegidos como uma rua deserta 

ou escura e locais públicos. Outro fator circunstancial que predispõe o indivíduo 

a violência é o abuso de drogas, tanto lícitas (álcool, cigarro), como ilícitas 

(maconha, cocaína, crack etc.), sendo o consumo do álcool um fator 

circunstancial imediato na precipitação da violência, segundo os autores 

Debarbieux e Blaya (2002) e Seixas (2005). 

Cruz Neto e Moreira (1999) argumentam ainda e acrescentam outros 

fatores relacionados às causas da violência, tais como os de caráter 

institucional, cultural, demográfico e, meios de comunicação e globalização. 

Fatores institucionais: os autores destacam, com referência a estes 

fatores, a omissão do Estado na prevenção e repressão da violência. Sob o 

rótulo de prevenção, indicam a deficiência e ineficácia de: 

a) Sistema escolar, especialmente o público, no qual as crianças ingressam 

tardiamente, os professores são mal pagos, desmotivados e 

despreparados, o número de horas aula é pequeno (no máximo quatro 

horas diárias), não garante a transmissão de conhecimentos básicos, não 

soube adaptar-se ao ensino de massa, sua organização permite a 

infiltração de drogas. 

b) Saúde pública, que não tem recebido atenção e investimento de acordo 

com a sua importância, resultando em hospitais com falta de 

equipamentos e remédios e imensas filas a espera de atendimento. Além 

de cortes no orçamento do setor, ainda há o desvio de verbas por 

burocratas sem escrúpulos. 

c) Transportes Públicos, que além de servir mal as populações de 

periferias, são caros em relação aos baixos salários. As horas gastas no 

transporte para o trabalho e de volta à casa esgotam o organismo e 

desorganizam a vida familiar, desencorajando o trabalho e estimulando a 

venda de objetos contrabandeados ou a delinqüência, cujos ganhos são 

mais atraentes e menos desgastantes. 
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Fatores Culturais: os autores fazem referência ao choque, existente 

no Brasil, entre duas culturas, uma de primeiro mundo, rica e branca e outra de 

terceiro mundo, pobre e negra. Segundo eles, a miscigenação não tem dado 

conta de superar contrastes e a discriminação em termos de casamento, 

emprego e moradia. 

Demografia Urbana: a explosão demográfica ocorrida entre 1950 e 

1970, aliada à queda de mortalidade infantil, gera pressões sobre a infra-

estrutura e os orçamentos e, acirra a competição por emprego, quadro este 

que se agrava em época de recessão econômica. 

Gomes (2004) em seu artigo “A banalização da vida, suas 

conseqüências e seus condicionantes” identifica como fatores da violência o 

crescimento demográfico este por sua vez, causando o agravamento das 

desigualdades sociais como o subemprego e desemprego, e seus reflexos 

sobre as condições de vida, como as dificuldades de acesso aos serviços 

públicos essenciais à manutenção ou elevação da qualidade de vida e bem-

estar do cidadão, inclusive o decréscimo das oportunidades educacionais, 

acarretado pela falência do ensino público, a autora cita estes fatores 

corrobando com alguns dados apresentados por Cruz Neto e Moreira.     

Cruz Neto e Moreira (1999) concluem que a violência pode ser 

causada também pela influência dos meios de comunicação e da globalização. 

Meios de Comunicação: assumem o papel de formadores de 

consciência em um país em que a escola é fraca e as crianças passam grande 

parte de seu tempo assistindo televisão. Segundo os autores, a televisão faz 

apologia do dinheiro e da violência e coloca assassinos na categoria de heróis. 

Apresenta modelos de violência em filmes e novelas, além de não deixar 

espaço para o diálogo em família.  

  Globalização: os autores relacionam o processo de globalização e 

sua conseqüente supressão de fronteiras com a proliferação de atividades 

ilegais e do crime organizado, colocando ênfase no narcotráfico o qual, num 

contexto de crise sócio-econômica, está ligado a disputas sangrentas entre 

quadrilhas e a um comércio lucrativo e devastador, pois gera um clima de 

guerra civil.  

De acordo com Cruz Neto e Moreira (1999), Sposito(1998) e Gomes 

(2004) há várias causas que contribuem para a violência desde os 
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psicológicos, passando pelos familiares até os socioeconômicos. Uma das 

críticas dos autores estão relacionadas à ausência da família, o desemprego, a 

falta de estrutura da saúde pública e o consumismo exacerbado são algumas 

das causas da violência. 

A Unesco (2003) aponta alguns fatores de natureza socioeconômica; 

dentre eles estão 

 

A exacerbação da exclusão social, racial e de gênero, bem como a 
falta de pontos de referências entre os próprios jovens. Outros fatores 
externos são o crescimento dos grupos e gangues, e também o 
tráfico de drogas e o colapso da estrutura familiar. A falta ou perda de 
espaços para a socialização consta como mais um desses fatores 
(p.6).  

 

 

 De acordo com a Unesco, esses fatores não são condicionantes, mas 

podem ser encontrados nas explicações propostas para muitos dos casos de 

violência praticados na escola. A escola seria uma vítima da violência e de 

situações que estão fora de seu controle. 

 A sociedade hoje levada ao consumismo desenfreado onde o que 

prevalece é “tenho logo existo” leva muitos jovens a cometerem delitos, crimes, 

tráficos etc. A seguir o exemplo de um jovem envolvido com o tráfico de drogas 

 

 

(...) como a do jovem de 17 anos que chegou à unidade policial há 
três semanas. Ele foi apreendido por policiais militares com 45 pedras 
de crack no Subúrbio Ferroviário de Salvador. “Eu faço isso para 
poder comprar minhas coisas. Minha mãe é doméstica e não tem 
dinheiro”. 
 

Jornal A Tarde 17/05/2009   
 

Através da reportagem percebe-se que para adquirir bens materiais o 

jovem vai traficar. Ou seja há uma certa vulnerabilidade em o jovem ingressar 

no crime desde cedo tendo um período de vida curto. 

Abramovay e Rua (2003) explicando o fenômeno da violência nas 

escolas, citam duas variáveis: externas ou exógenas  e internas ou endógenas. 

Nos aspectos externos as autoras trazem as questões de gênero, as relações 

raciais, situações familiares, influência dos meios de comunicação e o espaço 
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social das escolas. Nos aspectos internos estão à idade e a série ou nível de 

escolaridade dos estudantes, as regras de disciplina dos projetos pedagógicos 

das escolas, o impacto do sistema de punições e o comportamento dos 

professores em relação aos alunos e à prática educacional em geral. 

As autoras frisam sobre os fatores externos que tem influência sobre a 

escola, mas alertam sobre o cuidado que se deve ter dentro da própria escola, 

pois existem diversas possibilidades de lidar com as modalidades da violência 

e de construir culturas alternativas pela paz. 

Dentre os fatores abordados não posso deixar de citar o fator família e 

contexto social que foram abordados praticamente por todos os autores. A 

família tem uma grande contribuição nestes fatores que estão relacionados à 

violência. 

Em suma a pobreza, desemprego, subemprego, moradia, transporte, 

saúde pública, desestruturação da família, má distribuição de renda dentre 

outros todos estão interligados em relação à disseminação da violência. Não 

poderia deixar de citar a influência da mídia (televisão, filmes, novelas e 

internet) que são condicionantes para a violência, devido a sua propagação 

constante em vários programas inclusive desenhos animados voltados para as 

crianças.    

 

2.3.1 A Relação Professor-Aluno no processo de ensino 

aprendizagem 

 

Se a educação possibilita vislumbrar caminhos para a conquista da 

liberdade e da felicidade, nem sempre seu processo caminha por tais trilhas. 

Há desvios que fragmentam e dividem institucionalizando um modelo de 

homem e mulher. Eles se realizam ao longo do processo educativo por meio de 

varias instâncias e níveis. Começam pela classificação dos indivíduos e grupos 

sociais por faixa etária, nível de inteligência, sexo, cor e raça, dividindo-os entre 

normais e anormais, bons e capazes de um lado, e incapazes e ruins de outro 

seguindo categorias definidas. 

Muitas vezes o professor utiliza alguns mecanismos de “repressão” 

para tentar coibir o comportamento violento dos alunos. Um exemplo disso é o 
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rendimento, se a avaliação serve de instrumento de orientação ao professor no 

processo de ensino aprendizagem, a noção de processo pode ser por vezes, 

esquecida, e a avaliação é esvaziada, tornando-se um instrumento autônomo, 

de controle da disciplina. Muitos se utilizam de sua autoridade para obter maior 

dedicação dos alunos aos estudos, e isso se expressa na orientação e no 

envolvimento obtidos, alguns enfrentam dificuldades e lançam mão da 

autoridade da avaliação e dá nota em seu lugar. 

Está evidente que o uso do autoritarismo, em sala de aula não é eficaz 

para que se tenha disciplina na sala de aula, pelo contrário as atitudes 

repressivas dos educadores só fazem agravar mais o problema.  

Diante do comportamento violento dos alunos na escola, podemos 

identificar várias justificativas para a questão como: a escola não sabe lidar 

com as novas exigências da sociedade e do indivíduo, culpam a família e o 

contexto social pelo comportamento dos alunos. Mas é importante atentar para 

junção destes e outros fatores na conduta do indivíduo, já que as interferências 

do meio não são reproduzidas passivamente através do comportamento, ou 

seja, o indivíduo recebe as informações, mas pode adaptá-las a sua maneira 

de ver o mundo.     

Segundo Rego (1996) as concepções de desenvolvimento humano 

predominante no meio educacional trazem sérias conseqüências à prática 

pedagógica, pois: 

 

(...) reforçam a idéia de um determinismo prévio (por razões inatas ou 
adquiridas), que acarreta uma espécie de perplexidade e imobilismo 
do sistema educacional. A escola se vê, assim, desvalorizada e 
isenta de cumprir seu papel de possilibitadora e desafiadora (ainda 
que não exclusiva) do processo de constituição do sujeito, do ponto 
de vista do seu comportamento de um modo geral e da construção de 
conhecimentos.(REGO,1996, p.91).    

 

 

Nesse processo notam-se práticas controversas. Elas vão desde a 

avaliação como instrumento de medição de capacidade do aluno, exigindo-se 

respostas iguais às expostas em sala de aula, até as provas difíceis e 

“ferradas” para baixar a nota.  

A formação dos indivíduos deve ser integral, auxiliando-os no 

desenvolvimento de suas capacidades físicas, morais e espirituais. Por meio da 
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ação educativa, o meio social exerce influência sobre os indivíduos, que se 

tornam capazes de estabelecer uma relação ativa e transformadora. Essa 

influência manifesta-se por meio de conhecimentos, experiências, valores, 

crenças, modos de agir, técnicas e costumes acumulados, transmitidos e 

recriados de uma geração a outra.   

 As situações de violência comprometem o que deveria ser a 

identidade da escola lugar de sociabilidade positiva, de aprendizagem de 

valores éticos e de formação de cidadãos críticos, pautados no diálogo, no 

reconhecimento da diversidade.  

A maioria dos alunos sentem os reflexos da violência na aprendizagem 

como: falta de concentração nos estudos, perda de vontade de ir a escola, 

baixa freqüência, baixo rendimento, baixa qualidade do ensino dentre outros. 

A escola como instituição não soube acompanhar as novas tecnologias 

que se instalaram na sociedade. Alguns professores não tem uma formação 

adequada para lidar com as tecnologias, muitas vezes soando estranho para 

estes. O aluno por sua vez demonstra desinteresse pelo processo de ensino 

aprendizagem já que por muitas vezes este processo se dá de forma rotineira e 

enfadonha em vista da dinâmica vivenciada pelos alunos fora do ambiente 

escolar.   

Instala-se então, uma crise que é evidenciada na escola. Falta nos 

alunos um sentido que lhe impulsionem a prestar atenção nos conteúdos 

passados pelos seus docentes, falta motivos para estudar e aprender. 

Perguntas do tipo: “Estudar para que professora?” estão fortemente presentes 

no cotidiano da sala de aula. Há ainda a constatação de ver inúmeras pessoas 

formadas, porém desempregadas ou mal remuneradas. O mito da ascensão 

social através da escola acabou. 

De acordo com Rego (1996) os traços de cada ser humano 

(comportamentos, funções psíquicas, valores etc.) podem trazer impactos 

objetivos ao aprendizado.  

A postura dos alunos em sala de aula revela a experiência que o aluno 

adquire do convívio em sociedade, ou seja, o comportamento violento dos 

alunos depende de suas experiências, de sua história educativa, que terá 

relação com as características do grupo social que ele está inserido. 
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O professor é um importante aliado na superação de conflitos e 

problemas que a educação na contemporaneidade adquiriu. São vários os 

obstáculos que surgem no caminho, mas enfrentá-lo e reconhecer que ele 

existe é um avanço para a minimização do problema.   

Em suma o autoritarismo praticado pelo professor é uma medida pífia, 

que não surti efeito e contribui para mais uma das causas da violência 

ocorridas nas escolas. 

 

 

2.3.2 A influência da família no comportamento violento dos 

alunos 

 

Segundo Borges (2005) “a família nuclear, antes hegemônica e a mais 

tradicional na sociedade, constituída por um único núcleo parental (pai-mãe e 

filhos), onde os vínculos afetivos são centrais e os filhos tem um papel chave 

na vida da família. Nesse modelo o homem continua detentor da autoridade, 

numa estrutura hierarquizada, enquanto a mulher assume o papel de mãe, 

esposa e dona de casa, sendo os filhos desde cedo educados com a 

separação de tarefas e atribuições masculinas e femininas”. Este modelo vem 

se diluindo e surgindo novas estruturas familiares. 

De acordo com a literatura contemporânea a estrutura familiar vem se 

alterando desde meados da década de 80, assumindo diversas formas de 

organização. Os “novos arranjos familiares3” estão surgindo frente as diferentes 

configurações de convivência social familiar.    

Atualmente as novas famílias são compostas por redes de 

relações afetivo-sociais entre grupos de pessoas, habitando o mesmo espaço 

e, em constante transformação. “Os arranjos familiares” incluem as famílias 

nucleares compostas de pai, mãe e filhos, as famílias monoparentais, e as 

novas, formadas das reorganizações realizadas por pais separados que 

                                                 
3
 O conceito de arranjos familiares é muito utilizado nos estudos mais recentes sobre a estrutura das 

famílias. Os arranjos familiares são grupos compostos por pessoas reunidas, que podem até não possuir 

laços de consangüinidade. 
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refizeram suas vidas com outros parceiros, e que passaram a ocupar um 

mesmo espaço, seus múltiplos filhos, além de agregarem novos parceiros (as) 

os “padrastos” e “madrastas”.  

Nos verbetes do dicionário o conceito de família refere-se a 

pessoas aparentadas, que vivem em geral na mesma casa, conjunto de pai, 

mãe e filhos pessoas do mesmo sangue, descendência; linhagem (AURÉLIO, 

1986, p.755). As pessoas aparentadas são unidas por laços de pelo menos 

duas ordens: de sangue e sociais, que se expressam pela união conjugal, troca 

simbólica de nomes. Mas essa definição de família vem se alterando na 

atualidade, devido às novas organizações de família. Conforme Grzybowski a 

família alterou sua estrutura e se fragilizou em alguns casos, assumindo novas 

configurações como, por exemplo: 

 

 

 O modelo tradicional de família, composta por pai, mãe e filhos, está 
sofrendo grandes modificações, as quais têm alterado tanto a sua 
configuração como o seu funcionamento. As mudanças, assim, se 
expressam não somente na composição da família, mas também nos 
papeis desempenhados pelos membros no seio familiar. O crescente 
número de pessoas que preferem viver sozinhas, casais vivem juntos 
sem estar casados oficialmente, casais homossexuais, netos sendo 
criados pelos avós, pais com guarda conjunta, mães e pais singulares 
(divorciados, viúvos, separados, solteiros e adotivos), pais que 
dividem a guarda dos filhos, famílias provenientes do recasamento, 
não podem ser mais ignorados (GRZYBOWSKI, 2002, p. 39-40). 
 

    

 

 

Borges (2005) ressalta também que entre as novas famílias 

há as “configurações familiares”4 , que são formadas por filhos, sem os pais, ou 

as compostas só por irmãos, ou ainda por outros parentes, como avós, tios, 

sobrinhos, e até mesmo aquelas que têm parceiros do mesmo sexo. A 

capacidade humana de se reestruturar para o restabelecimento de novos 

equilíbrios trouxe o surgimento de novas configurações familiares, algumas 

bem diferentes do modelo nuclear obtido através da instituição do casamento. 

                                                 
4
 As configurações familiares expressam uma estrutura e uma organização das relações, vínculos e laços 

afetivo-sociais, que podem ser reestruturados ou reorganizados, após separações, divórcios, abandonos, 

perdas e também revela o estabelecimento de novas formas de relações afetivas, feitas por escolhas 

afetivo-sexuais, independentes ou não de vínculos consangüíneos ou referente a questões de gênero.  
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As pessoas passaram a realizar a reconstrução de suas relações sócio-

familiares e estas cresceram muito nos últimos anos, como formas de 

restabelecimento de novos vínculos afetivos, de solidariedade e de 

companheirismo. Destas relações surgiram as novas configurações familiares. 

Em uma pesquisa realizada por Borges (2005) revelou que 

em salvador o número de estudantes que vivem em famílias nucleares está 

abaixo da média comparada a outras regiões do país.  “É importante analisar 

que apenas 43,3% dos estudantes de Salvador observados indicaram viver em 

famílias nucleares, o que está abaixo da média encontrada em outras regiões 

do país; que as famílias monoparentais não só são compostas pelas mães, 

mas também por pais que residem com seus filhos e perfazem 21,7% dos 

casos estudados; e que os contextos em que relações familiares foram refeitas 

com outros parceiros representam apenas 8,5% dos casos apenas; sendo 

também digno de nota, o caso de um único estudante que reside somente com 

seu padrasto”. 

A mulher antes restrita ao papel de mãe, esposa e dona de 

casa incorporou-se ao mercado de trabalho e hoje representa um número 

relevante de trabalhadoras atuando ativamente no campo profissional. Ou seja, 

a mulher está cada vez mais envolvida em atividades fora do lar como estudar 

e trabalhar a fim de contribuir para a renda familiar ou até mesmo em busca de 

sua realização profissional e pessoal. Segundo Romanelli houve mudanças 

significativas na vida doméstica como: 

 

 

 

 

 

Uma das transformações mais significativas na vida doméstica e que 
redunda em mudanças na dinâmica familiar é a crescente 
participação do sexo feminino na força de trabalho, em conseqüência 
das dificuldades econômicas enfrentadas pelas famílias. O fato de as 
mulheres, em particular as esposas, tornarem-se produtoras de 
rendimentos e parceiras importantes na formação do orçamento 
familiar, confere-lhes nova posição na estrutura doméstica e tanto 
altera os vínculos que as unem ao marido e aos filhos, quanto 
contribui para o redimensionamento da divisão sexual do trabalho. 
(ROMANELLI, 2000, p. 77) 
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Para que a instituição familiar seja sólida, é preciso que os pais se 

preparem para educar os filhos. Contudo além de preocupar-se em orientar a 

criança, os pais precisam impor limites, resolver problemas que são seus e não 

da criança procurando sempre está presente por mais que o tempo seja 

escasso. Como relata Ferrari (2000): 

 

 

Quando a família não cumpre seu papel social de protetora de sua 
prole, de transmissora de valores culturais, considerando como 
critério seu aspecto funcional, pode-se dizer que ela fracassou no 
cumprimento de suas funções. E quando ocorrem situações de 
vitimização física e sexual de crianças e adolescentes na família, 
pode-se dizer que se está diante de um grave problema de relações 
entre pais e filhos, de uma relação hierárquica que se deteriorou 
(FERRARI, 2000,p.40). 

 

 

Desta forma surgem os conflitos de valores e incertezas originando 

instabilidade e indeterminação frente às situações da vida. Acrescente-se nas 

classes populares, o abandono e a violência familiar justificados pela miséria e 

desemprego aumentando os conflitos intrafamiliares e os contingentes de 

meninos “de rua” e “da rua” (OSTERNE apud BAPTISTA,1996). Crescem nas 

famílias as relações conflitivas, as violência físicas, inclusive sexuais e, dentre 

elas a incestuosas. A desestruturação das famílias agrava significativamente as 

relações que ali deveriam estar se dando. Diálogo, compreensão, carinho e 

amor parecem estar se dissolvendo e tornando-se inócuos para a construção 

de referências morais, de respeito e solidariedade pelo outro. 

As grandes mudanças nas orientações familiares, inclusive a perda da 

autoridade, banalizaram os conflitos que hoje se manifestam por 

posicionamentos divergentes em relação à sexualidade, a afetividade, ao 

consumo e às atitudes frente aos outros e a vida, que criam situações de 

enfrentamento e rupturas, da ausência de afeto carinho e ternura em todas as 

classes sociais. 

Tudo parece ter se tornado permissível no contexto familiar. Os filhos 

não podem ser contrariados e, assim não criam resistências a frustrações, têm 

sempre que está realizando tudo o que querem, não importando se usam e 

eliminam pessoas, inclusive seus próprios pais, para conseguir seus objetos de 

desejo. Os pais perderam seu significado como referência de vida social e, 
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sendo a família a base da sociedade, esta perda de significado se estende para 

os demais âmbitos da sociedade. De forma que também este contexto 

ressignifica a violência, transformando seu conceito, sua explicação e sua 

afirmação no cotidiano das pessoas e na sociedade contemporânea. 

A escola ainda não está preparada pedagogicamente e 

institucionalmente na adoção de ações que possa prevenir a violência e prestar 

serviços de atenção às suas vítimas. Na escola as soluções para lidar com a 

violência são repreender, encaminhar, orientar, dialogar com os pais, 

suspender e expulsar os alunos que praticam a violência ou de orientar os 

professores para que não sejam violentos com os alunos. 

Desta forma não cabe a escola a tarefa de substituir a 

família, mais unir-se a ela, na busca de ações para a resolução de conflitos em 

uma sociedade que vive em constantes transformações. Que se tenha uma 

integração entre família e escola. A escola como instituição cuja função é 

educar crianças e jovens deve-se organizar para receber um público oriundo de 

composições familiares cada vez mais distantes do modelo tradicional (família 

nuclear) que se tinha no passado, pois está vem passando por diversas 

alterações. 

A supervisão parental deficiente na modernidade na qual 

cada vez mais os pais estão ausentes na educação dos filhos contribui para 

uma das causas da violência. Pois os jovens não têm “limites” para 

determinadas ações. 

É de fundamental importância que os pais aproveitem o 

pouco tempo que ficam com os filhos para ensinar valores morais e éticos, 

investindo na qualidade do tempo que se disponibilizam para os filhos. Se 

ambas (família e escola) se comprometerem cada uma com sua parte, o 

problema da violência será minorado e as relações interpessoais serão mais 

saudáveis. 
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3. PROCEDIMENTO METODÓLOGICO  

 

O interesse pelas questões educacionais e especificamente a violência 

escolar, surgiu a partir de um estágio que realizei na Rede Municipal de Ensino 

do Subúrbio Ferroviário de Salvador em 2008. Ao iniciar o estágio na Rede 

Municipal em sala de aula, me deparei com uma turma do 2° ano do Ensino 

Fundamental, extremamente violenta. A sala era superlotada com 38 alunos, 

heterogênea (alunos nos níveis pré-silábico até o alfabético), distorção série-

idade, além das agressões em sala de aula que eram freqüentes.    

Presenciando a violência na escola, senti a necessidade de estudar o 

tema e averiguar, quais as ações educacionais que o professor vem buscando 

para diminuir o comportamento violento dos alunos?  

Assim, o objetivo geral do trabalho é identificar as medidas preventivas 

que o professor utiliza para reduzir o comportamento violento dos alunos. 

Os objetivos específicos são verificar as causas para a influência do 

comportamento violento dos alunos na escola, analisar as estratégias que 

estão sendo utilizadas pelo professor,e suas conseqüências na redução da 

violência  

A pesquisa foi desenvolvida através de estudo de caso, foi feita uma 

revisão bibliográfica e o uso de técnicas de observação assistemática e 

sistemática tendo como instrumentos, entrevistas com professores e alunos 

(APÊNDICE C e D), registro fotográfico da escola, observação das aulas, 

recreação no pátio da escola e análise de documentos internos da escola 

(ANEXOS A, B e C).   

Além de explorar elementos imprevistos, o estudo de caso, também 

tem a vantagem do aprofundamento no caso estudado, não excluindo, contudo, 

toda forma de generalização. Desta forma, o objetivo de uma pesquisa não é 

ver, mais sim, compreender (LAVILLE & DIONNE, 1999, p. 156-157). A não ser 

quando a amostra utilizada é extremamente restrita como é a que é utilizada 

nessa investigação. 

As observações foram feitas com uma turma do 5º ano A do Ensino 

Fundamental, do turno vespertino em uma escola da Rede Municipal do 

Subúrbio Ferroviário de Salvador (Lobato). Contudo as observações não 
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ficaram restritas aos sujeitos da pesquisa, mas permeou todo o processo de 

busca de dados tanto nas fontes documentais, quanto nas fontes vivas. Em 

que “não se trata apenas de ver, mas de examinar. Não se trata somente de 

entender, mas de auscultar. Trata-se de ler documentos (livros, jornais, 

impressos diversos) na medida em que estes não somente nos informam dos 

resultados das observações e pesquisa feita por outros, mas traduzem também 

a reação dos seus autores” (1959, MINON apud RUDIO,1996, p.32).  

 

3.1 O LOCAL: SUBÚRBIO FERROVIÁRIO DE SALVADOR 

 

Até cerca de duas últimas décadas atrás, o Subúrbio Ferroviário de 

Salvador era uma seqüência de lugarejos aprazíveis que somava a beleza das 

praias de águas mansas da Baía, a bucólica linha do trem da Leste, desde que 

em 1860 foi inaugurando o trecho ferroviário que liga o bairro da calçada ao 

Subúrbio de Paripe. Os tradicionais moradores eram famílias de pescadores 

que partilhavam com alguns veranistas os privilégios da pesca farta, 

abundância de frutas e a beleza do lugar. 

Assim era Plataforma, Coutos, Praia Grande, Escada, Itacaranha, 

Almeida Brandão e Lobato: uma região privilegiada pela natureza que foi sendo 

transformada numa rota de violência. O empobrecimento da crescente 

população de Salvador fez com que ali se instalassem ocupações 

desordenadas, sem qualquer planejamento, com precárias e desumanas 

condições de moradia, carente de equipamentos e serviços eficientes de 

educação, saúde, lazer e segurança. 

O Subúrbio Ferroviário de Salvador, que possui uma população 

estimada em aproximadamente 500.000 habitantes, vem sendo uma das 

regiões da cidade de Salvador onde ocorre um número expressivo de mortes 

por homicídios, em que a maioria das vítimas é composta de jovens. As 

circunstâncias que envolvem mortes desses jovens traduzem crueldade e 

desprezo para com a condição humana. 

 Espinheira (2004) no seu livro Sociabilidade e Violência: criminalidade 

no cotidiano de vida dos moradores do Subúrbio Ferroviário de Salvador, fala 
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das dificuldades enfrentadas pelos moradores como moradia, educação, lazer, 

segurança pública e violência.  

 

 

 

 

 

 

A paisagem do Subúrbio não difere muito da do resto da cidade 
quando se afasta de seu centro tradicional e de seus bairros mais 
ricos. Não é mais Subúrbio como fora no passado, mas um contínuo 
urbano que da orla da Baía de Todos os Santos se projeta para o 
interior escalando os morros e ocupando todos os espaços possíveis 
com habitações, inclusive o próprio mar, com palafitas que já 
abrigaram cem mil habitantes e que foram, ao longo dos últimos vinte 
anos, sendo transferidas para a terra firme ou fazendo aterros sobre o 
mar ( ESPINHEIRA, 2004, p.18). 

 

 

O Subúrbio Ferroviário é acessível tanto por trem como por veículos 

automotores, ligando a “cidade” pela extensa Avenida Afrânio Peixoto, 

conhecida como Suburbana. 

Espinheira (2004) fala do estigma que se tem do Subúrbio.  

 

(...) em razão dos elevados índices de violência, eventualmente os 
mais altos da cidade do Salvador, mas também pelo estigma de 
“Subúrbio” e de “moradores suburbanos” como se não tratasse da 
própria cidade, mas de um outro universo social e cultural 
(ESPINHEIRA, 2004, p.19). 

    

O autor cita a precariedade das escolas como o ambiente, a qualidade 

do ensino, violência e desânimo. 

 

As escolas são exemplos de ambientes antissociais são gradeadas 
sujas e feias, são autoritárias e de baixa qualidade de ensino, sem 
encantamento, sem sedução. Há todo um quadro de violência na 
escola, cujas expressões vão desde informações em cartazes como: 
“não haverá merenda porque não tem água” ou “ não haverá 
merenda por causa da indisciplina”, até a seqüência de assassinatos 
dentro de escolas ( ESPINHEIRA, 2004, p.27).  
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3.2 DESCRIÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

A escola fica localizada no Subúrbio Ferroviário de Salvador, no bairro 

do Lobato funciona em dois turnos matutino e vespertino. O espaço é alugado 

pela prefeitura. 

O local possui uma área recreativa, banheiros para alunos, alunas e 

funcionários, uma biblioteca, secretaria, refeitório, e cinco salas de aula. O 

ensino oferecido é fundamental I (do 1° ao 5º). Os alunos são das imediações 

do bairro sendo poucos os que moram distante da escola. 

 

 

 
   Figura 1. Entrada da Escola 

 

 

A escola vem passando por algumas dificuldades como: reforma 

inacabada desde 2009 se estendendo até 2010. 
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3.3 AS PERCEPÇÕES DOS ALUNOS SOBRE A VIOLÊNCIA 

Se for 14 o número todo mundo dá um murro em minha cara 

(Aluno do  5º A durante aula de matemática) 

Pesquisa de Campo realizada em 03/05/2010 

 

 

 

Durante a observação notei que a presença da violência física é 

constante principalmente nas brigas entre alunos. 

A turma observada é a do 5º ano A vespertino onde estão matriculados 

28 alunos, sendo que só freqüentam em torno de 15. Os estudantes têm entre 

10 e 13 anos de idade sendo que a maior parte é composta do sexo 

masculino(73,3%) e uma minoria feminina (26,7%), a maioria deles se 

identificam como negros (46,6%) seguidos dos brancos (26,7%), pardos (20%) 

e NS/ND (6,7%). 

 

  

Gráfico 1. Distribuição dos alunos por cor da pele 

Fonte: Pesquisa de Campo em Abril de 2010 

 

Quanto à estrutura física da escola (60%) consideram boa, (33,3%) 

acham ótima e (6,7%) acham péssima a estrutura física da escola. 
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                Figura 2. Pátio da escola área de recreação dos alunos mas nota-se que  

                há entulho no local. 

 

Apesar da maioria dos alunos (60%) considerarem a estrutura física da 

escola como boa ficou visível nas observações realizadas que a escola está 

precária. Os banheiros e as salas de aulas pichadas e a quadra de esporte 

com entulho acumulado.  

 

 
               Figura 3. Pichação na sala de aula com nome de torcida organizada 

 

Durante a pesquisa quarenta por cento (40%) dos alunos identificaram 

violência como morte, vinte por cento (20%) como brigas, (13,4%) como 

agressão, (13,3%) como bater e (13,3%) NS/ND. Nas observações foi notado 
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nas percepções dos alunos conceito de violência como: agressão física que dá 

muita dor, briga, morte, homicídio, tirar sangue de uma pessoa, esfaquear, 

bater na professora e no colega, dar facada, matar. 

 

Gráfico 2. Conceito de violência  

Fonte: Pesquisa de Campo em Abril de 2010 

 

    

 

 

 

Gráfico 3.Tipo de violência mas comum na escola 

Fonte: Pesquisa de Campo em Abril de 2010 

 

 

 

Questionados se tinham sido vítimas de algum tipo de violência dentro 

da escola, 53,3% responderam que sim e 46,7% que não. Dentre estas 

violências a que liderou foram às brigas entre os alunos em torno de 86,7% 

seguida dos apelidos com 13,3%. 
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Durante as observações ficou constatado que o tipo de violência mais 

comum na escola são as brigas seguidas de apelidos. 

Violência física são aquelas que ocorrem entre alunos envolvendo 

socos, pontapés, chutes, tapas, murros, mordidas etc. 

Abramovay e Rua (2003) refletem sobre as brigas ocorridas no espaço 

escolar 

 

As brigas representam uma das modalidades de violência mais 
freqüentes nas escolas, com ampla multiplicidade de sentidos 
abrangendo desde formas de sociabilidade juvenil até condutas 
brutais. Este tipo de agressão entre alunos manifesta-se inicialmente 
por ataques verbais proferidos pelos mesmos. É quando se torna 
difícil estabelecer demarcações precisas entre tipos de violências, 
como brigas e ameaças. O mais comum nas escolas parecem ser 
situações limite entre os bate-bocas e discussões. (ABRAMOVAY & 
RUA, 2003,p.51). 

    

 

Peralva explicita que há uma intricada relação entre agressão física e 

medo, onde há no imaginário social uma lógica de que é preciso se defender a 

qualquer custo da violência. 

 

 

 

(...) entrar ou não numa briga são modalidades alternativas de gestão 
do medo. Ás vezes, nos explicitam, é inevitável brigar caso contrário 
o oponente pensa que você está com medo. Mas mesmo quando se 
opta por evitar a briga, porque se está com medo, pode-se ser levado 
a brigar e, ao mesmo brigar, descobrir que, brigando, já não se tem 
mais medo. Essa violência puramente reativa suscita também a 
formação de redes e sistemas de proteção apoiados em laços de 
parentesco ou de amizade. Eles existem à margem dos adultos que, 
na maioria das vezes, ignoram suas lógicas de funcionamento” 
(PERALVA, 1997, p.20-21).   

 

De acordo com a autora esta situação ocorre porque os adultos não 

estão sendo capazes de controlar este universo juvenil e, portanto, não dão o 
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encaminhamento adequado para a construção de uma cultura de paz não só 

nas escolas, mas em todas as instituições sociais. 

Segundo dados da Ronda Escolar as brigas são as que registram o 

maior número de ocorrências, seguida das ameaças e vias de fato. 

 

Ocorrências de 2009 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Ocorrências de 2009 

Fonte: Ronda escolar 

 

 

Como se pode observar o maior número de ocorrências são as brigas 

com 169 ocorrências, seguidas das ameaças com 90, às vias de fato com 83, 

as agressões com 58, o vandalismo com 37, as desordens com 36, o furto com 

33, o uso de bebidas alcoólicas com 11 dentre outros. 

A violência verbal são aquelas que ocorrem através de xingamentos 

entre alunos, de professores contra alunos explicitadas com gritos, discurso 

desanimador, rotulações, frases utilizadas com o intuito de menosprezar 

alunos, entre outras manifestações. 

Tavares dos Santos (2001) aborda as rotulações, considerando que: 
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“na realidade, esses rótulos são atribuídos mediante 
comportamentos, com que a criança chateia ou encanta o professor e 
que são próprios de um determinado momento, dentro de uma fase 
de desenvolvimento em determinadas situações. Ocorre que esse 
momento captado pelo professor e transformado em rótulo tem o 
poder de fixar a criança nele, ou melhor, sepulta nela outras formas 
de comportamento por usar o rótulo como forma de identificação” 
(TAVARES DOS SANTOS, 2001, p.159).   

    

 

Outro dado constatado pela observação foi quanto à violência 

doméstica, sendo que 66,6% dos alunos relataram que nunca sofreram 

nenhum tipo de violência em casa e 33,3% já sofreram algum tipo de violência 

praticado por pai, mãe, irmão (a) ou outro membro da família. 

Gráfico 5. Violência doméstica 

Fonte: Pesquisa de Campo em Abril de 2010 

 

Durante a observação presenciei o diálogo entre a professora e o aluno 

a respeito de uma violência contra o aluno praticada em casa pela mãe do 

estudante. 

 

 

 

Professora: E aí, Carlos5. Porque você chamou a polícia para sua 
mãe? 
Aluno: Ela me bateu de fio. 
A polícia conversou comigo e com minha mãe. Ela mandou eu 
chamar meu irmão e não chamei. Ela, me xingou e mandou meu 
irmão cortar o fio para me bater. 

(Pesquisa de campo realizada em 10/05/2010)   
 

Nas observações ocorridas durante o período de Abril e Maio ficou 

visível a depredação com o ambiente escolar como: paredes pichadas da sala 

                                                 
5
  O nome do aluno é fictício para assegurar o sigilo do estudante 
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de aula e banheiro como nomes de torcidas organizadas como Bamor, T.U.I e 

U.B.C. 

Abramovay e Rua(2003) comentam sobre a violência contra o 

patrimônio “ a dilapidação do espaço e do equipamento escolar, sem furto de 

bens, surge como ato de reação social contra a escola. É necessário tentar 

desvendar as mensagens escondidas nos atos de violência contra o patrimônio 

das escolas, que podem ter vários significados: a necessidade de chamar a 

atenção, de exibir-se para os colegas, expressar revolta ou (Abramovay apud 

Day 1996), querer deixar sua marca no mundo, uma vez que os que fazem 

estão botando para fora a rebeldia deles contra o governo ou contra os pais, 

contra a sociedade, contra a escola. Fazem a pichação deles ali para botar 

para fora a sua vontade, o seu desejo. 

 

  
Figura 4. Pichação no banheiro com nome de torcida organizada. 
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3.4 AS PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE A 

VIOLÊNCIA 

 

Entre as entrevistadas todas trabalham em dois turnos: matutino e 

vespertino na rede municipal. O tempo de exercício do magistério varia de 8 a 

26 anos. Todas possuem o ensino superior completo. 

 

Tabela 1. Formação/ Tempo na área/ Carga horária 

PROFESSORA FORMAÇÃO TEMPO QUE 

ATUA NA 

ÁREA 

CARGA 

HORÁRIA 

A Superior completo 26 anos 40h/ semanais 

B Superior completo 

com pós graduação 

10 anos 40 h/ semanais 

C Superior completo 

com pós graduação 

8 anos 40 h/ semanais 

D Superior completo 13 anos 40 h/ semanais 

Fonte: Pesquisa de Campo em Maio de 2010 

 

Questionadas como cada uma define violência. As entrevistadas 

responderam: 

Professora A: Ato que é realizado utilizando a força e algumas vezes 

usando de agressão verbal. 

Professora B: É toda e qualquer tipo de agressão ao indíviduo. 

Professora C: Ato de agredir fisicamente ou verbalmente. 

Professora D: Um dos maiores males da sociedade atual. Problema 

complexo o qual a humanidade se defronta. 

Conforme depoimento das professoras pode-se observar que a maioria  

tem um conceito de violência como física e verbal. 

Em relação aos tipos de violência que conhecem as respostas foram: 

doméstica, física, verbal, moral, psicológica, estupro, tortura, agressões físicas, 

xingamentos etc. 
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A maioria (professoras) acredita que os casos de violência 75% advêm 

do bairro e 25% da família. 

 

Tabela 2. De onde advêm os maiores casos de violência (%) 

BAIRRO 75% 

FAMÍLIA 25% 

OUTROS  

      Fonte: Pesquisa de Campo em Maio de 2010 

 

Como constatado na entrevista com os alunos as professoras também 

confirmam o tipo de violência, mas sofrida pelos alunos a física com (50%), 

seguida da verbal com (25%) e da psicológica com (25%). 

 

Tabela 3. Tipo de violência mais sofrida pelos alunos (%) 

VIOLÊNCIA FÍSICA  50% 

VIOLÊNCIA VERBAL 25% 

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA 25% 

       Fonte: Pesquisa de Campo em Maio de 2010 

  

Foram indagadas as professoras se elas já sofreram algum tipo de 

ameaça por parte de aluno. De acordo com uma das professoras “o aluno 

ameaçou chegar armado na escola” (professora c). 

 

Tabela 4. Ameaça por parte de aluno  (%) 

Sim 50% 

Não 50% 

      Fonte: Pesquisa de Campo em Maio de 2010 

 

Em relação à presença da polícia na escola (75%) das professoras são 

a favor e (25%) são contra. Conforme os depoimentos da professoras. 
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Tabela 5. Você é a favor da polícia dentro da escola  (%) 

Sim 75% 

Não 25% 

       Fonte: Pesquisa de Campo em Maio de 2010 

 

Professora A: Sim, para prevenção e orientação e, não para punir. 

Professora B: Não. A escola é um ambiente educativo e agir assim é 

assumir que não existe mais solução. 

Professora C: Sim. Porém com projetos especiais como já ocorreu aqui 

na escola (palestras e PROERD). 

Professora D: Sim desde que seja para desenvolver projetos sociais. 

Durante as entrevistas foi verificado que as professoras não têm 

nenhum tipo de capacitação para lidar com a violência no ambiente escolar 

todas confirmaram que não recebem nenhum tipo de capacitação. Chamando a 

atenção para a necessidade de projetos e oficinas.   

Com relação aos casos de violência ocorridos na escola, as 

professoras tomam as seguintes ações: conversar com os alunos e chamar os 

pais e em casos mais graves suspender ou encaminhar para o conselho tutelar 

(ver anexo A, B e C). 

O professor ao tratar do fenômeno da violência não dispõe de outra 

alternativa a não ser as de repreender, encaminhar para a direção, dialogar 

com os pais, suspender e expulsar os alunos que praticam a violência, ou de 

orientar e apoiar seus professores para que não manifestem qualquer atitude 

de violência em relação a seus alunos. Desta forma, se não for possível evitar 

conflitos e confrontos, a orientação é de vigiar e punir, o que, aliás, a escola 

sempre fez.    

Questionadas sobre quais ações educacionais cada uma utiliza para 

combater o comportamento violento dos alunos as respostas foram as 

seguintes 

Professora A: Desenvolvo atividades grupais, conversa informal com os 

alunos sobre notícias envolvendo o tema veiculadas em jornais etc. 
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Professora B: Diálogo com os alunos, pais e medidas administrativas 

como advertência... 

Professora C: Conversas coletivas, conversa individual, diálogo com os 

responsáveis. 

Professora D: Formação de líderes pacifistas, para que através do 

diálogo atuem como mediação de conflitos. 

Há uma problemática do modo como o professor deve atuar em sala de 

aula, as dificuldades, o despreparo e a falta de formação inicial e continuada. 

Essas deficiências, que não são do professor, mas dos próprios mecanismos 

institucionais, se mostram na própria forma de trabalho escolar ou no modo 

como a própria cultura escolar está organizada. A falha de formação propicia 

aos profissionais, em sua maioria, o desconhecimento de quais caminhos 

percorrerem e como lidar com essa problemática. Essa situação pede a 

sugestão de mudança de currículo que não deve se restringir apenas às 

escolas e se iniciar também nos cursos de formação de profissionais da 

educação.   
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As situações de violência comprometem o que deveria ser a identidade 

da escola, lugar de sociabilidade, de aprendizagem de valores morais e éticos, 

da formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres na sociedade 

e de formação de sujeitos críticos. Essas situações se refletem na 

aprendizagem e qualidade do ensino tanto para alunos quanto para 

professores. 

A escola como instituição educativa tem o dever de preparar o aluno, 

desenvolvendo suas capacidades cognitivas de forma plena, para que ele 

possa ser um agente criador e transformador do conhecimento.  

Desse modo, as escolas antes que representavam local seguro e 

“imune” à violência, hoje enfrenta cada vez mais sua disseminação gerada por 

motivos dos mais simples aos mais complexos, internos ou externos à escola. 

Manifestando-se tanto por agressões que vão desde as discriminações, 

brincadeiras desagradáveis, xingamentos, ofensas, constrangimentos, roubos, 

abusos de autoridade e de poder, até ameaças; como também se dá pelos 

empurrões e tombos propositais nas escadas e corredores, nos tapas, socos, 

pontapés, lutas e atentados a vida com armas diversas. 

Nota-se a ausência do poder público na manutenção e guarda das 

escolas e falta de preparação, capacitação dos professores, diretores e 

funcionários para o enfrentamento do problema.  

O professor ao tratar do fenômeno da violência não dispõe de outras 

alternativas a não ser as de repreender, encaminhar para a direção, dialogar 

com os pais, suspender e, expulsar os alunos que praticam a violência.  

Quando os diálogos são impossíveis, tanto na própria instituição 

educacional, como com os pais e a comunidade, as escolas se fecham, se 

trancam, se aparelham de grades grosseiras, câmeras de segurança e 

controle. Elas se transformam em verdadeiros “presídios educacionais” 

vigiados pela ronda escolar, que em alguns momentos, quando solicitada, 

chega à escola de forma a ser percebida como agente de controle social de 

seu ambiente interno e externo, o que parece pertinente ao contexto 

educacional somente em situações de gravidade extrema. 
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No combate a violência na escola algumas medidas preventivas se 

fazem necessárias como, por exemplo, a integração da escola com a 

comunidade, para conter a violência nos estabelecimentos de ensino é de 

fundamental importância o diálogo entre alunos, pais, professores e diretoria 

para conter a violência nas escolas. A escola é vista como elemento de 

mediação entre aluno e família, cabendo-lhe trabalhar os significados da 

violência a fim de combatê-la, abordando os aspectos importantes na vida do 

estudante que extrapolam os muros da escola. 

Deve-se assumir a importância da construção de uma Cultura de Paz 

uma cultura baseada na tolerância, solidariedade, e compartilhamento em base 

cotidiana, uma cultura que respeita os direitos individuais. 

Um exemplo disso é o projeto Escola Aberta que funciona em algumas 

escolas municipais que tem como objetivo abrir as escolas aos finais de 

semana para a comunidade dessa forma evitando os roubos, furtos e 

depredações contra a escola. E o Mais Educação que tem como objetivo o 

aluno permanecer na escola em período integral sendo que um turno ele está 

em sala de aula e no oposto em atividades como dança, capoeira, jogos, artes 

dentre outros.  

Na maioria das vezes o professor lida com as brigas, agressividades e 

diversos tipos de violência por meio de normas como: advertências e 

expulsões. A disciplina, enquanto responsabilidade e compromisso são 

apresentados como condição básica para manter a ordem. 

Diante deste quadro a escola se depara com o desinteresse dos 

alunos, a falta de concentração nos estudos, a perda de dias letivos e o 

desânimo de assistir aulas. E com os professores há alta rotatividade entre os 

docentes, falta de reconhecimento e estímulo pelo trabalho desenvolvido e 

sentimento de insegurança no local de trabalho.    

A falta de informação e formação dos educadores e de métodos 

eficazes no âmbito de ações eficazes para o enfrentamento da violência, é 

nítida e traduz uma dificuldade para lidar com os problemas enfrentados no 

cotidiano, requerendo uma formação adequada. 

Dessa forma a escola necessita de profissionais respeitados, com 

conhecimento de pedagogia, cabendo ao poder público investir na formação e 
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reciclagem destes profissionais, como, também adotar medidas para 

prevalecer os direitos e deveres do professor. 
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APÊNDICE A - Carta de Esclarecimentos e Compromissos 
 

 
 

CARTA DE ESCLARECIMENTOS E COMPROMISSOS 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
 
 
 
 

Prezado entrevistado, 

 

   Eu, Dany Sandra aluna do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação 

da Universidade Federal da Bahia, estou redigindo uma monografia intitulada 

Violência na escola: o olhar do professor frente ao comportamento violento dos 

alunos, como requisito para o término do curso. 

   Por está razão que solicito sua participação nessa pesquisa, respondendo 

espontaneamente a entrevista, usando sua própria linguagem de forma sucinta 

e completa. Todas as suas respostas são de grande importância para o 

trabalho realizado. 

   Este trabalho será desenvolvido de forma ética e posso garantir que todas as 

respostas serão mantidas em sigilo. 

   E os resultados da pesquisa serão apresentados de uma maneira global, sem 

distinguir quem respondeu as perguntas. 

   Antecipadamente agradeço sua colaboração com esse trabalho. 

 

 

Dany Sandra  

 

    

 

 

APÊNDICE B – Declaração de Aceitação de Participação na Pesquisa 
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DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA 
PESQUISA 

 
 
   Declaro para os devidos fins, que tomei conhecimento dos objetivos e dos 

procedimentos éticos da pesquisa sobre Violência na escola: o olhar do 

professor frente ao comportamento violento dos alunos, coordenada por Dany 

Sandra Neris Almeida, do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal da Bahia e que concordo de livre e espontânea vontade, 

em responder as perguntas que me forem formuladas através da entrevista. 

 

 

 

Salvador, ________ de ____________________ de 2010. 

 

Nome ________________________________________ 

 

Assinatura________________________________________ 
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APÊNDICE C – Entrevista destinada ao aluno 
 
 

 
Universidade Federal da Bahia 

Faculdade de Educação (Faced) 
Curso de Pedagogia 

Departamento de Educação I 
 
 

 
Nome: 
Idade: 
Série 
Sexo: (   )M           (   )F 
Cor da pele/etnia   (   ) Branco   (   ) Negro   (   ) Pardo 
 
1. Como você avalia a estrutura física da escola? 
 
(   )Ótima        (   ) Boa          (   ) Ruim   (   ) Péssima      (   ) ND/NS 
 
2. O que é violência para você? 
 
 
 
3. Quais os tipos de violência que você conhece? 
 
 
 
 
4. Você já foi vítima de algum tipo de violência dentro da escola? 
 
(   ) Sim. Qual____________________________________ 
 
(   ) Não 
 
(   ) ND/NS 
 
5. Quem praticou essa violência contra você? 
 
 
6. Já presenciou alguma outra cena de violência na escola? 
 
(   ) Sim  Qual____________________________________    
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(   ) Não           
 
(   ) ND/NS       
   
7. Qual o tipo de violência mais comum nessa escola? 
 
 
 
 
8. Na sala de aula há conflitos entre alunos e professores? 
 
(   ) Sim. Quais____________________________________ 
 
(   ) Não 
 
(   ) ND/NS 
 
9. De que tipo são estes conflitos entre alunos e professores? 
 
(   ) Agressões verbais   (   ) Agressões físicas   (   ) Outras 
_______________________ 
 
10. E só entre os alunos há conflitos? 
 
(   ) Sim. Quais_______________________ 
 
(   ) Não 
 
(   ) ND/NS 
 
11. Estes conflitos geram que tipo de violência? 
 
 
12. O que você acha que provoca estes conflitos? 
 
 
 
13. Você sabe se há estudantes que portam armas na escola? 
 
(   ) Sim. Qual_______________________ 
 
(   ) Não 
 
(   ) As vezes 
 
(   ) ND/NS 
 
14. Você já sofreu algum tipo de violência em casa? 
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(   ) Sim. Qual_______________________ 
 
 
(   ) Não 
 
(   ) ND/NS 
 
15. Quem foi que praticou esta violência contra você em casa? 
 
(   ) Pai  (   ) Mãe  (   ) Irmão  (   ) Irmã   (   ) Avô   (   ) Avó  (   )  Outro parente   
 
(   ) Outros 
 
16.Você é a favor da polícia dentro da escola? Porque? 
 
 
17.O que você acha que deve ser feito contra a violência que existe na escola? 
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APÊNDICE D – Entrevista destinada ao professor 
 
 

 
 

Universidade Federal da Bahia 
Faculdade de Educação (Faced) 

Curso de Pedagogia 
Departamento de Educação I 

 
 
 

Nome: 
Sexo:   (   ) M             (   ) F 
 
1. Formação: 
  
(   ) Magistério  (   ) Superior Incompleto  (   ) Superior Completo  (   ) Superior 
Completo com Pós graduação 
 
2. Há quanto tempo você trabalha na área de educação? 
 
 
3. Como você define violência? 
 
 
 
 
4. Quais os tipos de violência que você conhece? 
 
 
5. De onde advêm os maiores casos de violência na escola? 
 
(   ) bairro                (   ) família              (   ) outros____________________ 
 
6. Qual o tipo de violência mais sofrida pelos alunos na sala de aula? 
 
(   ) física           (   ) verbal                (   ) psicológica 
 
7.A escola desenvolve algum projeto para prevenir a violência na escola? 
 
(   ) sim              (   ) não 
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8. Há algum tipo de capacitação para os professores lidarem com a violência 
no ambiente escolar? 
 
(   ) Sim  Qual________________________________________ 
 
(   ) Não 
 
9. Você é a favor da polícia dentro da escola? Porque 
 
 
 
 
 
10. Quais as ações educacionais você utiliza para combater o comportamento 
violento dos alunos? 
 
 
 
 
 
11. Você já foi agredido por algum aluno? 
 
(   ) Sim                       (   ) Não 
 
12. Você já sofreu algum tipo de ameaça por parte de aluno? 
 
(   ) Sim                       (   ) Não 
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APÊNDICE E – Fotos 
 
 
 

 
 

Foto 1: Alunos em aula na biblioteca  
 
 

 
 
 

 
Foto 2: Pichações na sala de aula 
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Foto 3: Alunos assistem aula  
 
 
 
 

 
Foto 4: Corredor que dá acesso a escola 
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ANEXO A –Ofício encaminhado ao Conselho Tutelar  
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA-SMEC 
COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO-CRE SUBÚRBIO 1 
 
 
Ofício n° 29/09 
 
Salvador, 10 de agosto de 2009 
 
 
 
Ilmo. (a) conselheiro (a), 
 
Visando garantir o DIREITO Á EDUCAÇÃO do 
aluno_____________________________, matrícula __________ e dos 
demais alunos desta Unidade Escolar, cumpre-nos encaminhar a V.Sa, o 
referido aluno, em virtude de sua situação irregular no ambiente desta U.E. 
Segue algumas situações para análise e parecer: trata com deboche os 
membros da gestão, os funcionários e sua professora; não realiza as atividades 
solicitadas em sala de aula e em casa; agride, xinga e ameça verbalmente 
colegas de sala de aula e de outras turmas, inclusive crianças menores do que 
ele em idade e tamanho; tem pichado as carteiras da sala de aula e as paredes 
da escola juntamente com outros alunos com siglas de torcidas organizadas 
como U.B.C, T.U.I, e BAMOR. 
Vale pontuar que o aluno apresenta baixo desempenho, falta ás aulas e que a 
sua genitora já foi chamada várias vezes no ano de 2008 e durante esse ano, e 
também o seu pai compareceu a poucos dias atrás, na tentativa de que o aluno 
melhorasse o comportamento. 
Esgotada toda forma de negociação junto ao aluno e sua família, solicitamos 
que sejam tomadas as medidas cabíveis e urgentes. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
_____________________________ 
Vice-diretora do Matutino 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilmo (a) Conselheiro (a) 
PMS Conselho Tutelar 
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ANEXO B –Ofício encaminhado ao Conselho Tutelar  
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA-SMEC 
COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO-CRE SUBÚRBIO 1 
 
 
Ofício n° 37/09 
 
Salvador, 14 de agosto de 2009 
 
 
Ilmo. (a) Conselheiro (a), 
 
 
Visando garantir o DIREITO Á EDUCAÇÃO do aluno 
_____________________________, matrícula __________ e dos demais 
alunos desta Unidade Escolar, cumpre-nos encaminhar a V.Sa, o referido 
aluno, em virtude de sua situação totalmente irregular. O aluno desrespeita a 
sua professora, os colega de sala, os membros da gestão e os funcionários; na 
maioria das vezes não realiza as atividades solicitadas em sala de aula e em 
casa; costuma ameaçar verbalmente os colegas de sala e de outras turmas; 
participa de brincadeiras agressivas como “moles”, que são marcadas para 
pegar alunos menores ou considerados “mais fracos” para bater; costumar 
pichar as paredes da escola, inclusive a biblioteca, escrevendo siglas de 
torcidas organizadas como U.B.C, T.U.I e BAMOR juntamente com outros 
alunos. Vale pontuar que o aluno é repetente e que seu desempenho está 
baixo. Seu genitor já foi chamado várias vezes durante o ano de 2008 e nesse 
ano, entretanto o comportamento de __________ continua cada vez mais 
difícil. 
Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis e urgentes, visto que a 
U.E, já esgotou todas as possibilidades de ação junto ao aluno e a sua família. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
_____________________________ 
Vice-diretora do Matutino 
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Ilmo (a) Conselheiro (a) 
PMS Conselho Tutelar 
ANEXO C –Ofício encaminhado ao Conselho Tutelar  
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA-SMEC 
COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO-CRE SUBÚRBIO 1 
 
 
Ofício n° 30/09 
 
Salvador, 14 de agosto de 2009 
 
 
 
Ilmo. (a) Conselheiro (a), 
 
 
Visando garantir o DIREITO Á EDUCAÇÃO do aluno 
_____________________________, matrícula __________ e dos demais 
alunos desta Unidade Escolar, cumpre-nos encaminhar a V.Sa, o referido 
aluno, em virtude de sua situação nesse ambiente de ensino. O aluno 
desrespeita os funcionários, inclusive um dos vigilantes xingando-o, e a sua 
professora; na maioria das vezes não realiza as atividades solicitadas em sala 
de aula e em casa; costuma ameaçar verbalmente funcionários, colegas de 
sala e de outras turmas; participa de brincadeiras agressivas como “mole”, que 
são marcadas para pegar alunos menores ou considerados”mais fracos” para 
bater, picha as paredes da escola com siglas de torcidas organizadas como 
BAMOR e T.U.I. Vale ressaltar que o aluno apresenta baixo desempenho, já é 
repetente e que sua genitora já foi chamada várias vezes no ano de 2008 e 
durante esse ano na tentativa de que o aluno melhorasse o comportamento. 
Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis e urgentes, visto que a 
U.E, já esgotou as possibilidades de ação junto ao aluno e a sua família. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
_____________________________ 
Vice-diretora do Matutino 
 
 
 
 
 
Ilmo (a) Conselheiro (a) 
PMS Conselho Tutelar 
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ANEXO D – Dados estatísticos de janeiro a março de 2010 e quantitativo de 
ocorrências 

DADOS ESTATÍSTICOS DA RONDA ESCOLAR – 2010 

JANEIRO A MARÇO 2010 

 

 

QUANTITATIVO DE OCORRÊNCIAS 

 

 

JAN FEV MAR TOTAL

ESTADUAIS 9 17 2.892 2.918
MUNICIPAIS 0 8 34 42

PARTICULARES 0 0 0 0

OUTRAS 0 0 0 0

TOTAL 9 25 2.926 2.960

OCORRÊNCIAS
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ANEXO E – Armas e drogas apreendidas pela Ronda Escolar 
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Foto1: Armas e drogas apreendidas pela ronda escolar 
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