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RESUMO 

 

Grandes transformações ocorreram na sociedade nos últimos tempos, a 

mudança nas relações interpessoais, as novas estruturas familiares, a abrangência 

das informações veiculadas pela mídia são alguns exemplos desta mudança. Neste 

contexto a violência é problema que tem atingido, ainda que de maneiras diferentes, 

todos os segmentos da sociedade. Apesar de não ser um tema novo sua 

repercussão tem adquirido uma nova roupagem; sua manifestação no ambiente 

escolar. A violência proveniente de fatores externos e internos ocasiona sérios 

impactos no processo educativo.  Consciente de sua dimensão, complexidade e 

principalmente da necessidade de discutir sobre a violência praticada pela escola, 

este estudo apresenta e discute o tema, colocando o aluno como o principal 

prejudicado neste contexto. A realização deste trabalho ocorreu a partir de uma 

pesquisa bibliográfica que reúne autores diversos tais como: Pierre Bourdieu, Émile 

Durkheim, Miriam Abramovay, Áurea Maria Guimarães, Yves Michaud, Julio Groppa 

Aquino e outros que contribuem para o estudo acerca da violência da escola. 

 

Palavras-chave: Violência, educação, ideologia, família, autoritarismo. 
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Introdução 

 

A sociedade brasileira moderna está passando por mudanças significativas, 

sobretudo no que diz respeito às relações humanas, trazendo graves consequências 

para a educação. A evolução tecnológica, as novas formas de estruturação da 

família e a banalização da vida são um dos exemplos mais marcantes desta 

transformação, seja pelo poder que exerce com a manipulação das pessoas, seja 

pela omissão na educação de seus descendentes ou pelo descaso com o outro. Em 

meio a estas mudanças, a escola, que reflete a sociedade na qual está inserida, 

reproduz a dinâmica social. 

Atualmente a questão da violência tem ocupado o horário nobre dos 

noticiários, porque agora ela rompeu os muros das escolas e instalou um clima de 

tensão entre profissionais da área de educação e segurança. O espaço escolar é o 

principal lugar de atuação e socialização de crianças e adolescentes. O tempo que 

os pais estão dedicando a seus filhos está se tornando cada vez mais escasso, 

fazendo aumentar ainda mais as responsabilidades da escola com a educação e a 

formação geral dos futuros cidadãos. 

Os estudos em torno da violência nas escolas fazem-se necessário pelo 

elevado índice de atos violentos ocorridos no ambiente escolar, antes visto como um 

local imune a esta problemática, além de que a necessidade da promoção da paz 

tornou-se uma questão mundial e de caráter emergencial diante desta nova 

configuração da sociedade. 

Este trabalho pretende investigar de que forma se manifesta a violência da 

escola e quais são seus condicionantes. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de 

autores clássicos e contemporâneos em torno do tema violência da escola, 

contribuindo para a reflexão sobre o fenômeno da violência e suas implicações no 

processo ensino-aprendizagem. 

O trabalho está composto de três capítulos. O primeiro reúne o conceito de 

violência e suas manifestações. O segundo capítulo aborda a violência que está 

invadindo as escolas e seus condicionantes (família, desigualdades sociais, mídia 

etc.). O terceiro capítulo analisa os prejuízos da violência simbólica sobre a 

educação no seu processo de ensino-aprendizagem. Por fim as considerações 

finais, que sintetiza os pontos centrais do estudo, apresentando estratégias para a 

prevenção da violência, com base na literatura estudada. 
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1 - O CONCEITO DE VIOLÊNCIA 

 

Violência, o que significa? Transgressão de lei, agressão, desrespeito. Não há 

consenso em sua definição, até porque “o termo é potente demais para que [um 

consenso] seja possível”. (Arblaster, 1996:803) 

Violência pode ser todo ato que implica em ruptura de uma relação social pelo 

uso da força, negando a relação que possa se estabelecer pelo uso da palavra. 

Veremos alguns conceitos de 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 de força física, mas também quantidade, 

abundância, essência ou caráter essencial de uma coisa. Mais 

profundamente, a palavra vis significa a força em ação, o recurso de um 

corpo para exercer a sua força e, portanto a potência, o valor, a força vital. 

(Michaud, 1989, p. 08) 

 

Esta definição contempla apenas a violência física, porém o ato violento, 

entendido aqui como força corporal, é apenas uma das variadas formas de 

manifestação da violência. 

 

Entende-se por violência a intenção física de um indivíduo ou grupo contra a 

integridade de outros e também contra si mesmo – abrangendo desde 

suicídio, 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. 

2002:94) 

 

No Brasil, a violência é um problema social grave que atinge toda a 

população, sobretudo a violência urbana que está em manchetes de jornais no dia a 

dia e assombra as consciências, de tal forma, que é ameaçadora e recorrente de um 

profundo sentimento de insegurança. 

Alba Zaluar e Maria Cristina Leal no artigo Violência Extra e Intramuros (2001: 

p.147) falam sobre dois tipos de manifestação da violência: a que aniquila os corpos 
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das crianças e jovens no Brasil e a que arruína suas mentes, na medida em que não 

as capacita para enfrentar os problemas do mundo contemporâneo. 

Alguns autores caracterizam a violência: como o não reconhecimento do 

outro, a anulação ou a cisão do outro (Adorno, 1993 e 1995; Oliveira, 1995; Paixão, 

1991; Tavares dos Santos et al., 1998; Zaluar, 1994); a violência como a negação da 

dignidade humana (Brant, 1989: Caldeira, 1991; Kowarick e Ant, 1981); a violência 

como a ausência de compaixão (Zaluar, 1994); a violência como  palavra 

emparedada ou o excesso de poder (Tavares dos Santos et al., 1998).  

Há, portanto, várias formas de violência que são também classificadas de 

formas diferentes. 

 

[...] a violência pode ser direta ou indireta. É direta quando atinge de 

maneira imediata o corpo de quem a sofre. É indireta quando opera através 

de uma alteração do ambiente físico no qual a vítima se encontra (por 

exemplo, o fechamento de todas as saídas de um determinado espaço) ou 

através da destruição, da danificação ou da subtração de recursos 

materiais. Em ambos os casos o resultado é o mesmo: uma modificação 

prejudicial ao estado físico do indivíduo ou do grupo que é alvo da ação 

violenta (Bobbio; MAtteucci; Pasquino, 2002, p.1291). 

 

Etimologicamente a palavra violência significa força, que nos lembra 

interferência física, porém vários autores demonstram, através de seus estudos, que 

a violência pode se manifestar de diversas maneiras na sociedade. A violência 

estrutural e sistemática diz respeito à injustiça social, as desproporcionais ofertas de 

acesso à educação de qualidade e a bons empregos, traduzindo as desigualdades 

sociais.  

É necessário aqui distinguir indisciplina de violência. De acordo com 

Camacho (2001) esses fenômenos se confundem, se interpenetram, se inter-

relacionam. Entretanto violência e indisciplina prejudicam o processo educativo, 

gerando a reprodução, a exclusão e a evasão escolar. 

Segundo Aquino (1998), a indisciplina é um sinal de que a atuação docente 

precisa ser reavaliada, no sentido de propor alternativas para o interesse e empenho 

dos alunos. Neste caso, a violência interfere diretamente no aprendizado do aluno, 



10 

 

em contrapartida, quem disse que a disciplina é um pré-requisito para a ação 

pedagógica? 

É imprescindível fazer a diferenciação entre as ‘violências’ que atingem o 

meio escolar. Aquino (1996) diferencia três tipos de violência, Violência na escola, 

contra a escola e da escola. 

A Violência na escola caracteriza-se pelos atos violentos que ocorrem no 

espaço escolar entre os alunos, incluindo insultos e ameaças até agressões verbais 

e físicas e homicídios, esse tipo de violência tem origem nos fatores externos como: 

desestruturação familiar, desigualdade social, entre outros fatores que de maneira 

indireta contribuem para o comportamento dos alunos na escola. 

A Violência contra a escola é a invasão de membros de fora da escola, como 

grupos organizados de traficantes e outros membros para agredir alunos, 

professores e danificar a estrutura física da escola, geralmente estes grupos entram 

na escola para “acerto de contas” ou apenas para aterrorizar as pessoas, mostrando 

seu poder sobre elas. 

A Violência da escola também conhecida como violência institucional ou 

simbólica, esse tipo de violência é praticada pelos professores, diretores, 

funcionários da escola e até mesmo pelos colegas, essa violência tem como 

característica principal sua sutileza, porque são formas aceitáveis de violência, já 

que não atinge fisicamente as pessoas, manifesta-se através das indelicadezas do 

cotidiano, dos estereótipos, preconceitos, constrangimentos até o bullying. 

Pierre Bourdieu em La Reproduction (1970) utiliza o termo violência simbólica 

para explicar como a classe dominante utiliza meios para manipular as pessoas e 

disseminar sua ideologia, este tipo de violência é incutida e reproduzida no meio 

social sem a percepção dos indivíduos. Segundo Boudieu o poder simbólico é, com 

efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade 

daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem.  
10 

                                                 
1
 Bullying é um termo em inglês para designar a prática de todas as formas de atitudes agressivas, 

intencionais e repetitivas por um ou mais colegas contra outro(s), causando dor e angústia e 

executado dentro de uma relação desigual de poder. Portanto, não se trata de eventuais 

desentendimentos, mas de freqüentes “brincadeirinhas sem graça” que diminuem a imagem das 

pessoas, com alguém ou um grupo perseguindo, humilhando e intimidando! (Shcwingel) 
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A base para o conceito de violência simbólica é a idéia de que toda sociedade 

estabelece um sistema de relações de força material entre grupos ou classes. 

 

“Todo poder de violência simbólica, isto é, todo poder que chega a impor 

significações e a impô-las como legítimas, dissimulando as relações de 

força que estão na base de sua força, acrescenta sua própria força, isto é 

propriamente simbólica, a essas relações de força” (Boudieu e Passeron, 

1970, p 19) 

 

Nesse sentido a violência simbólica manifesta-se de várias formas: artes; 

religião; literatura; moda; formação de opinião pública (mídia); família e a ação 

pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

1.1 - ESCOLARIDADE E VIOLÊNCIA 

 

O Brasil como sabemos é um país subdesenvolvido devido a diversas razões 

que perduram ao longo de sua história, em um país com um grande número de 

analfabetos (o Ministério da Educação –MEC aponta, no ano de 2003, que o Brasil 

tinha 11,54% de habitantes acima de 15 anos de idade analfabetos e, em 2005 

11,05% (MEC, 2006). Uma diminuição irrelevante, visto que houve um  crescimento 

na população brasileira, em números absolutos, o analfabetismo cresceu nesse 

período. Em 2003 tinha-se 14,7 milhões e em 2005, 14,9 milhões (MEC, 2006), com 

desiguais ofertas de emprego acaba aumentando o índice de criminalidade por que 

a população marginalizada não encontra alternativas. Juntar se a uma das 

organizações criminosas é uma maneira que os jovens pobres encontram de 

conseguir o respeito que lhes é negado pela sociedade. O tráfico de drogas tem sido 

um refúgio para estes jovens, é claro que não são os únicos envolvidos, mas é a 

parte visível do problema.  

Uma pesquisa desenvolvida pelo Núcleo de Pesquisa das violências da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ, 2003) sobre a favela Cidade de 

Deus, que se tornou conhecida mundialmente após o filme, foi constatado que 380 

pessoas, sendo 77 menores de idade, estavam envolvidas no tráfico no início dos 

anos 90, este número representava menos de 1% da população da favela. 

 No ano de 2003, 722 jovens morreram no Rio de Janeiro por causa do 

envolvimento com o tráfico (o não pagamento de dívidas de drogas, a delação de 

companheiros e o descumprimento de ordens superiores), o que mostra crescimento 

de jovens associados à guerra do tráfico. O tráfico até os dias atuais tem crescido 

bastante, fruto principalmente de uma desorganização da sociedade e de serviços 

públicos de péssima qualidade.  

De acordo com o Observatório da Violência de Salvador, foram registradas 

7749 mortes por causas violentas na capital baiana entre os anos de 1997 e 2001. 

Sendo que 70% destas mortes ocorreram entre jovens e adultos de 15 a 39 anos e 

85% foram causadas por homicídios. Dados do Fórum Comunitário de Combate à 

Violência, de 1998 a 2004, apontam 68,5% das vítimas de homicídio em Salvador 

tinham entre 15 e 29 anos e eram na maioria negros e pobres. No ano de 2004 o 

índice de negros entre as vítimas de homicídios chegou a 95,6%. Outro fator 

importante, que chama atenção nestes dados é que o número de vítimas varia de 
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acordo com o local analisado, por exemplo, o bairro Nordeste de Amaralina, 

estigmatizado por ser um local violento onde está concentrada a população carente, 

acumula maior número de vítimas. 

É muito fácil enxergar a desigualdade social que nos cerca, basta olhar para o 

lado e logo iremos perceber que existem pessoas que moram em favelas, são 

analfabetos e não têm o que comer como também existem pessoas que moram em 

mansões, têm acesso as melhores escolas e comida em abundância. Nos 

semáforos é cada vez mais comum encontrarmos jovens inventando uma maneira 

de conseguir dinheiro para complementar a renda familiar, quando na verdade estes 

jovens deveriam estar na escola. 

A família, a escola e o Estado são os grandes responsáveis por assegurar 

que as crianças tenham acesso à educação formal. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), Lei Federal n° 8069, de 13 de julho de 1990, apresenta 

garantias legais para que este direito seja efetivo. 

Assim diz a Constituição: 

 

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - direito de ser respeitado por seus educadores; 

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 

escolares superiores; 

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 

pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
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desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança 

e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

Apesar da educação estar a serviço de todos e uma de suas finalidades seja 

o pleno desenvolvimento do educando, objetivando a diminuição da desigualdade e 

promoção da liberdade, tal intenção está longe de se concretizar. 

 A educação permite que o indivíduo tenha consciência de seu papel na 

sociedade, desde que seja uma boa educação. 

Durkheim afirma que a educação satisfaz, antes de tudo, a necessidades 

sociais.    

 

A educação não é, pois, para a sociedade, senão o meio pelo qual ela 

prepara, no íntimo das crianças, as condições essenciais da própria 

existência. È preciso que, pelos meios mais rápidos, ela agregue ao ser 

egoísta e associal, que acaba de nascer, uma natureza capaz de vida moral 

e social. Eis aí a obra da educação. É uma ilusão acreditar que podemos 

educar nossos filhos como queremos (...). Há, pois, um tipo regulador de 

educação, do qual não nos podemos separar sem vivas resistências, e que 

restringem as veleidades dos dissidentes. (Durkheim, págs 41e 42). 

 

É necessário mais que o simples acesso das pessoas de classes populares à 

escola para que se tenha maior igualdade no espaço social, não basta que uma 

sociedade outorgue direitos a seus cidadãos, também é necessário que ela garanta 

as possibilidades do exercício dos direitos, ou seja, que crie condições reais para 

que esses direitos possam cumprir-se efetivamente. 

De acordo com Althusser, a escola, assim como a família, a igreja, os 

sindicatos, o judiciário e os partidos políticos, faz parte do conjunto de aparelhos 

ideológicos do Estado que atua a favor da classe dominante, através de seus 
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programas, conteúdos e metodologia. A escola, neste sentido, é um aparelho 

ideológico que funciona para perpetuar a desigualdade social, essencial para o 

sistema capitalista, exercendo seu papel de reprodução da ideologia dominante e 

manutenção do status –quo de maneira silenciosa por que a realidade social não é 

percebida em sua essência por todos, a maioria das pessoas vêem apenas a 

superfície do problema das desigualdades sociais. 

 
Acreditamos portanto ter boas razões para afirmar que, por trás dos jogos de 

seu Aparelho Ideológico de Estado político, que ocupava o primeiro plano do 

palco, a burguesia estabeleceu como seu aparelho de Estado n° 1, e portanto 

dominante, o aparelho escolar, que, na realidade, substitui o antigo aparelho 

ideológico de Estado dominante, a Igreja, em suas funções. Podemos 

acrescentar: o par Escola–Família substitui o par Igreja–Família. 

(ALTHUSSER, L. Aparelhos Ideológicos de Estado, p. 78). 

 

Bourdieu e Althusser utilizam termos diferentes para explicar a relação 

dominante-dominado, para Bourdieu a escola é um símbolo, que faz parte de um 

sistema de símbolos, que asseguram a legitimação da dominação. 

Bourdieu sobre a violência simbólica: 

 

[...] 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 o 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 seu artigo Microfísica da violência, uma questão social mundial (2002: p. 

26), Tavares dos Santos fala sobre o perigo da violência pela sua racionalidade, ou 

seja, há uma intenção em cada ato de violência produzido sistematicamente no meio 

social. 

 

Podemos deste modo, considerar a violência como um dispositivo de 

excesso de poder, uma prática disciplinar que produz um dano social, 

atuando em um diagrama espaço-temporal, a qual se instaura com uma 

justificativa racional, desde a prescrição de estigmas até a exclusão, efetiva 

ou simbólica. Esta relação de excesso de poder configura, entretanto, uma 

relação social inegociável porque atinge, no limite, a condição de 
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sobrevivência, material ou simbólica, daqueles que são atingidos pelo 

agente da violência. (Tavares dos Santos et al., 1998). 

 

Definir violência não é missão fácil, é necessário levar em consideração 

fatores sociais, econômicos, políticos e culturais. Atualmente a violência ganhou 

novos aspectos e modalidades e, portanto seus efeitos podem atingir, direta ou 

indiretamente, todas as pessoas, independente de classe, raça ou gênero. 

 

(...) a violência deixa de estar relacionada apenas com a criminalidade e a 

ação policial, passando a ser alvo de preocupações ligadas á miséria e ao 

desamparo político, uma vez que acarreta novas formas de organização 

social relacionadas com a exclusão social e institucional e com a presença 

de atores em situação de “não integração” na sociedade. (Abramovay et al., 

1999:57) 

 

No que diz respeito a violência escolar, Bernard Charlot (1997) classificou em 

três níveis: 

 

1) A violência – golpes, ferimentos, violência sexual, roubos, 

crimes, vandalismos; 

2) Incivilidades – humilhações, palavras grosseiras, falta de 

respeito; 

3) Violência simbólica ou institucional – falta de sentido em 

permanecer na escola por tantos anos; o ensino como um desprazer, que 

obriga o jovem a aprender matérias e conteúdos alheios aos seus interesses; 

as imposições de uma sociedade que não sabe acolher os seus jovens no 

mercado de trabalho; a violência das relações de poder entre professores e 

alunos; a negação da identidade e satisfação profissional aos professores, a 

sua obrigação de suportar o absenteísmo e a indiferença dos alunos. 

 

Atualmente o noticiário tem abordado bastante a questão da violência na 

escola, contudo a violência que está escandalosamente em evidência é a violência 

física, mas segundo Charlot as incivilidades são o tipo de violência que representa a 
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principal ameaça para o sistema escolar, portanto merecem atenção porque podem 

ser tão graves quanto a violência física. 

No momento em que estamos vivendo é perceptível que a violência está cada 

dia multiplicando-se, seja ela doméstica, sexual, verbal, no trânsito, institucional e 

até mesmo dentro das escolas, assim percebemos que a violência gera medo, mas 

este gera igualmente violência e que pode acontecer por causa de fatores sócio-

econômicos, culturais e de maneiras variadas, de forma que a violência deixou de 

ser um componente de excepcionalidade e se disseminou a tal ponto que se 

naturalizou, se banalizou, passando a ser elemento comum no cotidiano da 

sociedade. 

A violência que aqui será tratada de forma mais aprofundada é a violência da 

escola, violência institucional ou violência simbólica  a partir da perspectiva de Pierre 

Bourdieu. 
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2 - VIOLÊNCIA E EDUCAÇÃO – DIVIDINDO O MESMO ESPAÇO 

 

Quem não assistiu uma reportagem em um desses jornais de TV, falando de 

maneira escandalosa sobre violência física que acontece nas escolas? 

Este tema tem gerado inúmeras reportagens mostrando que nem mesmo a 

escola está livre da insegurança que atormenta a sociedade contemporânea. Apesar 

de toda esta atenção ao assunto, há uma série de questões, que afetam direta e 

indiretamente os processos educativos, tais como a degradação do ambiente 

escolar, a violência verbal, institucional, agressões físicas, o declínio da autoridade 

dos pais, a violência que é reproduzida na TV, a enxurrada de jogos eletrônicos que 

enfatizam esse tipo de comportamento, que não são citadas, porém merecem 

destaque, pois entende-se por violência as agressões verbais, as indelicadezas, 

preconceitos e estereótipos e não apenas os escândalos de agressões físicas que 

são divulgados nos veículos de informação de massa. Dentro das escolas existem 

mais acontecimentos do que o que é revelado pela mídia. 

Nos últimos meses tem sido comum casos de jovens assassinados dentro 

dos muros escolares, professores agredidos, escolas depredadas, uma situação que 

não é novidade na escola, mas atualmente tomou proporções assustadoras. 

A escola não é um local alheio aos acontecimentos da sociedade, então um 

jovem que passa por situações de violência, que presencia o descaso dos 

governantes com a classe menos favorecida economicamente, que vê diariamente 

nos telejornais casos de roubo, tráfico de drogas, corrupção, preconceito sendo 

banalizados, certamente esta exposição a situações deste tipo irá refletir no 

comportamento e atitude deste jovem na escola. 

A escola não pode isolar-se da sociedade, nem apenas investir em segurança 

e repressão, é necessário que ela enfatize o resgate dos valores esquecidos pela 

sociedade, trabalhando com esses alunos de modo a prepará-los para a vida e em 

luta pelo respeito a ela.  

A violência nas escolas também se reflete pelas representações que os 

alunos fazem sobre a escola, apresentando-a com significados contraditórios e 

distintos. Por um lado é vista como um lugar para aprendizagem, um caminho para a 

inserção no mercado de trabalho e na sociedade, por outro vêem como um local de 

exclusão social, lugar em que não são respeitados em sua condição, seja ela de 
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branco, negro, pardo, índio, pobre, rico, gordo, magro, deficiente ou não, 

reproduzindo assim situações e/ou ações violentas. 

Mas além da violência física que ocorre nas escolas, o que quero chamar 

atenção neste trabalho é a violência que se manifesta através das forças sociais que 

atuam sobre o indivíduo, impondo, de maneira desapercebida, suas ideologias. 

 

O poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação, de 

fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, 

deste modo, a ação sobre o mundo; poder quase mágico que permite obter 

o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou econômica), graças 

ao efeito específico de mobilização, só se exerce se for reconhecido, quer 

dizer, ignorado como arbitrário. (Bourdieu, 1989: 14) 

 

Arendt (1973) afirma que o poder, fenômeno político por excelência, não se 

confunde com violência, ao contrário, são incompatíveis. Onde a violência existe, há 

a negação do poder. Segundo a autora o poder se baseia na ação comunicativa e 

não se estabelece sob o uso da força, ameaça, imposição, o que existe é uma teia 

de relações que legitima este poder. Em outras palavras: 

 

Não basta dizer que a violência e poder são a mesma coisa. Poder e 

violência se opõem; onde um deles domina totalmente o outro está ausente. 

A violência aparece onde o poder está em perigo, mas se a permitem seguir 

seus próprios caminhos, resulta em desaparecimento do poder. Isto não 

implica pensar no oposto da violência como sendo a não violência; falar em 

poder não violento é redundância. A violência pode destruir o poder, mas é 

totalmente incapaz de criá-lo. (Arendt, 1973: 132) 

 

Identificar a violência simbólica dentro das escolas é difícil por que, quem a 

exerce são pessoas que representam o poder na escola e, além disso, a violência 

praticada por esses agentes educacionais ocorre de maneira silenciosa, portanto 

disfarça o ato violento. 

 

Nem sempre a violência se apresenta como um ato, como uma relação, 

como um fato, que possua estrutura facilmente identificável, (...) o ato 

violento se insinua, frequentemente, como um ato natural, cuja essência 

passa desapercebida. Perceber um ato como violento demanda do homem 
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um esforço para superar sua aparência de ato rotineiro, natural e como que 

inscrito na ordem das coisas. (Araújo, 2004 apud Odalia, 1993:22-23) 

 

Sendo a escola vista como lugar seguro para integração social não pode 

tornar-se um cenário violento. Sendo responsável também pela formação e 

preparação dos alunos para o exercício da cidadania, preparando-os para o 

mercado de trabalho, a mesma tem o dever de educar junto com os pais para a 

socialização e não para a repressão, já que atualmente a violência nas escolas tem 

se apresentado como um grande problema da educação, portanto não pode ser 

considerada como um fato isolado. Não elimino a influência que os agentes externos 

exercem nas manifestações de violência na escola, mas a escola produz, em seu 

cotidiano, sua própria violência. 
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2.1 – O INVISÍVEL DA VIOLÊNCIA DA ESCOLA 

 

A escola enquanto agente educativo exerce um papel fundamental na 

formação de novos indivíduos, capazes de refletir sobre sua condição, os 

educadores, quando não contaminados pela ideologia dominante, têm a 

possibilidade de tornar seus alunos cidadãos libertos de métodos “decorebas” que 

não estimulam o raciocínio e perpetuam a ignorância, sobretudo numa sociedade 

capitalista, como a nossa, onde a pobreza e a miséria são necessárias para que 

haja a riqueza e a manutenção da classe dominante como tal. A exclusão social 

como forma de violência, sufoca a esperança dos jovens das classes populares da 

ascensão social através da educação. 

 

É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de 

conhecimento que os sistemas simbólicos cumprem a sua função política de 

instrumentos de imposição e legitimação da dominação, que contribuem 

para assegurar a dominação de uma classe sobre outra (violência 

simbólica) dando o reforço da sua própria força às relações de força que as 

fundamentam e contribuindo assim, segundo a expressão de Weber, para a 

domesticação dos dominados. (Bourdieu, 1989; p 11) 

 

As grades de nossa casa, os muros altos das escolas indicam que estamos 

nos protegendo de uma violência que vem de fora, de casa ou da escola, mas a 

violência que tanto nos atormenta e que tanto combatemos está presente também 

dentro da escola e pode se manifestar através de pequenos atos, que são 

naturalmente praticados no cotidiano da vida escolar. 

A rotina das escolas está gradualmente se transformando para combater a 

violência que se manifesta de diversas maneiras no meio escolar. Pouco a pouco as 

estruturas físicas foram se adequando a esta realidade social, muros foram 

construídos, sem contar na presença de policiais fortemente armados nos arredores 

das escolas.  
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Todas essas medidas não tem tido o resultado esperado, já que elas 

resolvem apenas uma parte do problema; a violência que vem de fora para dentro. 

Porém existem manifestações diárias de violência que acontecem dentro das salas 

de aula como o preconceito/estereótipo, o abuso de poder de professores e/ou 

diretores, que utilizam autoritariamente seus cargos, transformando sua prática 

educativa em sentenças e procedimentos autoritários e conclusivos. 

 

Quanto aos fatores internos, é necessário lançar um olhar crítico sobre os 

processos internos da escola para percebermos as manifestações de 

violência provenientes da própria dinâmica da escola e dos livros didáticos, 

os quais muitas vezes reforçam preconceitos, a exemplo dos sociais, de 

crenças, de raça, de religião, de cultura, da situação econômica e até pela 

própria postura de professores e alunos no cotidiano. (Aquino, 1998) 

 

O autoritarismo dos professores e diretores é gerador da violência 

institucional. No passado os alunos eram submetidos a castigos corporais em nome 

da disciplina e dos bons costumes. Na contemporaneidade diretores e professores 

têm dificuldades em dialogar com seus alunos, chegando a humilhá-los e ignorá-los 

em seus problemas, provocando ira nos alunos que querem ser escutados, que 

querem ver os professores como mediadores de um processo, e não autoridades 

inquestionáveis que devem ser respeitados a todo custo, por medo e não por 

respeito propriamente. 

          Nas práticas rotineiras é possível detectar a violência que atua de maneira 

silenciosa, a violência psicológica, simbólica, praticada sutilmente pelos professores 

contra os alunos. 

 

(...) na dinâmica das relações interpessoais do professor-aluno, dentro da 

instituição escolar, ocorre uma forma de violência que não deixa marcas 

explícitas, identificáveis, - a violência que se revela através das palavras, 

dos gestos e que pode ser denominada Violência Psicológica. (Koehler, 

2001: 01) 
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As formas de organização política da escola também se apresentam como 

uma violência exercida pela escola, na medida em que impõe um currículo escolar 

que despreza a diversidade. 

 

“O Planejamento Curricular se apresenta como ritual de massificação, que 

ignora a diversidade, as diferenças e utiliza um processo de 

homogeneização dos alunos; a relação professor-aluno como uma forma de 

domesticação, por colocar o professor no centro, com o controle do 

processo através da avaliação” (Pradem, 2004: 11) 

 

Segundo Hoffmann (2005, p. 15), “um professor que não avalia 

constantemente a ação educativa, no sentido indagativo, investigativo do termo, 

instala sua docência em verdades absolutas, pré moldadas e terminais”. 

A avaliação, por exemplo, é concebida como uma visão estática, a tão temida 

prova é utilizada como instrumento de punição aos alunos terríveis e por isso deve 

ser bastante difícil para separar quem sabe de quem não sabe, servindo apenas 

para aprovar ou reprovar, levando em consideração apenas o momento de sua 

execução desprezando todo o processo de aprendizagem. A avaliação neste sentido 

é vista como um ritual que segrega e estigmatiza os alunos em normais e 

deficientes, aptos e inaptos. 

Em seu livro Avaliação: mito e desafio: uma perspectiva construtivista, 

Jussara Hoffmann (2005, p 14) entrevista alguns professores sobre a imagem que 

eles têm sobre a avaliação e por mais surreal que seja, uma professora definiu 

avaliação como “conjunto de sentenças irrevogáveis de juízes inflexíveis sobre réu, 

em sua grande maioria, culpados” Definição essa acrescida de personagem de outra 

professora: “São Pedro: o que decide quem entra (ou não) no céu!”. 

Muitos professores criticam a educação tradicional, porém em suas prática 

educacionais reproduzem conscientemente ou não esta concepção, que muitas 



24 

 

vezes é produto de suas experiências como aluno ou de sua formação profissional. 

Estas práticas resultam na qualidade do trabalho do professor, que diante da 

desvalorização e falta de reconhecimento do seu trabalho, baixa remuneração entre 

outras tantas explicações, sentem-se desmotivados. Tais fatores estão ligados a 

proliferação desta violência no ambiente escolar, e contribuem ainda mais para as 

críticas contra os professores: 

 

Tratam desrespeitosamente os alunos no descaso com relação à 

preparação das aulas e nas freqüentes faltas cometidas, deixando muitos 

estudantes sem aula. Há um distanciamento entre os conteúdos curriculares 

e a vida cotidiana. A escola parou no tempo, não incorporando conteúdos e 

tecnologias da atualidade e os alunos reinvindicam aulas mais dinâmicas. 

Considera-se que os professores optam por violência em vez de didática 

para prender a atenção do alunado, impondo disciplina. (Waiselfisz; Maciel, 

2003: 22) 

 

O avanço dos meios educacionais e a institucionalização da democracia 

despertam a necessidade de repensar o papel da escola como aparelho dinâmico de 

transformação social. A qualidade e eficiência do ensino público tornam-se motivos 

propulsores para mudanças na atuação das escolas.  

A Gestão Participativa, um dos campos mais complexos da moderna teoria 

geral da administração, tem como principal objetivo a melhoria da qualidade 

pedagógica do processo educacional das escolas. Esta nova filosofia gerencial 

suscita discussões acerca da área pedagógica por ser um modelo gerencial que vai 

de encontro à educação tradicional, marcante pelo seu caráter autoritário. Neste 

caso uma gestão democrático-participativa seria de grande importância para que os 

alunos possam expressar suas necessidades e contribuir nas decisões tomadas 

pela direção.  

Abramovay et al (2003) chama atenção para a gestão como contribuinte para 

o sucesso das escolas inovadoras. Segundo a autora o papel do diretor é de suma 

importância numa gestão aberta, pois ultrapassa os modelos tradicionais de 
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administração e privilegia os alunos e o diálogo como aliado na resolução de 

problemas na escola. “A opção por práticas dialógicas de resolução dos conflitos e a 

aposta na cultura como espaço-tempo de coexistência demonstram que podem ser 

muito mais efetivas no combate à violência do que o investimento instrumental em 

aparatos de segurança” (Abramovay et al, 2003, p. 383). 
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2.2 - FATORES QUE CONTRIBUEM PARA A VIOLÊNCIA 

 

O Relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre educação para o 

século XXI (1996:95), reforça que: “a família constitui o primeiro lugar de toda e 

qualquer educação e assegura, por isso, a ligação entre o afetivo e o cognitivo, 

assim como a transmissão dos valores e normas”. 

Para falar de família é necessário distinguir que tipo de família ou o arranjo 

familiar estamos falando, porque nos últimos anos o conceito de família e sua 

organização têm sofrido mudanças significativas.  

No século XVI o casamento era apenas um negócio, acordo entre as famílias 

dos noivos, que tinham como objetivo principal interesses econômicos, a mulher era 

submissa primeiro ao pai e depois do casamento ao marido, os filhos gerados eram 

entregues aos cuidados das amas de leite. Não existiam laços de amor entre os 

membros da família. (RIBEIRO, 2007) 

De acordo com Schenker e Minayo (2003), Por família se entende uma 

instituição privada, passível, neste mundo pós-moderno, de vários tipos de arranjo, 

mas basicamente tendo a função de socialização primária das crianças e dos 

adolescentes. 

         A família nuclear, tradicional, composta por pai, mãe e filhos já não se constitui 

como único modelo familiar, em que o pai era a figura central, responsável pelo 

sustento da família, atualmente tem a família consanguínea, que consiste na família 

nuclear, mais os parentes diretos (avós, netos). Além dessa estrutura tem também 

as famílias alternativas ou comunitárias e as famílias homossexuais. A instituição 

família, hoje não precisa mais da figura masculina para existir, a mulher tornou-se 

independente, e é comum uma família onde a mulher ocupe a posição central, o 

número de mães solteiras cresce significativamente, assim como o número de 

casais sem filho. 

 

É um fato que as famílias constituem novas configurações, onde os papéis 

associados a questões de gênero passam a ser revistos e transcendidos 

também por questões referentes tanto às transformações de valores da 

sociedade, como contingências geradas pelas condições socioeconômicas 

e por esta razão criam novas formas de convivência em condições 

adversas. (Borges; 2006) 
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Embora a família tenha adquirido novas estruturas, sua importância na vida 

de uma pessoa continua tendo o mesmo significado. Independente dos membros 

que a compõe, idealmente, família é a base da formação de um ser humano e 

referência nas suas atitudes, nela encontramos segurança, proteção, carinho e 

aprendemos as primeiras regras e valores. Todavia diante das exigências sociais, os 

pais estão cada vez mais distantes da educação de seus filhos, delegando a 

responsabilidade à escola. 

De acordo com Liddle (1998 apud ARAÚJO, 2007, p.15), “o estilo de criação 

refere-se às atitudes dos pais com relação aos filhos em situações diversas, 

podendo ocorrer sob três tipos de controle: Autoritarismo, permissivo e o ausente. O 

estilo de criação dos pais é entendido como o clima emocional em que ocorre a 

socialização, uma vez que atos educativos específicos só terão eficácia no contexto 

de uma relação emocional apropriada.”. 

Teresa Cristina Rego (1996, p. 97), em seu artigo A indisciplina e o processo 

educativo: uma análise na perspectiva vygotskiana, fala sobre a família e a influência 

que exerce na formação e desenvolvimento da criança, para isso ela define os pais 

como Pais Autoritários, Permissivos e Democráticos. 

           Pais Autoritários são aqueles que, além de serem pouco comunicativos e 

afetuosos, são bastante rígidos, controladores e restritivos quanto ao nível de 

exigência de seus filhos. As condutas são avaliadas a partir de rigorosos padrões 

preestabelecidos. Valorizam a obediência às normas e regras por eles definidas, e 

não se preocupam em explicar às crianças as razões destas imposições nem 

consultá-las acerca do assunto. Diante da transgressão de uma destas prescrições 

por parte da criança, fazem uso de severas ameaças, do castigo físico e de outras 

medidas disciplinares. Segundo a autora as crianças que são educadas desta 

maneira tendem a ser mais tímidas, apreensivas, com baixa capacidade de iniciativa 

e auto-estima. 

Pais Permissivos valorizam o diálogo (as opiniões das crianças são 

frequentemente solicitadas e quase sempre aceitas) e o afeto. São pais que têm 

enorme dificuldade em exercer algum tipo de controle sobre a criança. 

Consequentemente são bastante tolerantes e até mesmo indulgentes em relação 

aos desejos, atitudes e impulsos infantis. Normalmente, diante de uma situação de 

conflito, teimosia ou “birra” não estabelecem limites e parâmetros. Além da marcante 
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ausência de regras e normas capazes de nortear as ações cotidianas da criança, 

tais como: hora de comer, dormir, ver TV etc. (que acabam sendo definidas por elas 

mesmas), esses pais não costumam exigir responsabilidades de seus filhos. A 

autora chama a atenção para o comportamento das crianças que são educadas 

desta maneira, por que geralmente agem por impulso e são imaturos. 

Pais Democráticos parecem conseguir um maior equilíbrio entre a 

necessidade de controlar e dirigir as ações infantis, de exigir seu amadurecimento e 

independência, e o respeito às necessidades, capacidades e sentimentos de seus 

filhos. São pais que apresentam níveis altos de comunicação e afetividade e que 

normalmente estimulam as crianças para que expressem suas opiniões sobre 

determinados aspectos que as afetam. Apesar de demonstrarem flexibilidade e 

esforço em compreender o ponto de vista de seus filhos, conseguem estabelecer 

regras e limites claros (cujos motivos são frequentemente explicados) que são 

mantidos de forma consistente, conseguindo, assim, uma disciplina firme, adequada 

às condições e possibilidades das crianças. Rego explica que as crianças educadas 

por pais democráticos são mais independentes, têm autocontrole, possuem 

iniciativa, autonomia e facilidade nos relacionamentos. 

Existem ainda os pais ausentes, que não foram citados pela autora, mas que 

podem ser caracterizados pela falta de tempo para a educação dos filhos, 

geralmente os pais ausentes dão uma atenção maior ao trabalho e outras 

ocupações, deixando a educação dos filhos sob a responsabilidade da babá e da 

escola, a falta de afeto e demonstração de carinho e preocupação, sem dúvida gera 

uma enorme insatisfação nas crianças, que reagem com atitudes agressivas e 

tentam chamar atenção dos pais através do baixo desempenho nas atividades 

escolares. 

          Em seu artigo, Os pais perante o rendimento escolar, José Manuel Cervera 

afirma que a família e escola devem trabalhar em comunhão, a participação da 

família na escola traz grandes contribuições para o processo ensino-aprendizagem. 

 

A responsabilidade dos estudos recai sobre os pais, os professores e sobre 

o filho-aluno. É uma responsabilidade partilhada e, portanto, nenhuma das 

três partes deve permanecer à margem desta tarefa ou ter ópticas 

diferentes. (Cervera; 2005) 
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A união escola-família deve estar presente em todo o planejamento escolar. É 

importante que a escola abra espaço para a família e igualmente a família assuma 

seu lugar na educação de seus filhos.  

O local em que a escola está inserida também se caracteriza como um fator 

condicionante da violência.  

 

De fato, há constantes tensões, que são provocadas pela presença na 

escola de traficantes, ladrões, assaltantes, estupradores, que tanto podem 

se aglomerar na porta das escolas à espera da entrada e saída dos alunos, 

como invadi-las. Esta invasão pode ser quer de forma sutil, como as 

realizadas com o uso de camisetas roubadas, emprestadas ou até 

compradas, que lhes imprimem a falsa condição de estudantes regulares, 

quer com atitudes deliberadas, abertas e acintosas como as que são feitas 

nas entradas das escolas, ou invasivamente, pulando seus muros em 

grupos. (Gomes, 2008; 11) 

 

Muitos alunos e professores sentem-se amedrontados e inseguros deixando, 

portanto, de irem para a escola pela ameaça que a comunidade representa. Tem 

sido bastante frequente os casos de assaltos e estupros nas proximidades das 

escolas. O consumo de álcool, drogas e o porte de armas pela comunidade são 

fatores que mais agravam a situação. 
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3.0 OS IMPACTOS DA VIOLÊNCIA DA ESCOLA NO PROCESSO ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

Está claro que o uso de autoritarismo dos agentes educativos não é a 

maneira mais eficaz para que se alcance a disciplina na sala de aula, pelo contrário, 

as atitudes repressivas dos professores causam ainda mais revolta nos alunos. 

Diante do comportamento violento e indisciplinado dos alunos na escola, 

podemos identificar várias justificativas para a mesma questão. Alguns questionam a 

escola por não saber lidar com as novas exigências da sociedade e do indivíduo 

moderno, outros culpam a família e o contexto social pelo comportamento dos 

alunos. Contudo é importante atentar-se para a 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. Certamente não 

podemos reduzir a razão da indisciplina a um único fator, considerando a 

complexidade do ser humano e as relações que ele estabelece com o outro. 

 

Podemos concluir que as concepções de desenvolvimento humano 

predominantes no meio educacional trazem sérias consequências 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 o seu papel de possibilitadora 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).  

 

 De acordo com Rego (1996, p. 96) os traços de cada ser humano 

(comportamento, funções psíquicas, valores etc.) podem trazer impactos objetivos 

ao aprendizado, à apropriação (por intermédio das pessoas mais experientes, da 

linguagem e outros mediadores) do legado de seu grupo cultural (sistemas de 
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representação, formas de pensar e agir etc.). Assim sendo, a postura dos alunos em 

sala de aula revela a experiência que o aluno adquire do convívio em sociedade, 

então é possível afirmar que um comportamento mais ou menos indisciplinado de 

um determinado indivíduo dependerá de suas experiências, de sua história 

educativa, que por sua vez, sempre terá relações com as características do grupo 

social e da época histórica em que se insere. 

As concepções acerca do fenômeno da indisciplina, de acordo com Aquino, 

contribuem apenas para fortalecer o preconceito e isentar a escola da 

responsabilidade pelo fracasso escolar. Diante disso algumas hipóteses são 

formuladas, tais como: 

 

Uma primeira hipótese de explicação da indisciplina seria a de que "o aluno 

de hoje em dia é menos respeitador do que o aluno de antes, e que, na 

verdade, a escola atual teria se tornado muito permissiva, em comparação 

ao rigor e à qualidade daquela educação de antigamente”. (Aquino, 1998) 

 

Esta primeira hipótese baseia-se numa visão saudosista e romanceada da 

educação de antigamente, que ignorava o aluno enquanto sujeito da educação e 

impunha a ordem através de castigos e punições (até físicas); 

 

Outra hipótese muito em voga no meio escolar, produto de nosso suposto e, 

às vezes, perigoso "bom senso" prático, diz respeito à suposição de que "as 

crianças de hoje em dia não têm limites, não reconhecem a autoridade, não 

respeitam as regras, e a responsabilidade por isso é dos pais, que teriam se 

tornado muito permissivos". Quase todos parecem concordar com essa 

hipótese do "déficit moral" como explicativa da indisciplina. (Aquino, 1998) 

 

Este tipo de justificativa reduz a indisciplina a um problema pessoal e 

individual do aluno, retirando da escola toda e qualquer responsabilidade diante dos 
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alunos indisciplinados e delegando á família a culpa pela “falta de educação” dos 

alunos. 

 

Ainda, uma terceira hipótese que os professores levantam freqüentemente 

sobre as razões da indisciplina é que "para os alunos, a sala de aula não é 

tão atrativa quanto os outros meios de comunicação, e particularmente o 

apelo da televisão. Por isso, a falta de interesse e a apatia em relação à 

escola. A saída, então, seria ela se modernizar com o uso, por exemplo, de 

recursos didáticos mais atraentes e assuntos mais atuais". (Aquino, 1998) 

 

Diante destas hipóteses podemos perceber que todas apontam possíveis 

razões que justificam a exclusão e o fracasso escolar, desconsiderando a relação 

professor-aluno-escola e não indicam alternativas plausíveis que auxiliem o trabalho 

docente. 

O principal prejudicado com a violência da escola é sem dúvida o aluno. Para 

ele as conseqüências destes atos são várias, tais como: baixa auto-estima, 

transtornos emocionais, depressão e a perda de interesse com os estudos, 

desencadeando no fracasso escolar 

O papel do professor é um fator fundamental para superação dos problemas 

que a educação na contemporaneidade adquiriu. Sabemos que são muitos os 

empecilhos que encontramos no caminho, mas reconhecer que o problema existe e 

que ele é de todos nós, educadores, é o primeiro passo. 
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Considerações Finais 

 

A escola é, sem dúvida, o caminho para a administração e superação na crise 

que se instalou no campo educacional. A escola enquanto agente educativo tem o 

dever de preparar o aluno, desenvolvendo suas capacidades de maneira plena, para 

que ele possa ser agente criador do conhecimento. É por intermédio da ação 

educativa que a sociedade prepara o indivíduo para convívio social. 

A escola, antes tida como imune aos problemas envolvendo violência, hoje 

convive com uma realidade assustadora; a violência que rompeu as muralhas e se 

instalou no ambiente escolar, trazendo graves consequências para o processo 

educativo. Neste cenário, a educação representa uma alternativa para amenizar esta 

violência. 

Não é possível acabar com a violência na sociedade, mas podemos controlar 

alguns dos seus fatores condicionantes, reduzindo o impacto que a violência pode 

trazer para o processo educativo. 

Falar sobre violência implica na discussão de vários fatores, portanto é um 

tema delicado e requer uma minuciosa pesquisa para que não reduza seu conceito a 

práticas de violência física, negligenciando as pequenas incivilidades. 

No combate à violência da escola algumas medidas preventivas fazem se 

necessárias como por exemplo, a democratização da escola, é a principal alternativa 

para atenuar a violência. Uma administração democrático participativa tem maiores 

chances de vencer as dificuldades apresentadas no espaço escolar, possibilitando 

visualizar soluções para a diminuição da violência. 

Como sugestão apresento o trabalho realizado pela UNESCO com escolas de 

alguns estados como Amazonas, Ceará e Bahia. Escolas Inovadoras: Experiências 

Bem Sucedidas em Escolas Públicas é um projeto que tem o objetivo de superar a 

violência, em todas as suas formas, e propõe algumas estratégias de combate a 

violência, tais como: recuperação de espaços de lazer e arte dentro das escolas, 

abrir as escolas nos finais de semana para o acesso de toda a comunidade, 

promover atividades pedagógicas com a participação efetiva do alunado, estimular, 

divulgar e premiar trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 

Neste sentido, as ações desenvolvidas pelas escolas inovadoras apontam, 

segundo Abramovay ET AL (2003) que é possível a implementação concreta de uma 

política pública voltada para a prevenção e o enfrentamento da violência, bem como 
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para melhorar as condições de acesso e permanência na escola. Fazer da escola 

um espaço de superação da violência. Para tanto, é fundamental o investimento na 

melhoria de qualidade do ambiente escolar e o reconhecimento de que a instituição 

e seus sujeitos “devem ser tratados da mesma forma como nós próprios 

gostaríamos de ser tratados”. (Abramovay et AL, 2003: 382) 

Este estudo foi desenvolvido a partir da necessidade de encarar a violência 

como um problema educacional e de responsabilidade de todos, abordando as 

diversas formas de manifestação da violência dando ênfase a violência que é 

praticada pela escola. Não tem a pretensão de encerrar a discussão sobre o assunto 

e tampouco de elaborar uma fórmula para a erradicação da violência, até porque 

suas causas são diversas, mas sim de propor uma reflexão que auxilie na 

compreensão do tema.  
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