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RESUMO 
 

Esta pesquisa teve por objetivo compreender as Representações Sociais de violência na 
escola compartilhadas por alunos e professores do ensino fundamental no estado da 
Paraíba. A escola é um dos principais ambientes de convivência social de jovens e crianças, 
e é um espaço de crescimento intelectual e interação social onde diferentes grupos 
convivem cotidianamente, permeados pela diversidade cultural e uma composição plural 
de alunos, gestores, professores e pais o que torna inevitável que surjam divergências e 
conflitos. Estes desacordos fazem parte do processo de interação e do convívio em 
sociedade, porém, quando extrapolam limites, podem culminar em violência. O conceito 
de violência transforma-se à medida que a sociedade se reestrutura e avança em termos de 
garantias e afirmação de direitos sociais. De maneira geral, define-se por violência quando 
a interação direta ou indireta de indivíduos ou grupos causa danos a outrem em diferentes 
graus, seja de natureza física, emocional ou simbólica. Diante desta realidade é um desafio 
compreender de que maneira as práticas sociais se estabelecem a partir de diferentes 
representações de violência. As representações sociais são um modo de pensamento social, 
teorias de senso comum que norteiam as ações ou saberes socialmente compartilhados. 
Participaram do estudo alunos das turmas de 6º ao 9º ano do ensino fundamental, bem 
como professores de duas escolas públicas municipais da Paraíba. O levantamento de 
dados se deu em etapas nas quais foram utilizados métodos qualitativos, que favorecem a 
compreensão dos fenômenos sociais. Utilizou-se de teste de associação livre (TAL), grupos 
focais com alunos e entrevistas com os professores. O material do TAL foi analisado a 
partir do Software EVOC e o conteúdo das entrevistas e grupos, a partir da análise temática 
de conteúdo. Professores e alunos recorreram a diferentes explicações do fenômeno: Os 
alunos objetivaram a violência em aspectos físicos e simbólicos como bater, xingar e 
desrespeito, e ancoram seus sentidos em aspectos sociais e afetivos decorrentes de 
preconceito e discriminação;  Já os professores representaram a violência como 
transgressão às normas e indisciplina, objetivando-a como impunidade, indisciplina e má-
conduta e ancoraram seus sentidos enfocando o papel da família e do Estado como 
principais responsáveis pelo fenômeno. Os dados nos mostraram que, embora 
compartilhem do mesmo espaço e da mesma realidade na escola, professores e alunos 
constroem representações sociais distintas a respeito da violência e norteiam suas ações, 
atitudes e julgamentos a partir de diferentes perspectivas.  
 
Palavras Chave: Violência. Escola. Representações Sociais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

This research had the objective of comprehending the Social Representations of violence at 
school, shared by students and teachers of the basic education in the state of Paraíba. The 
school is one of the main environments of social coexistence for youth and children and it 
is an space of intellectual growth and social interaction where different groups daily 
coexist, permeated by cultural diversity and a range composition of students, managers, 
teachers and parents which makes inevitable the arise of disagreements and conflicts. 
These disagreements are part of the process of interaction and of the social coexistence, 
however when it exceeds limits these divergences may culminate in violence. The concept 
of violence changes as far as the society restructures itself and advances in terms of 
guarantees and the establishment of social rights. In general, violence is defined when the 
direct or indirect interaction of individuals or groups cause damages to others on different 
degrees, whether physical, emotional or symbolic natures. Faced with this reality, it is a 
challenge to understand how social practices are established from different representations 
of violence. The social representations are a form of social thought, common sense theories 
that guide the shared actions or knowledges. Students of classes from 6º to 9º levels of the 
basic education participated in the study, as long as teachers of two municipal public 
schools. The collection of data occurred in steps in which it were used qualitative methods 
that favour the understanding of social phenomena. It has been used  a free association test, 
and two focal groups with students and interviews with the teachers. The test material was 
analysed from the EVOC software and the content of the enterviews and groups, from the 
thematic content analysis. The two groups of participants used different explanations for 
the phenomenon. The students reported the violence in physical and symbolic aspects as to 
beat, to inveigh and disrespect; and anchor their senses in social and affective aspects 
arising from prejudice and discrimination. On the other hand, the teachers represented the 
violence as transgression of the norms and indiscipline, reporting it as impunity, 
indiscipline and misconduct and anchor to their senses focusing the role of the family and 
the state as main responsible for the phenomenon. The data showed us that, although they 
share the same space and the same reality in the school, teachers and students build 
different social representations about violence and guide their actions, attitudes and 
judgments from different perspectives. 
 
Keywords: Violence. School. Social Representations. 
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INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa teve como objetivo compreender as Representações Sociais de 

violência na escola compartilhadas por alunos e professores do ensino fundamental do 

estado da Paraíba. Esta pesquisa esteve vinculada à pesquisa nacional denominada 

“Violência e Preconceito na Escola”, coordenada por pesquisadores da Universidade 

Federal do Mato Grosso do Sul1 em conjunto com diversas universidades federais, entre 

elas a Universidade Federal de Pernambuco.  O objetivo da pesquisa matriz foi de fornecer 

subsídios concretos para a elaboração de políticas públicas de enfrentamento à violência e 

ao preconceito nas escolas. A pesquisa aqui relatada configurou-se a partir desse projeto 

matriz, ao qual à orientadora integrava a equipe de pesquisadores na UFPE, e visou 

levantar dados relativos à violência na Paraíba, que não estava incluído no projeto inicial. 

Argumentamos a concepção de violência a partir de uma perspectiva psicossocial, 

considerando que suas interpretações se constroem por grupos e interesses diversos. 

Particularmente na escola, se torna mais complexa uma compreensão do fenômeno, pois 

neste espaço as relações são permeadas por conflitos, divergências e tensões próprias de 

um ambiente institucionalizado com relações hierárquicas e jogos de poder (CRUZ E 

SANTOS, 2014). Assim, consideramos a violência enquanto um fenômeno histórico, 

dinâmico e multideterminado, que incide diretamente nos domínios da convivência social 

sob diversos âmbitos e em diversas modalidades (OLIVEIRA, 2012; TELES, 2013). Seu 

conceito está em contínua construção, transformando-se e ganhando novos significados 

conforme os ditames e as condutas da sociedade em um dado tempo histórico. 

Dentre as formas de manifestação de violência podemos situar a violência física, 

psicológica e simbólica. Em todas as formas, assume um caráter de explorar, dominar e 

oprimir o outro. A violência física caracteriza-se por um ato contra a integridade através de 

uma intervenção física como agressão, espancamento, roubo, homicídio e violência sexual; 

A violência psicológica está relacionada à tentativa de denegrir o sujeito por meio de 

agressão verbal com ofensas e insultos que incidem sobre a autoestima; e a violência 

simbólica, compreende abusos de poder através de símbolos de autoridade e violência 

institucional (ABRAMOVAY, 2006).  

Este não é um fenômeno novo, porém, tem se apresentado com novas formas de 
                                                 
1 . O projeto foi realizado em parceria com o Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira e 
desenvolveu-se em etapas. A primeira delas foi uma pesquisa de levantamento de todas as produções 
acadêmicas e cientificas sobre o tema do preconceito e da violência, em seguida foi realizado um estudo de 
campo em escolas do território nacional envolvendo o conjunto de atores da comunidade escolar. 
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expressão, ganhando espaço e tornando-se constante nos debates acerca dos fenômenos 

sociais (CHARLOT, 2001). Nos últimos anos vemos crescer de forma potencializada os 

atos delinquentes na sociedade civil e o envolvimento cada vez maior de crianças e 

adolescentes, tanto como vítimas quanto como agressores. Dados do Mapa da Violência da 

Secretaria Nacional da Juventude (2013) mostram que a taxa nacional de homicídio 

violento entre os jovens (entre 15 e 24 anos) tem tido um significativo crescimento desde o 

ano 2006. As taxas de homicídio na população juvenil (53,4 por 100 mil habitantes) 

chegam a quase duplicar as taxas na população geral (27,1 por 100 mil habitantes). A 

Paraíba encontra-se no 3º lugar neste ranking, de 2001 a 2011, e o estado teve um aumento 

de 219% nas taxas de homicídios na população jovem (WAISELFISZ, 2013).  

Esta relevante colocação do estado mediante o parâmetro nacional, justifica a 

importância de aprofundar o estudo desta realidade. Estes dados motivaram a busca pela 

compreensão dos aspectos geradores da violência em especial no ambiente escolar. Foi da 

experiência da pesquisadora de trabalho em escolas que partiu o interesse pela temática da 

violência, pois ao mediar conflitos entre alunos e professores na atuação enquanto 

psicóloga escolar,  percebemos que ambos os segmentos partiam de pressupostos 

diferentes para justificar as agressões. Alunos compreendiam a violência como uma forma 

de comunicação, enquanto os professores mostravam-se estarrecidos diante de 

determinadas situações.  Assim, surgiram os questionamentos: Como ocorre a vivência da 

violência na escola? Professores e alunos a compreendem da mesma forma? Como esses 

dois importantes atores do cenário escolar representam esta relação com a violência?  

Entendemos a relevância do estudo compreendendo que sendo a escola um dos 

principais espaços de convivência social, ela assume diferentes significados, pois ao 

mesmo tempo em que é um espaço para crescimento intelectual é também um lugar onde 

diferentes grupos têm de conviver cotidianamente com regras e normas. Por isso, além de 

um espaço de aprendizagem formal a escola é um local privilegiado para socialização e 

construção de identidades que potencializa o desenvolvimento da autonomia para a busca 

de emancipação (ABRAMOVAY, 2009). 

 Como um espaço repleto de diversidade cultural e formado por diferentes atores 

(alunos, gestores, professores e pais), é inevitável que surjam divergências e conflitos. 

Estes desacordos fazem parte do processo de interação e do convívio em sociedade, porém, 

quando extrapolam limites essas divergências podem culminar em atos violentos. 

Anteriormente entendia-se por violência na escola os eventos de indisciplina dos alunos em 
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relação às normas vigentes e a manifestações de delinquência, como depredação do 

patrimônio. Hoje, a partir da democratização e afirmação dos direitos das minorias, o 

conceito vem se expandindo, passando a abranger questões como a exclusão e 

desigualdade social e expressões de preconceito e discriminação (FONTES, 2010). 

Assim, compreender a violência implica compreender o sistema social em 

desequilíbrio, as condutas humanas e as formas como seus agentes respondem a estas 

condutas (OLIVEIRA, 2012). Portanto, entender como os diferentes atores significam a 

violência na escola e como se vêm como participantes deste fenômeno, é fundamental para 

elaboração de estratégias de enfrentamento adequadas à realidade que possam ser efetivas 

em seus objetivos (TELES, 2013).  

Buscando compreender este fenômeno utilizamos do aporte teórico-metodológico 

da Teoria das Representações Sociais - TRS, e esta escolha se justifica pela relevância 

social e espessura cultural do objeto. A TRS nos permite conhecer o universo consensual 

dos atores envolvidos (professores e alunos), bem como as vivências imbricadas nas 

manifestações da violência no cotidiano escolar. Neste processo de compreensão da 

violência, as representações sociais são fundamentais para apreender aspectos da realidade, 

pois consideram a plasticidade dos contextos históricos e as significações e representações 

dos diversos grupos ao longo do tempo (SOUZA, 2010).  

Almejando abarcar os conteúdos e objetivos aqui levantados, essa dissertação foi 

organizada em cinco capítulos. O primeiro busca contextualizar a escola como espaço de 

socialização e palco de conflitos e ainda conceituar a violência abordando algumas de suas 

dimensões constituintes. O segundo capítulo apresenta a Teoria das Representações Sociais 

e uma conceituação geral de seus princípios, trazendo um enfoque sobre a Abordagem 

Estrutural e em seguida retomando a violência na escola enquanto objeto de representação 

social a ser investigado. O terceiro capítulo explana sobre as etapas e o caminho 

metodológico percorrido durante o estudo. No quarto capítulo são apresentados os 

resultados de cada etapa da pesquisa bem como uma discussão dos achados. No último 

capítulo são tecidas algumas considerações a título de considerações finais, bem como as 

limitações da pesquisa e alguns apontamentos para pesquisas futuras. 
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OBJETIVOS  

  

Objetivo Geral 

Compreender as Representações Sociais de violência na escola compartilhadas por 

alunos e professores do Ensino Fundamental no estado da Paraíba. 

 

Objetivos Específicos 

• Identificar o conteúdo das representações sociais de violência compartilhadas por 

alunos e professores do Ensino Fundamental; 

• Analisar os conteúdos e significados compartilhados das Representações Sociais de 

violência;  

• Relacionar os conteúdos das Representações Sociais de violência construídas pelos 

alunos com os sentidos compartilhados pelos professores. 
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1. ESCOLA E VIOLÊNCIA: APROXIMAÇÕES CONCEITUAIS 

 Nas últimas décadas, a violência escolar ganhou um maior espaço no campo 

científico, como também se tornou mais presente nas conversações cotidianas e na mídia. 

Paralelamente ao surgimento da sociedade industrial, por volta da década de 1960, os 

padrões de convivência familiar mudaram, adultos e adolescentes tiveram suas relações 

modificadas. Os jovens passaram a conviver mais entre si e construíram uma sociedade 

com suas próprias escalas de valores e normas de convivência, muitas vezes contrárias às 

normas familiares e escolares (GALVÃO, 2010). 

 Os primeiros movimentos em direção ao entendimento do fenômeno da violência 

escolar no Brasil datam de 1980, quando a segurança começa a ser vista como um tema 

diretamente relacionado à qualidade de vida e ganha espaço no debate público, sendo 

considerado um ponto de grande preocupação da sociedade civil. As pesquisas desta época 

apontam, como indícios de violência escolar, o ataque aos prédios de ensino e a depredação 

do patrimônio público, e naquele momento, o conceito de violência estava diretamente 

relacionado às invasões e depredação ao espaço físico. Iniciam-se, a partir daí, os primeiros 

movimentos da sociedade, pais, alunos e professores, reivindicando medidas de proteção às 

unidades escolares. (ABRAMOVAY, 2002; CARDOSO, 2013). 

Foi também na década de 1980 que a pesquisa sobre violência escolar começou a 

ganhar espaço no mundo acadêmico, concomitantemente ao aumento da violência geral e 

delinquência da época (LEME, 2009). Foram as circunstâncias do contexto histórico de 

democratização do país e de desenvolvimento econômico que contribuíram para essa 

mudança. Nos anos 1990, houve uma multiplicação das pesquisas sobre o tema, sendo a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO - um 

dos principais órgãos financiadores dessa investigação, abordando a violência juvenil nas 

camadas médias e nas periferias urbanas. As violências escolares passaram a ser uma 

extensão do vandalismo urbano e foram ganhando visibilidade no cotidiano enquanto se 

espalhavam pelas cidades e regiões pouco industrializadas (GALVÃO, 2010). 

Uma das explicações para este fenômeno de expansão é descrita nos indicadores 

apontados por Sastre (2013), dentre eles: o significativo aumento populacional, a 

urbanização da população que passou a migrar substancialmente para as zonas urbanas em 

busca de emprego e renda o que levou a uma favelização dos centros urbanos, e esses 

novos moradores das cidades se aglomeraram em áreas de difícil habitação. Todas essas 
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mudanças deterioraram as condições de geração de renda e desestabilizaram as relações 

sociais, que culminaram em atos de violência e delitos múltiplos, ao lado das dificuldades 

internas nas escolas, vividas pelos professores e demais agentes educacionais, diante da 

universalização de acesso que democratizou a educação pública e garantiu, a todos, o 

direito à escolarização. 

Esta contextualização sócio-política é relevante, pois quando se relaciona a 

violência ao contexto escolar, tem-se em primeiro lugar que compreender que a vida 

escolar é resultante das conjecturas sociais do meio externo onde ela está inserida. A este 

respeito tem-se que na década de 1990, intensificaram-se as ações do crime organizado, o 

tráfico de drogas e o sentimento de insegurança na população em geral tornaram-se 

crescentes no meio social. Paralelamente, a violência passa a fazer parte das relações 

escolares em forma de agressão entre os grupos de alunos e dos alunos para com os 

professores. Neste período surgem as primeiras iniciativas de políticas públicas para 

redução da violência, como o “Programa Nacional Paz nas Escolas”, da Secretaria de 

Estado dos Direitos Humanos e do Ministério da Justiça, que buscou capacitar a escola 

como espaço democratizador e potencializador de condições de vida da sociedade, entre 

outros (SPOSITO, 2001). 

A pesquisa de Dayrell (2009) levantou as produções sobre juventude e relações 

escolares entre os anos de 1990 e 2006, e apontou o crescimento do tema “Indisciplina e 

violência na escola”, somente a partir do ano de 2002. Neste período, a violência escolar 

começou a ser vista não somente como violência do espaço escolar, mas como 

representativa de uma afirmação do direito do estudante de ser reconhecido ou ainda de 

quebra de opressão e estigmas por parte dos alunos jovens. Já o levantamento feito por 

Zechi (2008), nas publicações nos principais periódicos científicos da área de Educação 

percebeu que, dos anos de 1990 a 2003, a violência escolar foi estudada como um reflexo 

da violência social, recebendo influência da marginalidade e da realidade dos bairros e 

periferias onde as escolas estão localizadas. A violência escolar é então ocasionada por 

diferenças econômicas e culturais e foi analisada como um fenômeno que nasce dentro da 

escola, mas que decorre da realidade exterior a ela.  

Em 2013, o Ministério da Educação do Brasil realizou um levantamento intitulado 

Panorama dos Estudos Sobre Violência nas Escolas no Brasil: 1980 - 2009 (SASTRE, 

2009), o qual traz um mapa da realidade dos estudos sobre violência e indisciplina no 

contexto escolar brasileiro a partir das produções científicas. O estudo ressalta a falta de 
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visibilidade e divulgação da produção já realizada, o que gera desconhecimento da 

temática por grande parte dos professores e gestores escolares.  

Este Panorama Nacional indicou a Psicologia e a Educação como áreas de maior 

investimento em pesquisas sobre violência escolar.  Afirma existir pesquisadores que se 

interessa pelo problema  mas que ainda não alcançaram o respaldo institucional necessário 

pois não há linhas de financiamento específicas sobre o tema em nenhuma das agências 

fomentadoras de pesquisa (SASTRE, 2009). Este dado também foi indicado por Sposito 

(2001) que chamava atenção para a necessidade de sistematizar programas de investigação 

sobre o assunto. 

Uma importante entidade de apoio e desenvolvimento de pesquisa sobre violência 

no âmbito escolar é a UNESCO, através do Observatório de Violências na Escola. Em 

parceria com algumas universidades, esta instância tem contribuído para o aumento da 

produção intelectual a respeito da violência nas escolas do país. Algumas outras 

instituições nacionais também têm se articulado para produzir ações de combate e 

enfrentamento da violência como, por exemplo: o Ministério da Educação através da 

Secretaria de Educação Fundamental na produção de material didático de apoio, tais como 

um kit de apoio aos educadores intitulado: Ética e Cidadania no Convívio Escolar (MEC, 

2001); e o programa “Brasil sem Homofobia” do Ministério da Saúde (2004) que ofereceu 

formação continuada aos professores com intuito de reformular e ressignificar atitudes 

sexistas e homofóbicas, entre outros.  

No âmbito da organização curricular teve-se a contribuição dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) que afirmam a cidadania como um produto de histórias 

protagonizadas pelos grupos sociais e sendo constituída por diferentes tipos de direitos e 

instituições. Assim, a cidadania se apoia na igualdade entre os indivíduos e na efetivação 

plena de todos os seus direitos sociais, e é somente por meio da educação como prática de 

liberdade e reflexão, que o indivíduo pode tomar para si seus direitos como fatos e 

realidade. Com esta concepção, o debate sobre a cidadania está hoje intimamente ligado à 

discussão sobre a escola democrática, inclusiva e, consequentemente, não violenta 

(FERNANDES, 2010). Desta forma, o conceito de violência vem constituindo-se 

historicamente em paralelo à democratização e à afirmação dos direitos das minorias. O 

processo civilizatório foi gradativamente ampliando o conceito de violência a partir da 

ampliação desse universo de direitos e de um olhar de respeito à diversidade e à diferença, 

como cabe à função social da escola, a seguir apresentada. 
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1.1 A Função Social da Escola 

 O processo de escolarização da população no Brasil assumiu diferentes contornos 

ao longo dos anos e desenvolveu-se a partir de diferentes políticas educacionais 

influenciadas por constantes mudanças econômicas e sociais. A relação entre a escola e a 

criança se desenvolveu ao longo desse processo histórico onde a criança foi 

gradativamente sendo vista como sujeito fundamental da ação escolar e a escola sendo 

concebida como um espaço natural e inerente à infância. A construção da associação 

criança-escola foi construída a partir das transformações culturais e do processo de 

civilização, no qual a escola passou a ser considerada como um espaço privilegiado de 

formação do sujeito civilizado. (GOUVÊA, 2007). 

 Em uma breve retrospectiva histórica situamos que os primeiros movimentos do 

Estado para a construção da educação pública remontam ao século XVIII, a partir da 

Revolução Francesa e sob o influxo do Iluminismo na Europa, em que o estado começou a 

quebrar com as ideias religiosas predominantes fazendo prevalecer uma visão laica de 

mundo a partir da propagação da escola pública universal, gratuita e leiga. No século XIX, 

a educação passa efetivamente a ser firmada como dever do Estado, assinalando assim a 

necessidade de uma organização específica para a formação de um sistema nacional de 

educação, a partir de uma instância articuladora e coordenadora das atividades de ensino 

(MEINERZ, 2011; SAVIANI, 2002). 

 Após a Revolução de 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde e a 

educação começou a ser reconhecida no plano institucional como uma questão nacional. 

Então, a partir do século XX inicia-se o processo de democratização da educação a partir 

da ampliação e universalização da escola fundamental e através dos movimentos de 

renovação pedagógica. Em termos da legislação, a Constituição Federal de 1946 definiu a 

educação como direito de todos e o ensino nos anos iniciais como obrigatório e gratuito 

nas escolas públicas, iniciando assim o processo de instalação de um sistema nacional de 

educação democrática que culminou com a primeira formatação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação de 1947 (SAVIANI, 2002; VILASSANTI, 2011). Mais recentemente, 

com a expansão econômica e a ampliação dos núcleos urbanos, a escola foi gradativamente 

sendo alvo de políticas públicas mais estruturadas e investimentos mais significativos e 

progressivamente adquirindo maior legitimidade social (GOUVÊA, 2007). 
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Embora haja vários estágios diferenciados desse processo, nas diferentes regiões 

geográficas e nas distintas unidades escolares, podemos afirmar que desde a sua 

constituição como instituição formal, a escola representa um espaço diversificado de 

desenvolvimento e aprendizagem que reúne uma diversidade de atribuições, 

conhecimentos, regras e valores que são permeados por conflitos, problemas e diferenças. 

Mais do que um espaço físico, a escola se configura então, como um espaço social, 

psicológico e cultural onde os sujeitos se desenvolvem a partir das atividades 

desenvolvidas e, ao mesmo tempo, por meio de interações interpessoais contínuas e 

complexas que ocorrem na sala de aula e fora dela. A escola é o lugar onde as crianças 

passam boa parte de sua infância e onde começam a estabelecer seus primeiros contatos 

sociais para além dos vínculos familiares o que a caracteriza como um espaço relacional 

(SOARES, 2012).  

 A este respeito, entendemos que além do ensino dos conteúdos disciplinares e da 

leitura e escrita, a escola é onde se aprende sobre normas e regras de convívio social. É um 

espaço privilegiado de socialização, pois oportuniza a convivência da criança com seus 

pares em um ambiente multicultural que possibilita a construção de laços sociais afetivos. 

A escola se configura, então, como um espaço de referência fundamental para a formação 

da identidade das crianças. A escola tem a função de formar as novas gerações em termos 

de acesso à cultura socialmente valorizada, de formação do cidadão, e de constituição do 

sujeito social (ABRAMOVAY, 2009). 

A escola atua, portanto, como potencializadora do desenvolvimento humano, da 

redução dos níveis de pobreza e desigualdades e do combate às exclusões e de iniciação ao 

processo de construção do pensamento crítico. É crucial para a construção de identidades e 

o desenvolvimento de autonomia em busca de emancipação. A escola é também um espaço 

que viabiliza a mobilidade social, e o que antes foi um engodo à população, na atualidade a 

ótica do direito materializa essa intenção e algumas vezes é o único meio viável de acesso 

a essas oportunidades e propostas de equidade. Embora a proposta maior seja a da 

equidade, não se pode negar que na atualidade é estreita a ligação entre educação formal e 

emprego, pois o nível de escolaridade é condição básica requerida para a entrada no 

mercado de trabalho e, quanto maior o tempo de permanência nos estudos, maior se torna a 

possibilidade de acesso às profissões de maior prestígio social (ABRAMOVAY, 2009). 

 Na legislação que garante a escolarização temos o direito à educação fazendo parte 

do conjunto dos direitos sociais fundamentais, assim como o Estatuto da Criança e do 
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Adolescente (ECA - Lei nº 8.069/1990) quando afirma que toda criança tem direito à 

educação, visando ao seu desenvolvimento pessoal, ao exercício da cidadania e o preparo 

para o mercado de trabalho (Cap. IV, Art. 53), bem como assegura que os pais ou 

responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino (Cap. IV, 

Art. 55). Desta forma, toda criança em idade escolar deve frequentar a escola o que afirma 

este espaço como um importante meio de desenvolvimento das crianças e jovens.  

 Como uma instituição social e um espaço de convivência que favorece o exercício 

da cidadania, a escola possui formas de organização, normas e procedimentos que não são 

apenas aspectos formais de sua estrutura, mas que se constituem como mecanismos que 

norteiam as formas de participação de todos os membros da comunidade escolar. Para os 

alunos, se torna um espaço de referência pessoal que marca seu desenvolvimento por 

estarem naquele ambiente e por vivenciarem determinadas atividades do cotidiano escolar, 

pois cada escola é única, com características sociais próprias que são fruto de sua 

organização, de sua história e das relações sociais ali estabelecidas (BUENO, 2001). 

 Para compreender a escola, é preciso partir das especificidades do contexto onde 

está inserida e de suas práticas culturais. A escola é constantemente reinventada para 

atender as demandas da dinamicidade de seu tempo e da vida em sociedade. Os processos 

atuais de escolarização são uma resposta às necessidades contemporâneas e resultantes de 

uma sociedade capitalista e urbanizada, podendo ser modificados na medida em que estes 

processos se reestruturam e que os sujeitos atuem sobre eles (MEINERZ, 2011). 

 A escola possui objetivos e metas predeterminadas para seu funcionamento; 

emprega e reelabora os conhecimentos socialmente produzidos com intuito de promover a 

aprendizagem e o desenvolvimento das funções cognitivas e psicológicas dos alunos, bem 

como estimula seu potencial levando em consideração as diferenças socioculturais de cada 

um. É uma instituição que prioriza as atividades educativas formais, um espaço de 

desenvolvimento e aprendizagem norteado por um currículo e que considerando aspectos 

culturais, cognitivos, sociais e históricos que estão presentes nas interações e relações entre 

os diferentes atores do espaço escolar (DESSEN, 2007). 

 Exercendo um papel fundamental na constituição da subjetividade humana e na 

organização social, a escola não é apenas um espaço reprodutor das condições sociais; é, 

sobretudo, transformadora na medida em que se produzem no contexto escolar práticas que 

perpassam a concepção de homem e de mundo e tem um importante papel no processo de 

conscientização dos indivíduos, através da construção de uma consciência crítica e da 
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possibilidade dos sujeitos se apropriarem do conhecimento cultural acumulado 

historicamente. A partir do conhecimento aprendido na escola, o aluno se constitui como 

um sujeito social, agente de transformação da sociedade (TELES, 2013). 

 Atualmente a educação se tornou acessível à maioria dos jovens no Brasil, porém 

ainda vem enfrentando o desafio da permanência e do aproveitamento escolar. Embora o 

acesso esteja consolidado, o mesmo não se pode dizer sobre os resultados e outros 

indicadores de performance, pois os índices de evasão, a baixa qualidade da educação e o 

analfabetismo funcional continuam elevados. Diante disto, é preciso considerar que a 

democratização da escola não ocorre apenas pelo sistema de escolarização, pois ainda é 

pouco significativo o acesso amplo à escola de nível fundamental, se essa instituição não 

for capaz de possibilitar avanços na compreensão de mundo e nas possibilidades concretas 

para os indivíduos na sociedade e no mercado de trabalho (MEINERZ, 2011). Neste caso, 

muitas são as formas de violência na escola que fora mapeadas. 

 

1.2 Violência Escolar: Formas de Expressão no Cotidiano e nas Práticas Sociais 

 Por toda a exposição anterior de sua função social podemos dizer que a escola é o 

espaço onde as diferenças se encontram. Diferenças de valores, educação familiar, religião 

e cultura, cuja diversidade faz da escola um local permanente de potenciais conflitos. 

(OLIVEIRA, 2012). A violência escolar parte do que há de comum na violência em outros 

contextos e fatores tais como, o local em que se situa, os personagens envolvidos, os tipos 

de atos violentos que são praticados e as consequências e reflexos destas ações. Para 

compreender esta relação buscamos um conjunto de significados, além da definição, mas 

que envolvem os papéis que os atores sociais desempenham na prática escolar e que 

engloba a relação entre a escola, família e sociedade (PIGATTO, 2010) 

 Estes fatores levam-nos a pensar a violência na escola como um fenômeno 

estrutural da sociedade e que se expressa na escola, porém, cabe situar que ao buscar 

definir a violência, encontramos diferentes fenômenos relacionados sob a mesma 

denominação, bem como outros fenômenos que, por terem se tornados rotineiros na escola, 

deixaram de ser vistos como violentos. Pela diversidade de condicionantes, portanto, fica 

difícil uma única definição de violência aplicável a todos os contextos, pois é algo 

inegavelmente dinâmico e mutável, seus significados passam por alterações e adaptações à 
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medida que a sociedade se transforma, e conforme se encontram em distintas localidades, 

contextos culturais e momento histórico (ABRAMOVAY, 2006). 

 Priotto (2009) define violência escolar como comportamentos agressivos, conflitos 

interpessoais, danos ao patrimônio, atos criminosos, discriminações e outros atos de 

violência cometidos por alunos, professores e funcionários no ambiente escolar. Este tipo 

de violência pode ser compreendido a partir de uma construção social que ocorre nas 

interações entre os personagens, relações internas, externas e institucionais e que 

constituem as práticas da violência. A escola é vista não só como o espaço em que ocorre 

as violências, mas, muitas vezes, como um meio potencializador destas. 

 Em outras palavras, a escola atua como autora, vítima e palco de violências. É 

autora quando segrega uma parte dos alunos através de processos sutis, como por exemplo, 

quando se utiliza de métodos de avaliação inadequados ao desenvolvimento do aluno e a 

falta de uma estrutura física que compreenda suas necessidades, caracterizando-se, assim,  

como alguns dos fatores que reproduzem a exclusão social. É vítima quando sofre 

vandalismo e depredação; e é palco, quando no seu ambiente desenrolam-se conflitos entre 

os membros que a integram e quando se torna lugar de aprendizagem de violências 

(GALVÃO, 2010). Esses contextos de violência sinalizam para uma crise da função 

socializadora da escola e mostram sua dificuldade em criar possibilidades para que estes 

conflitos sejam acertados internamente no âmbito da convivência democrática 

(CARDOSO, 2013). 

Em um detalhamento da temática, Priotto (2009) traz uma análise da violência 

escolar a partir da separação dos conceitos de violência na escola, da escola e contra a 

escola. Essa diferenciação se dá pela forma como a violência ocorre, o local onde ocorre e 

os personagens envolvidos. Assim, a violência na escola é definida como aquela que 

ocorre no espaço escolar ou nas suas imediações, tais como brigas de gangues, roubos, 

agressões, bullying. Ou seja, situações de violência que acontecem dentro da escola e 

envolvem membros da comunidade escolar. Por sua vez, a violência da escola é, portanto, 

aquela resultante da organização da instituição, da forma de administração, de abusos de 

poder, desrespeitos, humilhações e que resultam em fracasso escolar dos alunos, descaso e 

descompromisso dos professores. E por fim, a Violência contra a escola que pode ser 

caracterizada como aquela em que são os atos de depredação e vandalismos que ocorrem 

contra a estrutura física, os prédios, objetos e móveis, que constituem o ambiente e 

patrimônio escolar (PRIOTTO, 2009). 
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 Em outra perspectiva, Abramovay (2006) define a violência sob dois âmbitos: físico 

e simbólico. Como de natureza física, a violência caracteriza-se por um ato contra a 

integridade do outro ou contra si mesmo, através uma intervenção física de um indivíduo 

ou grupo. Tais atos podem ser: suicídios, espancamentos, furtos, homicídios, violência 

sexual, porte de armas ou até violências no trânsito. Ou de natureza simbólica, como 

abusos de poder através de símbolos de autoridade, violência verbal e institucional: 

marginalização, discriminação, segregação, preconceitos institucionalizados. Segundo a 

autora constitui-se violência quando a interação direta ou indireta de indivíduos ou grupos 

causa danos a um ou mais atores, em diferentes graus, seja de natureza física, cultural, 

emocional ou simbólica. 

 Para Bourdieu (2002), a violência simbólica é a violência sutil que se encoberta nas 

relações de poder que regem a sociedade global, pois o poder simbólico é exercido com a 

cumplicidade daqueles que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem: Para que a 

dominação simbólica funcione, é necessário que os dominados tenham incorporado às 

estruturas segundo as quais os dominantes os apreendem; que a submissão não seja um ato 

de consciência susceptível de ser compreendido na lógica do constrangimento ou na lógica 

do consentimento. Para o autor, a violência simbólica se apoia na legitimação de 

imposições determinadas socialmente, baseia-se na reprodução de crenças que situam o 

indivíduo no espaço social a partir de padrões do discurso dominante, fazendo com que a 

relação de domínio passe despercebida de tal forma que o dominado não se vê numa 

relação de força que lhe impõe as regras e normas, não existe a compreensão da origem 

desta dominação, que se torna aceita como fato inevitável e natural. 

 Tem-se, então, uma violência que está presente no cotidiano e que é incorporada às 

relações sem que seja percebida a sua existência, e ainda, encontra-se presente nos hábitos 

e costumes sociais, nas leis, na mídia e, inevitavelmente, nas escolas. Uma das formas de 

expressão da violência simbólica contra o aluno é quando esta faz a tentativa de anular a 

sua capacidade de pensar e o torna um ser capaz somente de reproduzir (ABRAMOVAY, 

2009). Por meio da educação o sujeito seria capaz de identificar a violência simbólica e 

conseguir atuar contra sua legitimação, porém, devido à realidade social e política presente 

na escola, esta tem sido um dos principais perpetuadores dessa violência e, ao contrário do 

que se propõe, ela não vem educando para formar cidadãos e, sim, para legitimar o poder 

simbólico da classe dominante (BORBA, 2012). 
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 Neste contexto, os pequenos atos violentos do cotidiano, muitas vezes cometidos, 

involuntariamente, vão passando despercebidos e sendo incorporados às rotinas das 

relações. Numa cultura de violência, os atos violentos são banalizados e naturalizados, e 

prioriza-se o individualismo e a competição. É uma cultura com regras próprias em que os 

indivíduos são expostos constantemente a danos físicos e morais. Um ciclo que produz 

seus próprios padrões de respostas e pressupõe a força como a única forma de resolução de 

conflitos. Dessa maneira, prevalece o julgamento grupal do que é justo ou injusto, 

seguindo seus princípios próprios, longe da ética comum a todos e com isso relativiza-se o 

conceito de crime, de agressão e de desrespeito ao outro (ABRAMOVAY, 2010). 

O entendimento subjetivo do que seja violência a considera para além da violência 

física, considerando as chamadas incivilidades, que consistem em atos e comportamentos 

considerados sem gravidade, mas quebram o pacto social das relações e geram 

constrangimento público às vítimas. Incivilidades seriam, por exemplo, as humilhações e o 

desrespeito por parte dos alunos para com os professores (FONTES, 2010) e vice-versa. O 

conceito de civilidade e do que é ou não adequado ao ambiente escolar está diretamente 

associado ao momento histórico e cultural em que a expressão da violência ocorre.  

À medida que a violência e os comportamentos antissociais passaram a ser 

naturalizados na relação de grupos de alunos como uma nova forma de sociabilidade entre 

pares, as agressões e insultos se tornaram comuns no processo de socialização e nas 

práticas cotidianas, ampliando a complexidade da análise da sociabilidade e da definição 

de incivilidade e de indisciplina na escola (SPOSITO, 2001). 

 Na atualidade, podemos afirmar que a cultura da violência possui sua própria 

organização: baseia-se no princípio de que só pela força é possível resolver conflitos. 

Dentre os jovens, um dos fatores que motiva a violência é o fato de que ela simboliza uma 

competição, uma disputa de poder, a pretensão do sujeito de sentir-se melhor e superior ao 

outro. Assim, o sujeito que se desenvolve numa cultura de violência tende a aderir um 

modelo relacional baseado nesse princípio, pois pode se afirmar no grupo adotando esta 

postura (ABRAMOVAY, 2010). 

Um exemplo bastante atual de manifestação da violência como forma de afirmação 

do grupo foram os inúmeros casos de agressões e depredações ao patrimônio público 

recorrentes após as manifestações populares de junho de 2013, com alguns grupos de 

jovens, denominados Black Blocs, que se diziam regidos pela ideologia de rebelião contra 

o capitalismo, o Estado, e qualquer organização de poder (PERUZZO, 2013).  
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 Alguns elementos potencializam essa realidade como, por exemplo, a mídia, 

principalmente a televisiva, cujos programas violentos e a exploração jornalística de casos 

reais de violência acabam por reforçar a naturalização destes relatos. A violência 

midiatizada atinge os jovens de uma maneira peculiar, pois ao noticiar excessivamente 

cenas de agressão tornam esses relatos banalizados de modo que possa constituir-se em 

fator de risco para o comportamento violento. Os próprios adolescentes reconhecem a 

televisão como uma vilã por noticiar casos de assassinatos, incessantemente, em busca de 

pontos de audiência (OLIVEIRA, 2012). Confere-se, portanto, que a exposição excessiva 

aos relatos de violência levam os jovens a uma confusão do real com o imaginário, do 

permitido com o inaceitável, e à banalização das relações sociais que passam a basear-se 

na agressão e eliminação indiscriminada do outro. A televisão atua como um mediador 

entre o telespectador e a realidade e produz no imaginário da juventude novos sentidos da 

violência (OLIVEIRA, 2012). 

 No foco específico para a escola uma pesquisa organizada pela OMS, denominada 

Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar - PeNSE (MALTA, 2010), buscou avaliar 

quantitativamente as vivências da violência na escola na perspectiva dos próprios alunos. 

Os dados foram coletados em todas as capitais brasileiras, e o objetivo foi descrever a 

prevalência de percepção dos escolares acerca da segurança na escola e em seus arredores. 

Dentre os dados encontrados, notou-se que o tipo de violência mais comum entre os jovens 

é a violência física, em que agressões e brigas são predominantes. Há diferenças 

significativas também entre os sexos, pois os meninos se envolvem mais em situações de 

conflito do que as meninas (MALTA, 2010), tendem a se envolver em confrontos físicos de 

brigas e lutas, já as meninas costumam envolver-se em conflitos verbais, denegrindo a 

imagem da outra, ou em disputas de status no grupo (TELES, 2013).  

 Malta (2010) afirma também que os índices de violência não apresentaram 

diferenças significativas entre as escolas pública e privada, o que mostra que, em se 

tratando de comportamento violento na escola, as classes sociais não nos apresentam 

resultados significativos. Neste sentido, a violência é presente tanto em escolas públicas 

como também  nas escolas privadas, e o que as difere entre si são as formas de expressão e 

de enfrentamento. De todo modo, podemos dizer que muitos fatores diferenciam as 

práticas de violência nas escolas públicas e privadas. A pública se caracteriza por ser um 

espaço aberto, com visibilidade e transparência de suas ações, tanto no que se refere à sua 

gestão quanto aos incidentes de violência que nela ocorrem. Já a escola privada utiliza 
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aparatos de segurança para manter a aparente ordem, como câmeras de segurança e 

seguranças particulares, e ainda se resguarda em seus muros, omitindo casos, negando 

informações com o intuito de preservar uma imagem de ambiente seguro e livre de 

conflitos sociais (CARDOSO, 2013; SANTOS, 2011).  

 Apesar de tantas evidências e relatos de situações de agressão e violência nas 

escolas exercitamos a vigilância para não cair num determinismo catastrófico, ou numa 

hipervalorização do problema. A violência nas escolas é real, mas não é o fator 

determinante das relações. Ao colocar tal fenômeno em uma análise de proporção em 

relação ao seu contingente e quantitativo de episódios violentos, o número de delitos é 

relativamente baixo em comparação ao número total de alunos no contexto nacional. 

Colocar estes dados em perspectiva não é subestimar o problema, mas sim evitar o risco de 

cair no que Debarbieux (2002) chama de “fascinação negativa”, que supervaloriza os 

grandes crimes e negligencia a violência rotineira. 

 O autor Debarbieux (2002) nos chama atenção para a importância de uma definição 

ampla da violência, pois só assim é possível avaliá-la de fato. A violência mascarada do dia 

a dia é a base pra destruição de muitas vidas, e é construída de forma lenta e irregular. Para 

ele, a repressão é uma medida pós-fato, ou seja, um efeito retardado ao problema, e o que 

representa eficácia na redução da violência não é o número de presos, por exemplo, mas 

sim a diminuição das vítimas. Nesta contextualização focaremos, a partir desse ponto, um 

dos fenômenos cotidianos de violência nas escolas, o denominado bullying. 

 

1.2.1 Violência Escolar e Bullying 

 Dentre tantas formas de expressão da violência escolar, uma delas está muito em 

visibilidade atualmente que é o denominado fenômeno Bullying. Embora tão evidente na 

atualidade, esse tipo de acontecimento não é um fenômeno novo. Os primeiros estudos 

relacionados ao tema surgiram na década de 1970, na Suécia e na Dinamarca, porém foram 

os estudos de Dan Olweus (2004) na Noruega, que deram nome e forma aos atos 

agressivos, antissociais e repetitivos que ocorrem entre estudantes no contexto escolar 

(ARAÚJO, 2012). 

 Atualmente o debate sobre o bullying tem ganhado espaço no cotidiano social, seja 

pela sua forte presença no contexto escolar, seja pela forma como a mídia tem explorado 

este tema. Grandes tragédias provocadas em razão do bullying, como chacinas e 
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assassinatos que porventura ocorrem no espaço escolar, ganham grande espaço e 

repercussão nos meios de comunicação, sobretudo, na TV. Tal exploração midiática 

superdimensiona esse fenômeno e cria uma situação de medo insegurança, pois se baseia 

em análises superficiais visando apenas à comoção social sem maiores reflexões críticas 

sobre o fenômeno (NOGUEIRA, 2014). 

 Sem negligenciar sua importância e robustez vemos que tão recorrente têm sido os 

casos de bullying nas escolas que o problema se tornou objeto de legislação no Brasil. 

Atualmente, dezenove estados brasileiros possuem legislação antibullying e há também um 

projeto de lei tramitando em nível federal com normatização a este respeito. Em sua 

maioria, as leis visam ações de prevenção, minimização, enfrentamento, combate e 

coibição do bullying no ambiente escolar. No Estado da Paraíba, em particular, está em 

vigor desde 2012 a Lei 9.858, que trata da penalização às escolas públicas e privadas 

quando for verificada a prática de bullying. A referida lei criminaliza o bullying como 

ameaça de acordo com o Art. 147 do Código Penal, e dispõe: 

Art. 1º Ficam as escolas públicas e privadas do Estado da Paraíba 
obrigadas a reprimir toda prática de bullying em suas dependências, 
podendo, para tanto, instituir campanhas de conscientização. 
 
Art. 2º Ficam as escolas públicas e privadas obrigadas a representarem os 
casos de bullying ao Ministério Público. 

A lei prevê também multa para as instituições de ensino privado e encerramento das 

atividades, em caso de reincidência (PARAÍBA, 2012). Embora a lei preveja campanhas de 

enfrentamento e penalizações às escolas com prática de bullying, o projeto falha na medida 

em que não tipifica o que é o bullying e nem apresenta caracterizações de como identificá-

lo, e ainda, supõe que o mesmo pode ser combatido por imposição de lei. 

 Frick (2013) analisou as referidas leis estaduais e concluiu que, em geral, estas 

responsabilizam as escolas pela identificação, prevenção e conscientização do bullying. O 

autor afirma que estas leis pouco ajudam na construção de estratégias antibullying, pois em 

sua maioria restringem-se à responsabilização da escola e propõem apenas ações pontuais 

de intervenção. Para ele, as ações de prevenção do bullying devem partir de uma 

compreensão abrangente do fenômeno que deve começar por uma diferenciação do 

bullying das situações esporádicas de violência entre os alunos e as formas de desrespeito 

entre alunos e professores, por exemplo. 

 Caracterizado pela repetição e frequência contínua de insultos e agressões a uma 

vítima, o bullying está relacionado a situações de status e prestígio do agressor contra a 
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vítima, normalmente de personalidade mais retraída e representante de uma minoria. Tais 

práticas violentas acontecem sem motivo evidente e se sustentam numa relação desigual de 

poder entre os pares, de modo que uma pessoa é dominada por outro ou pelo grupo. É um 

modo velado de violência, diferentemente da violência física, porque não deixa marcas 

nem indícios (ARAÚJO,2012; BRITO, 2013; CAMPOS, 2010; SILVA, 2013;). 

 Podemos afirmar que define-se bullying como as ações agressivas e constantes 

contra uma mesma vítima, ocorrendo repetidamente durante um período prolongado de 

tempo e, tal prática, diferencia-se dos outros tipos de agressão por seu caráter contínuo, 

deliberado e intencional. O desequilíbrio na relação de poder, as atitudes negativas 

repetidas constantemente constituem as principais características dessa forma de 

intimidação. (CALBO, 2009; FANTE, 2008; FREIRE, 2012). 

 Diferentemente das brigas e discussões ocasionadas por divergências de opinião ou 

desentendimentos outros, o bullying ocorre sem necessariamente haver um motivo 

desencadeador, posto que é resultado de uma implicância ou escolha deliberada do(s) 

agressor(es) para com a(s) vítima(s). Os agressores aproveitam-se da fragilidade das 

vítimas para se imporem e conseguirem posições de status e liderança no grupo (SILVA E 

SALLES, 2010). As situações de bullying ocorrem nos mais variados contextos, sem 

restrições de classe ou nível socioeconômico, gênero ou faixa etária e não há diferenças de 

incidência nas escolas públicas ou privadas (CALBO, 2009). 

 Podemos afirmar, então, que o bullying se estabelece principalmente pela relação de 

poder do agressor sobre a vítima que, normalmente, não consegue se adaptar ao grupo, tem 

dificuldade de reagir aos ataques e de compartilhar com alguém o problema que está 

vivenciando. Em linhas gerais podemos dizer que as vítimas estariam em suposta posição 

de fragilidade em virtude de suas diferenças em relação ao agressor, que se sobressai a 

partir da força bruta e/ou intimidação (CALBO, 2009; CAMPOS, 2010). 

 Geralmente, as vítimas têm dificuldade de relacionamentos no ambiente escolar, 

têm poucos amigos, são inseguras e não dispõem de recursos para reagir à violência ou 

interrompê-la. Como forma de amenizar o problema, ocorre que muitas dessas vítimas 

trocam de escola ou com frequência abandonam os estudos. Os agressores, por sua vez, 

tendem a ter uma maior influência, sobre o grupo, são dominadores e envolvem-se 

constantemente em comportamentos antissociais. O mesmo indivíduo pode por momentos 

atuar como agressor ou como vítima, variando o contexto em que se encontram. Há 

também as testemunhas que não estão diretamente envolvidas na situação, mas assistem 
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passivamente aos episódios e se calam por medo de se tornarem os próximos agredidos e, 

desta forma, contribuem diretamente para a continuidade destes atos (CALBO, 2009). 

 Dan Olweus (2004), pioneiro na fundamentação do bullying, define o fenômeno a 

partir de três aspectos: a intencionalidade de causar dano à vítima; a continuidade ao longo 

do tempo; e o desequilíbrio da relação de poder. As partes envolvidas normalmente são: o 

intimidador (autor e/ou participante da intimidação), a vítima (sofre a intimidação) e os 

espectadores (presenciam o bullying, porém priorizam pelo silêncio temendo serem as 

próximas vítimas) (FANTE, 2008; OLWEUS, 2004;). 

 Podemos dizer que o bullying pode ser expresso de maneira direta ou indireta, sua 

manifestação direta inclui agressão física, abuso sexual, roubos, deterioração de objetos da 

vítima, insultos. Já o bullying indireto é caracterizado por uma exclusão da vítima de seus 

relacionamentos de pares, numa segregação mais sutil, como por exemplo, nas práticas de 

isolamento, indiferença, difamação, apelidos (CALBO; 2009; LISBOA, 2009;). 

 Segundo dados da Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar – PENSe (IBGE, 

2012), realizada em amostras de alunos matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental de 

todo o país, 7,2% dos alunos participantes afirmaram que já se sentiram humilhados por 

provocações na escola, sendo este percentual maior entre os alunos do sexo masculino 

(7,9%) do que do sexo feminino (6,5%). A pesquisa também apontou que 20,8% já 

praticaram algum tipo de bullying como zoar, intimidar, caçoar dos colegas, levando-os a 

ficarem magoados, incomodados ou aborrecidos. Em relação à prática do bullying e a 

questão de gênero tem-se que o fenômeno é proporcionalmente maior entre os meninos 

(26,1%) do que entre as meninas (16%). 

 Segundo a pesquisa de Silva (2012) sobre os tipos de manifestação da violência 

escolar, a frequência da violência na escola ocorre geralmente de forma isolada. 

Considerando que o bullying necessariamente possui um caráter de intencionalidade e 

frequência, os autores concluíram que violência na escola se diferencia do bullying, pois 

apenas 8,7% do total da amostra relataram ter sofrido algum tipo de violência por mais de 

três vezes. Estes dados reforçam a importância de diferenciarmos violência e bullying, 

sendo este apenas uma das diferentes formas de manifestação da violência escolar. 

 Sobre este ponto é válido estabelecer a diferenciação entre conflito entre pares e 

bullying. O conflito é parte integrante do convívio em sociedade e resulta de opiniões e 

maneiras diferentes de ver e interpretar algum acontecimento e se origina da divergência de 

interesses, de desejos e de aspirações. Considerando que as crianças e adolescentes que 
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frequentam a escola passam uma parte significativa do dia dividindo o mesmo espaço é 

natural que este ambiente seja palco para suas principais interações entre pares, interações 

estas que são, por muitas vezes, conflituosas (CAMPOS, 2010). Normalmente um conflito 

no ambiente escolar só se torna visível quando gera agressão, ao culminar em violência é 

necessária uma coibição o que, muitas vezes, gera um foco no conflito e um esquecimento 

de se buscar suas causas anteriores. 

 Outra forma de manifestação do bullying é o cyberbullying que ocorre por meio 

virtual através das tecnologias digitais pela publicação de vídeos, postagens ou fotos que 

são espalhados em redes sociais e/ou celulares com o intuito de constranger, humilhar e 

denegrir a imagem da vítima. O cyberbullying pode ocorrer a qualquer momento e sem 

espaço delimitado, tomando maiores proporções de alcance devido à velocidade que as 

informações podem se espalhar na internet. Outro agravante dessa situação de violência é o 

fato de que no mundo virtual nem sempre é possível identificar o autor das agressões 

(MAIDEL, 2009). 

 À medida que crianças e adolescentes se tornam cada vez mais conectadas ao 

mundo digital, maior é a exposição de suas vidas em sites de relacionamento, blogs, chats 

e redes sociais no geral e quanto mais tempo passam conectadas, maiores as chances de se 

tornarem vítimas do cyberbullying. Devido à diversidade de formas de manifestação e pelo 

possível anonimato do agressor, o cyberbullying pode se tornar ainda mais ofensivo que o 

bullying, pois extrapola os limites do tempo e espaço e invade espaços anteriormente 

protegidos, fazendo com que a vítima não saiba de quem ou quando esperar a agressão de 

forma que pudesse evitá-la (WENDT, 2013).  

 Atualmente, o meio digital se configura como um importante espaço de expressão 

de identidade e de interação entre os pares, e esse contexto de interações sociais online se 

faz presente no cotidiano de grande parte dos estudantes brasileiros e contribui para gerar 

novas representações sociais acerca da realidade que os cerca (WENDT, 2013). 

 

1.2.2 A Relação Professor e Aluno e o Enfrentamento da Violência na Escola 

 Os atores escolares tendem a buscar fatores externos que expliquem a ocorrência de 

violência na escola, e nesta busca de culpados os educadores apontam as famílias como 

causa do fracasso escolar e da violência em virtude de uma desestruturação, da falta de 

diálogo e da falta de empenho na educação dos filhos (PEDROSA, 2011). A família, por 
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sua vez, atribui a falta de disciplina e de controle do professor como a principal causa da 

violência. Neste jogo de culpabilização, as partes deixam de assumir as parcelas das 

responsabilidades que lhe cabem, e se refutam de implicar-se como coparticipantes neste 

processo. O discurso de culpabilização da família isenta a escola da responsabilidade sobre 

o fenômeno e ainda reproduzem a violência na medida em que consideram a família como 

desestruturada e de convivência patologizante. Ao considerar a violência como resultante 

apenas da repetição de experiências familiares destitui-se de significado as interações e o 

contexto onde são vivenciadas. (OLIVEIRA, 2012; TELES, 2013) 

 Não há uma forma única de definir um conflito interpessoal no ambiente da escola, 

pois seu princípio é caracterizado por um estado de comportamentos incompatíveis ou em 

desacordo com o ponto de vista do outro. Neste contexto, professores e alunos reagem de 

maneiras diferentes ao mesmo ato e isto gera conflitos. As escolas e os professores 

esperam do aluno um comportamento e adequação as regras e ao se deparar com a 

diversidade e espontaneidade dos jovens a relação fica sujeita a atritos (GALVÃO, 2010). 

Um dos fatores que contribui para esta tensão é o fato de que professores e alunos têm 

perspectivas diferentes a respeito da violência e da agressão, tais diferenças dificultam o 

estabelecimento de um contrato de paz em sala de aula ou pelo menos de tolerância 

civilizada à violência. 

 Para os alunos a violência na escola está relacionada às noções como agressão, 

desrespeito, violação de direitos, falta de liberdade e desvalorização do ser humano. Já os 

professores apontam a quebra das normas instituídas na escola como um dos maiores 

empecilhos da boa convivência entre todos (FONTES, 2010; GALVÃO, 2010). 

 Pela existência de diferentes visões sobre o que é violência na escola entre os 

atores, torna-se difícil a efetivação de um código de conduta mais comum. Uma vez que os 

alunos não são passivos diante da ordem escolar, a sala de aula e a escola carecem do 

estabelecimento de um acordo de regras específicas para o comportamento e para o 

desempenho. Percebe-se certa impotência por parte da escola para lidar com os impasses e 

incivilidades do cotidiano (FONTES, 2010). Por isso, a necessidade de que esses atores 

consigam dialogar para chegar a uma construção negociada, o que ressalta a importância 

da conceituação do fenômeno da violência pelos grupos (GALVÃO, 2010). 

 Um dos fatores potencializadores do conflito aluno-professor é a ausência de uma 

formação profissional abrangente que prepare o professor para lidar com a diversidade do 

alunado. A formação possui um papel relevante na preparação dos professores para refletir 
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e trabalhar com a diversidade cultural no contexto escolar, a partir da criação de espaços 

que permitam a efetivação da escola como um local em que as diferentes identidades são 

respeitadas e valorizadas e consideradas. Estes fatores são enriquecedores da cidadania e 

enfatizar uma formação de perspectiva multicultural significa pensar uma efetiva mudança 

de atitude sobre a diversidade e a diferença (CANEN, 2011). 

 Hoje, com um alunado tão heterogêneo, a escola tornou-se uma arena conflitual em 

que se confrontam culturas, conceitos e opiniões. O maior confronto dessa diversidade 

ocorre nas escolas públicas, onde se encontra heterogeneidade social e uma maior 

incidência de fracasso escolar, o que gera amplas possibilidades de conflito e uma maior 

necessidade de clarificar normas de conduta (GALVÃO, 2010). Os alunos são muitas 

vezes apontados como aqueles que mais se envolvem em conflitos violentos na escola, seja 

como autor ou como vítima. Eles também são o foco principal das políticas de 

enfrentamento da violência, porém, na maioria das vezes os alunos não são ouvidos para a 

criação destas estratégias, e sua visão do problema não é considerada. Para uma efetiva 

adesão dos alunos a estas campanhas, seria necessário que estes se sentissem parte do 

processo, ou seja, que se sentissem construtores neste processo (TELES, 2013). 

 Um outro aspecto a destacar é que além dos conflitos de relacionamento com os 

alunos, os professores são objeto da violência também nas relações de trabalho. Muitas 

vezes, os docentes se ressentem de que são desvalorizados, através dos salários, e da falta 

de condições para exercer suas atividades, posto que consideram que há o investimento 

inadequado em sua formação profissional, bem como há desvalorização da função social 

do professor e estes são apenas alguns da complexa gama de fatores que podem ser 

potencializadores de um clima propenso à emergência de conflitos (TELES, 2013). 

 Dentre as formas de violência praticadas pelos alunos estão agressões verbais, 

xingamentos, e por vezes, a agressão física contra o professor. Em contrapartida, ainda 

encontramos atualmente punições do aluno por um ato de indisciplina. Tal situação 

caracteriza-se como violência física pela punição corporal forçada e como violência 

psicológica pelo constrangimento mediante os colegas (STELKO-PEREIRA, 2011). 

 Tais recursos e procedimentos são relevantes porque consideramos que o professor 

tem papel fundamental na quebra do ambiente de hostilidade em sala de aula e no combate 

à violência no meio escolar. Como educador que passa a maior parte do tempo com o 

aluno, ele tem também a função de orientar e conduzir a situações de conflito para um fim 

pacífico. Uma das formas de amenizar esses efeitos é trabalhar na perspectiva da não 



35 

 

violência, refletindo a partir do currículo escolar formas de intervenção para modificar esta 

realidade (PIGATTO, 2010).  

 No processo de compreensão do fenômeno da violência, as representações sociais 

tornam-se fundamentais para se apreender aspectos da realidade, pois consideram a 

plasticidade dos contextos históricos, as novas significações e representações dos diversos 

grupos sociais ao longo do tempo (SOUZA, 2010). Em especial o estudo da violência e 

suas relações com a educação escolar é justificável, pois este fenômeno tem assumido 

lugar de destaque nos debates educacionais, bem como na mídia e nas conversações 

cotidianas da população. Como afirmam Cruz e Santos (2014): 

A violência é um tema transversal à educação e aos professores em 
função do papel formativo da integralidade humana que a escola defende 
o que, certamente, move a reivindicação frequente por medidas de 
prevenção e intervenção. A estrutura normativa e hierárquica dos sistemas 
da educação escolar, por sua natureza, sugere uma dinâmica continuada e 
permanente de conflitos e confrontos interpessoais (p. 125).  

O estudo das representações sociais de violência pelos atores que a vivenciam 

cotidianamente em seu contexto escolar, propõe um entendimento deste fenômeno a partir 

do olhar dos seus atores. A partir da Teoria das Representações Sociais é possível analisar a 

violência em seu caráter subjetivo: como os sujeitos representam essa violência e como 

esta representação interfere nas relações e na realidade. O capítulo a seguir traz uma maior 

explanação a respeito desta teoria. 
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2. A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 A Teoria das Representações Sociais (TRS) propõe-se a estudar as interações 

sociais por uma perspectiva sociológica de psicologia. Buscando inspirações na Sociologia 

com Durkheim e na Antropologia de Lévy-Bruhl, Moscovici publicou sua primeira obra, 

que daria início à teoria, na França em 1961. O texto intitulado La Psychanalyse, son 

image et son public estudou como um conhecimento como a psicanálise se difundiu na 

sociedade e como  esta era vista pelas diversas camadas da população da época, buscando 

compreender as relações entre ciência e senso comum ou como o saber científico ganhava 

espaço na consciência dos indivíduos (FARR, 1994). 

 O que diferencia a representação coletiva de Durkheim das representações sociais 

de Moscovici é a plasticidade e flexibilidade da última. Durkhein definia as representações 

coletivas de maneira estática e compartilhada coletivamente desde as sociedades primitivas 

como uma classe geral de crenças e ideias sedimentadas na estrutura social. Para 

Moscovici interessa-lhe as representações e o caráter de que fossem mutáveis, as 

reconstruções do senso comum, fenômenos específicos que estão relacionados a um modo 

particular de compreender e se comunicar sem as quais nenhuma coletividade poderia 

funcionar (MOSCOVICI, 2003). 

 Para o criador da teoria as pessoas e os grupos pensam por si mesmo, comunicam-

se, trocam informações nas conversações cotidianas, nas escolas, nas famílias e formam 

teorias espontâneas que explicam seus dilemas e são decisivas na condução das relações. 

Todas estas interações pressupõem representações, o encontro de pessoas e o 

reconhecimento de coisas só ganham significado por meio das representações sociais, e são 

elas que dão o sentido às informações que recebemos. Os conhecimentos de senso-comum 

não são contrapontos do conhecimento científico, mas uma forma de conhecimento 

diferenciado, tanto pela sua formação quanto pela prática. (MOSCOVICI, 2011).  

 Os objetos que se prestam ao estudo de representações sociais (RS) são 

relacionados aos saberes populares e ao senso comum. As RS foram radicadas no espaço 

público e nos processos pelos quais o ser humano constrói sua identidade, simboliza e 

desenvolve-se em relação ao outro e elas são construídas na interação de sujeitos, são 

símbolos construídos coletivamente e representam os valores e atitudes de um determinado 

grupo sobre algum ponto de sua realidade e são carregadas de contradições e dimensões 

críticas que geram mudanças e transformações (GUARESCHI, 2014). 
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 As representações sociais têm por objetivo “atuar sobre e com as pessoas, situar-

nos com relação a elas, responder às perguntas que nos coloca o mundo, saber o que 

significam as descobertas científicas e o devenir histórico para a conduta de nossa vida 

“(...) em outros termos, trata-se de um conhecimento prático da realidade” (JODELET, 

2001 p. 5). Para Moscovici (1961; 2012), o conhecimento do senso comum é um tipo de 

conhecimento da realidade, uma forma de saber diferenciado do conhecimento científico 

tanto pela função como pela sua constituição. Trata-se de conhecimentos produzidos e 

mantidos no curso das comunicações cotidianas do homem, e surgem em resposta aos seus 

questionamentos sobre a natureza e suas relações com o mundo. Esse conhecimento se 

organiza em conjuntos de ideias articuladas e fornece modelos explicativos da realidade. A 

proposta fundamental da TRS é a compreensão desse processo de construção da realidade, 

buscando compreender os fatos e ideias que povoam o universo, trazendo à tona aspectos 

da realidade anteriormente ignorados. 

 Moscovici (2003) traz o conceito de universo consensual e universo reificado. No 

universo consensual a sociedade é uma criação visível, formada por conceitos e finalidade, 

o ser humano é a medida das coisas e a sociedade se forma por entidades sólidas, básicas e 

invariáveis que independem da individualidade. No universo reificado a sociedade é 

dividida em diferentes papéis e classes determinados pela competência adquirida ou pelo 

mérito próprio. Esses dois universos dividem-se dentre outros fatores, pela forma de sua 

compreensão: a ciência compreende o universo reificado e as representações sociais o 

universo consensual. As RS transformam os dados e informações do universo reificado 

simplificando-os de tal forma que eles se tornem acessíveis e compreensíveis a qualquer 

um e respondam a nossos interesses imediatos. 

 Uma vez elaborada, uma RS passa a identificar o sujeito e orientar suas interações 

de forma a atribuir sentidos à sua representação, por isso os indivíduos buscaram criar uma 

realidade que valide as explicações e previsões da representação. Vala (2000) aponta 

alguns fatores que constituem uma representação social: (a) é preciso que ela seja 

compartilhada por um conjunto de indivíduos; (b) produzida coletivamente como um 

produto das interações e dos fenômenos de comunicação de um grupo social e (c) 

apresentem uma funcionalidade, ou seja, se configurem como saberes sociais que norteiam 

as práticas. As RS norteiam a ação na medida em que modelam e elaboram os elementos 

do contexto que um dado comportamento terá em um lugar, ou seja, toda ação envolve um 

sistema de representações que liga o objeto ao contexto (MOSCOVICI, 2012). 
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  A finalidade maior das representações sociais é a de tornar familiar algo não-

familiar ou de acolher a própria não-familiaridade. Cada grupo assimila o não-familiar, a 

partir de sua realidade, de suas imagens, linguagem e ideias compartilhadas. No 

pensamento social a conclusão tem prioridade sobre a premissa, buscando uma melhor 

forma de compreensão e de replicação do conhecimento e da informação, e por sua vez, as 

representações sociais baseiam-se na premissa de quem o veredicto tem prioridade sob o 

julgamento, ou seja, mais vale a conclusão do que o caminho percorrido até ali. E neste 

ponto fixa-se o maior embate entre o pensamento social e o pensamento científico. A 

ciência positivista traça um caminho objetivo e bem delineado para alcançar um fim, 

ocupa-se em desconstruir opiniões correntes e em provar que resultados impossíveis são 

possíveis, enquanto que as representações circulam socialmente com o objetivo de 

compreender e explicar o que já é sabido (MOSCOVICI, 2003). 

 O processo de assimilação de novas representações sociais se dá a partir de dois 

mecanismos: ancoragem e objetivação. O primeiro funciona no intuito de ancorar ideias 

estranhas em imagens comuns e o segundo visa transformar uma ideia abstrata em algo 

concreto.  

 A ancoragem transforma um novo estímulo e informação, que intriga nosso 

repertório familiar de categorias, em algo comparado a uma informação que já possuímos e 

julgamos apropriada, é classificar e dar nome a alguma coisa. Escolhe-se algum referencial 

já registrado na memória e se estabelece uma relação positiva ou negativa com o novo 

estímulo. Algumas vezes há uma discrepância entre o objeto e a categoria, mas o sujeito 

tende a manter a ancoragem com o intuito de conseguir alguma coerência entre o 

desconhecido e o conhecido.  

 No que se refere à objetivação, objetivar é tornar concreta uma ideia ou conceito 

impreciso. As imagens a serem representadas são integradas em um chamado núcleo 

figurativo que é um complexo de imagens que reproduzem um complexo de ideias. Uma 

vez que a sociedade objetiva um conceito ou um núcleo figurativo esse passa a fazer parte 

do dialogo cotidiano, surgem explicações e fórmulas que sintetizam imagens que eram 

antes distintas. (MOSCOVICI, 2003) 

 Em síntese, as RS podem ser definidas como uma forma de conhecimento 

específico, o saber do senso comum, cujos conteúdos manifestam a operação de processos 

generativos e funcionais socialmente caracterizados. São “teorias” sobre saberes populares 

e do senso comum, elaboradas e partilhadas coletivamente, com a finalidade de construir e 
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interpretar o real. Por serem dinâmicas, levam os indivíduos a produzir comportamentos e 

interações com o meio, ações que, sem dúvida, modificam os dois. Designam, portanto, 

uma forma de pensamento social e contribuem para a acumulação de saberes, valores, 

costumes e ideias. São marcas que a sociedade imprime nos sujeitos e formulam sua forma 

de ser, agir e pensar a respeito de determinados fenômenos (SOUSA, 2010).  Uma das 

formas de interpretação das representações sociais é a partir da abordagem estrutural 

desenvolvida em 1976 por Abric. Tal abordagem será melhor explicada no tópico seguinte. 

 

2.1 A Abordagem Estrutural das Representações Sociais 

 A abordagem estrutural das representações sociais foi elaborada por Jean Claude 

Abric e publicada em 1976 como resultado da tese de doutorado intitulada “Jeux, conflits 

et représentations sociales”pela Université de Provence. Ganhou maior espaço no campo 

das representações sociais a partir da década de 1990, período em que se iniciou um maior 

movimento de elaboração e estruturação metodológica da teoria (SÁ, 1996).  

 Também conhecida como Teoria do Núcleo Central, a abordagem estrutural afirma 

as RS como um conjunto de organizado e estruturado de informações, atitudes e crenças 

direcionadas a um objeto. Marcadas pelos valores compartilhados socialmente, as RS têm 

papel fundamental na construção da visão de mundo dos diferentes grupos. Para Abric 

(2003), nem todos os elementos de uma representação social possuem a mesma 

importância, seus conteúdos são agrupados de modo que alguns se tornam fundamentais e 

extremante importantes e outros exercem papel secundário. Assim, para compreender uma 

representação social é preciso, sobretudo, compreender sua estrutura, a hierarquia de 

importância dos elementos e as relações que estes estabelecem entre si. 

 O problema central sob o qual se debruça a abordagem estrutural trata-se da 

aparente ambiguidade das representações sociais que são tão estáveis quanto móveis, 

rígidas, mas também flexíveis, consensuais e, por vezes, individualizadas. Sobre estes 

aspectos Abric (2003) propôs que as representações são regidas por um sistema 

sociocognitivo interno duplo, onde cada elemento exerce sua função e atua em 

complementaridade com o outro. Toda representação social possui um conteúdo e uma 

estrutura, e a estrutura se divide em duas instâncias: o sistema central (composto pelo 

núcleo central da representação) e o sistema periférico (ABRIC, 2003). 
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 O sistema central é o elemento mais característico da representação do objeto e é 

composto por um número limitado de elementos. Representa a consistência e o significado 

mais marcante da representação, é menos flexível às mudanças e às transformações. O 

núcleo central assegura três funções essenciais na representação: a significação (função 

geradora), sua organização interna (função organizadora) e sua estabilidade (função 

estabilizadora) (ABRIC, 1998).  

 Sobre o sistema central Sá (1996) aponta as seguintes características: é marcado 

pela memória coletiva e reflete os valores do grupo; constitui a base comum e 

compartilhada do grupo; é estável e resistente às mudanças assegurando a permanência da 

representação; é pouco sensível ao contexto imediato em que está inserido. O núcleo 

central exerce papel fundamental na compreensão das representações, pois só se torna 

possível conhecer uma RS a partir do conhecimento dos elementos que constituem seu 

núcleo central. Para que haja duas representações distintas de um mesmo objeto é preciso 

que ambas se organizem a partir de diferentes núcleos, duas representações podem ser 

consideradas iguais se estão organizadas em torno do mesmo núcleo, mesmo que seu 

conteúdo seja diferente. Compreender uma representação social não é apenas apreender 

seu conteúdo, sobretudo, compreender sua organização (ABRIC, 2003). 

 O sistema periférico é mais flexível e mutável, é a parte acessível e viva das 

representações. Pode ser mais facilmente acessado e identificado nas relações cotidianas, 

pois apresenta a interface entre a realidade e o elemento central. Os elementos periféricos 

estão mais contextualizados com as práticas sociais e consequentemente apresentam uma 

maior flexibilidade e diferenciação individual e tem por função fazer adaptações da 

realidade e proteger o sistema central. Abric (1998) define as características do sistema 

periférico em cinco aspectos: 

• Concretização: é na periferia que os elementos ganham aspectos 

observáveis e transmissíveis;  

• Regulação: permite a adaptação da representação a diferentes contextos, 

dando-lhe flexibilidade pela integração e modificação de elementos ao 

passar do tempo;  

• Prescrição dos comportamentos: os elementos periféricos estão 

diretamente relacionados às práticas sociais, norteiam o que é esperado 

para dizer ou fazer em determinada situação, guiam as ações de maneira 

instantânea. 
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• Proteção do núcleo central: protege a essência da representação, pois 

considera os elementos novos e muitas vezes contraditórios da 

representação sem colocar em questão o núcleo central 

• Modulações personalizadas: possibilita adaptações das representações 

em função da experiência individual, permite modulações pessoais sem 

alterações no núcleo comum compartilhado pelo grupo. 

Em síntese, o que permite a definição clara de uma representação é a consistência 

do seu núcleo central, uma mudança de núcleo central implica uma mudança na 

representação. Diferente dos elementos periféricos, que possuem uma maior flexibilidade e 

adequação ao contexto, o núcleo central permanece irrefutável (ABRIC, 2003). 

Representações só podem ser consideradas distintas se se organizarem em torno de núcleos 

centrais completamente diferentes, diferenças em nível de elementos periféricos indicam 

apenas diferenças circunstanciais de ordem grupal ou individual (SÁ, 1996). 

 O instrumento de pesquisa mais adequado para o acesso aos elementos estruturais 

da representação é a associação livre de palavras seguida da hierarquização dos conteúdos. 

No contexto de um grupo, esse método nos permite conhecer a frequência de um dado item 

bem como sua importância na ordem de evocação (ABRIC, 2003).  

 A associação livre consiste em solicitar que o sujeito reproduza as primeiras 

palavras que lhe vierem à mente a partir de um termo indutor. Por surgirem 

espontaneamente, os termos das evocações se aproximam mais rapidamente do conteúdo 

semântico da representação do objeto em questão. As evocações livres estão mais 

relacionadas aos núcleos figurativos das representações, facilitando a compreensão do 

núcleo estrutural, enquanto que as técnicas de entrevistas e questionários permitem uma 

maior compreensão dos conteúdos periféricos (ABRIC, 2003). 

 Em um segundo momento, é solicitado aos sujeitos que classifiquem os termos 

evocados a partir da ordem de importância do termo para o objeto estudado. Com esses 

dois procedimentos é possível reconhecer a frequência de aparição e o nível de importância 

dada a cada termo pelos sujeitos. A frequência de aparição e o maior escore de importância 

de um termo indicam a centralidade do termo, com o cruzamento destas informações é 

possível categorizar os elementos centrais e periféricos da representação (ABRIC, 2003). 



42 

 

 Os dados obtidos nas evocações são analisados a partir do software EVOC que os 

organiza a partir da frequência e importância. Com os resultados pode-se elaborar um 

quadro de análise das evocações, como mostra a figura a seguir:  

Figura 1: Quadro das Evocações Hierarquizadas de Abric  

Fonte: Abric, 2003 

O primeiro quadrante agrupa os elementos mais evocados e mais importantes, são 

os elementos de maior relevância. É nesta casa que se encontram os elementos do núcleo 

central. A casa 2 agrupa os elementos da primeira periferia que possuem uma pequena 

importância mas uma alta frequência. Na casa 3, encontram-se os elementos de contraste 

que são aqueles que foram poucas vezes enunciados mas que receberam um alto escore de 

importância, este fato pode indicar a existência de um subgrupo de representações 

diferentes ou um complemento aos elementos da primeira periferia. Na casa 4, encontram-

se os elementos menos frequentes e menos importantes, este conteúdo é normalmente mais 

flexível e mais relacionado às práticas sociais (ABRIC, 2003). 

Outro importante elemento da abordagem estrutural das representações é a zona 

muda. Segundo Abric (2003), a zona muda inclui os espaços de representação que, embora 

sejam comuns ao grupo, não são expressos no discurso por não se adequarem às normas 

vigentes e por fugirem do que é aceitável socialmente. Estes elementos da representação 

não são facilmente verbalizados pelos sujeitos quando expostos aos métodos clássicos de 

coleta de dados. A zona muda é composta por cognições e crenças que não são expressas 

pelos sujeitos em condições normais de pesquisa, pois entram em conflito com os valores 

morais e as normas do grupo. Esta zona pode ser composta por elementos do núcleo central 

da representação que ficam omitidos por serem contra normativos, de forma que os 

conteúdos que aparecem são os elementos periféricos. Portanto, uma compreensão das 

representações sociais e seus efeitos nas relações e práticas cotidianas só serão possíveis a 

partir da interpretação e articulação destes diferentes elementos que a constituem. 
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3 CAMINHO METODOLÓGICO ADOTADO NA PESQUISA  

 O método mais adequado para uma pesquisa é aquele que permite refletir a 

dinâmica da teoria, sendo adequado ao objeto e fornecendo elementos teóricos substanciais 

para análise. Assim, visando alcançar os conteúdos das representações sociais de violência 

por alunos e professores, esta pesquisa utilizou-se de métodos qualitativos que favorecem a 

compreensão dos fenômenos sociais levando em consideração o ponto de vista e a 

experiência dos sujeitos envolvidos. Por ser mais flexível e adaptável ao contexto, o 

método qualitativo permite uma maior interação pesquisador-sujeito e uma maior imersão 

no campo estudado (MINAYO, 2012). 

A matéria prima do método qualitativo é a fala cotidiana, o discurso como revelador 

de sistemas estruturais, de valores, de convenções sociais e símbolos. Através da fala, um 

sujeito consegue transmitir aspectos relacionados ao seu grupo, suas representações e 

aspectos sociais e históricos. Por estes motivos, a abordagem qualitativa torna-se a mais 

adequada para a compreensão de fenômenos específicos e relevantes devido a sua 

complexidade (MINAYO, 2013). 

O pressuposto básico da abordagem qualitativa é o de que não é possível alcançar 

uma compreensão da complexidade da realidade a partir da descrição de leis universais, 

pois o conhecimento é uma produção construtivo-interpretativa, ou seja, o conhecimento 

não é uma soma de fatos, mas o resultado de um processo interpretativo de dar sentido às 

expressões dos sujeitos. Os dados alcançados pela pesquisa qualitativa consistem em 

descrições detalhadas das situações visando compreender o fenômeno a partir da ótica dos 

sujeitos, porque só é possível compreender uma pessoa se a estudarmos em seu ambiente e 

em sua situação. Por isso, os dados produzidos em pesquisas qualitativas não são 

generalizáveis e só fazem sentido se avaliados considerando seu contexto de produção 

(MINAYO, 2013). 

 A escolha dos instrumentos na pesquisa qualitativa deve basear-se no pressuposto 

de que o instrumento se constitui como uma ferramenta interativa entre o pesquisador e o 

objeto investigado, pois o instrumento não é apenas uma via de respostas dos sujeitos, mas 

uma ferramenta para estimular a expressão, a colocação e a construção de reflexões. O 

método é então compreendido como um processo dinâmico que engloba as visões de 

mundo e a experiência do sujeito pesquisado, o fenômeno, os dados e a teoria. É à luz do 

referencial teórico utilizado que os dados ganharão sentidos (MINAYO, 2013). 
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3.1 Instrumentos e Recursos 

 Utilizou-se de diferentes recursos para a compreensão do fenômeno da violência, os 

quais foram escolhidos de acordo com o objetivo do estudo e com as características e 

disponibilidade dos grupos estudados. Cruz (2006) defende uma abordagem pluri-

metodológica para o trabalho com representações sociais, pois tal abordagem potencializa 

a participação do sujeito e permite uma compreensão mais próxima da diversidade de 

significados emergentes dos processos comunicativos e desenvolvida em etapas sucessivas 

e interligadas, a partir de um refinamento progressivo dos dados com devolutiva aos 

participantes. 

 Considerando o discurso como a principal via de acesso às construções dos sujeitos, 

a seus valores, às concepções de mundo e a sua subjetividade, optou-se pelo uso de teste  

de associação livre, entrevistas com os professores e grupo-focal (GF) com os alunos. O 

motivo da diferenciação de instrumentos com os diferentes grupos deu-se pela 

impossibilidade de realização de GF com os professores devido à indisponibilidade de 

horários em comum, sendo então mais viável, neste caso, a realização de entrevistas 

individuais. Enquanto que para o trabalho com os grupos de alunos, o GF foi escolhido 

como instrumento adequado por potencializar a comunicação e a troca de experiências, 

pois favorece a criação de um campo mais interativo entre os participantes, mostrando-se 

como uma excelente ferramenta de trabalho com jovens (SILVA, 2012). Tais etapas e 

recursos serão explicitadas detalhadamente a seguir. 

 

3.1.1 Etapa 1 – Teste de Associação Livre  

 Utilizou-se da técnica de associação livre de palavras que consiste na associação de 

palavras a um termo ou expressão indutora relacionada ao objeto de investigação. A 

aplicação do Teste de Associação Livre (TAL) ocorreu nas salas de aula e os alunos foram 

orientados a escrever no TAL as três primeiras palavras que viessem à mente quando liam a 

expressão “Violência na Escola”. Após isso, foi solicitado que os estudantes 

enumerassem as palavras que escreveram por ordem de importância de 1 a 3, sendo 1 a 

mais importante e 3 a considerada por eles como a menos importante. Os dados coletados 

foram analisados pelo Programa Ensemble de Programmes Permettant L'analyse dês 

Evocations (EVOC). 
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 O programa possibilita realizar uma análise quantitativa das palavras e 

compreender a estrutura das representações a partir da análise da frequência e da ordem de 

importância atribuída às palavras evocadas. A partir destes aspectos é gerado um quadro 

demonstrativo que divide os termos em quatro casas de acordo com a frequência média e 

da ordem média das evocações, no qual as duas casas superiores apresentam as palavras 

com alta frequência e as duas casas inferiores às palavras com uma menor aparição.  

 O processo de análise das evocações se inicia a partir da construção de um banco de 

dados (planilha Excel) com todos os termos mencionados e em devida ordem de 

importância. Cabe informar que termos similares foram agrupados com o intuito de 

simplificar a amostra de palavras (por exemplo: bater e bate). Em seguida, o arquivo 

gerado foi analisado pelo EVOC e seus programas associados (Trievoc, Rangmot, 

Catevoc), sendo cada um deste responsável por uma fase da análise.  

 O objetivo maior da análise é obter a frequência e o Rang, elemento que indica a 

ordem média ou a posição que as palavras aparecem em relação à média. Cada palavra 

indica um aspecto do objeto em estudo e quanto maior sua frequência e sua proximidade 

com o Rang, mais próxima do núcleo central da representação estará. 

Quanto ao procedimento de coleta dos dados esclarecemos que o TAL foi aplicado 

com os alunos nas salas, durante intervalo entre as aulas ou durante uma pausa no conteúdo 

mediante acordo prévio entre pesquisador e professor regente da sala. Na ocasião da 

aplicação, todos os alunos presentes na sala foram convidados a participar, após serem 

esclarecidos sobre a liberdade de participação e sobre como seria aplicado o teste 

(Apêndice C). Os alunos, em ambas as escolas, foram bastante acolhedores e a presença do 

pesquisador chegou a causar certa euforia e agitação na sala. A maioria dos presentes 

mostraram-se curiosos e com interesse em participar, não houve nenhuma expressão de 

recusa de participação. 

Também foi realizado um  teste de associação livre com seis professores, sendo três 

de cada escola, porém devido ao menor quantitativo de participantes não foi possível uma 

análise a partir do software EVOC. O TAL serviu como uma técnica introdutória à 

entrevista. 
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3.1.2 Etapa 2 - Entrevista com professores: O que Dizem Sobre a Violência 

A entrevista foi realizada com seis professores, estes foram convidados a participar 

da pesquisa durante o intervalo de suas aulas e no espaço de permanência que dispunham 

na sala dos professores. Muitos alegaram não ter tempo ou estarem muito ocupados para 

contribuir; aos que aceitaram participar, foram esclarecidos os aspectos confidenciais da 

pesquisa e da liberdade de abandonar o processo a qualquer momento, conforme consta no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B) que foi entregue e assinado na 

ocasião. As entrevistas ocorreram nas próprias escolas durante o intervalo das aulas ou em 

algum horário de aula vago do professor.  

 A entrevista caracteriza-se por uma conversa, proposta pelo pesquisador, que tem o 

objetivo de construir e levantar informações pertinentes para um determinado objeto de 

pesquisa. É utilizada para o levantamento de um grande número de informações 

significativamente relevantes e o pesquisador tem a função de guiar a entrevista de modo a 

abordar e suscitar estes temas. É uma importante fonte de informações de natureza 

subjetiva, que são aquelas construídas no diálogo com o indivíduo entrevistado, e que trata 

de aspectos da realidade sob a ótica do sujeito, como suas crenças, opiniões, sentimentos e 

modos de agir (MINAYO, 2012). A entrevista tem a característica de ser adaptável a 

diferentes contextos e valoriza a liberdade de expressão e espontaneidade dos sujeitos, 

desta forma, apresentou-se como um excelente instrumento para o trabalho com os 

professores (COUTINHO, 2011). 

 Para realizar uma entrevista é preciso que o pesquisador esteja adaptado com o 

objeto de estudo e com as questões que a nortearam. O modelo da entrevista pode ser: (a) 

totalmente estruturado, que é composta por um número fixo de questões que devem ser 

categoricamente respondidas pelo participante; (b) não-estruturado, onde há questões 

norteadoras e é dada ampla liberdade de expressão ao sujeito e de intervenção ao 

pesquisador  e (c) semi-estruturado, no qual não há uma ordem fixa de perguntas, mas 

assuntos e questões norteadoras que permitem uma maior elaboração e posicionamento 

mais livre dos participantes dentro do tema proposto (BELEI, 2012). A título deste estudo 

utilizou-se o modelo semi-estruturado de entrevista (Apêndice D).  
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3.1.3 Etapa 3 - Grupo Focal: O Debate com os Alunos Sobre Violência na Escola 

 Um grupo focal caracteriza-se por uma entrevista em grupo em que a interação 

configura-se como parte principal do processo. Objetiva compreender os processos de 

construção de realidade, as trocas cotidianas, percepções, sentimentos, atitudes, 

preconceitos, linguagens e reações sobre um determinado tema por pessoas que partilham 

de uma mesma realidade (DIAS, 2000; GOMES, 2009). Diferencia-se do questionário e 

entrevista individual por basear-se na interação e por dar oportunidade aos participantes de 

se expressarem de maneira mais aberta colocando seus pontos de vista e debatendo-os com 

outros sujeitos. Tem como característica principal a possibilidade de uma maior troca de 

experiências e de conteúdo entre os participantes. A interação no contexto do grupo 

promove uma maior problematização do tema em foco e o debate coletivo traz à tona 

conteúdos que poderiam ficar omissos em uma ocasião de entrevista, por exemplo 

(BACKES, 2011; GOMES, 2009; TRAD, 2009;  SILVA, 2010). 

 Para a realização de um GF alguns critérios precisam ser observados. É necessária a 

realização de um planejamento prévio de um conjunto de elementos que assegurem o 

desenvolvimento adequado do grupo. Fatores como: preparação do mediador, escolha e 

definição do número de participantes, quantidade de encontros e tempo de duração são 

imprescindíveis para o sucesso do método. 

 Com relação à tarefa de condução do grupo, esta foi realizada pela pesquisadora 

que estava totalmente familiarizada com o tema a ser discutido. A função primordial do 

moderador é a de conduzir o grupo de maneira que a discussão se volte para o tema 

mantendo o foco sem impedir a colocação espontânea dos participantes tangenciando para 

outras questões eventuais. O moderador conduz o grupo baseando-se em questões 

norteadoras relacionadas ao tema que visam a guiar a conversa para o objeto em foco, 

porém, é importante que o moderador tenha sensibilidade para conduzir a sessão de modo 

a garantir a todos os membros que se coloquem evitando uma maior participação de uns 

em detrimento de outros (MILLWARD, 1995). 

 A formação do grupo deve seguir critérios de acordo com os objetivos da 

investigação, para tanto a definição do tamanho do grupo e a escolha dos participantes 

seguiram o indicado na literatura de que a quantidade de membros deve variar entre 6 e 15 

participantes, de modo que o grupo não seja tão pequeno que impossibilite o debate ou tão 

grande que dificulte a condução ou a participação de todos (DIAS, 2000; SILVA, 2010; 
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TRAD, 2009;). A título deste estudo, adotou-se o número de 12 integrantes, quantidade 

adequada para garantir a participação de alunos de todas as séries incluídas na pesquisa. 

 Com relação à forma de escolha dos participantes, é indicado que todos 

compartilhem de alguma característica em comum de modo a favorecer a manifestação em 

virtude de todos obterem alguma experiência em comum e convivam coletivamente com o 

assunto a ser discutido (TRAD, 2009). Estes critérios possibilitam que os participantes 

explorem diversos pontos de vista e tragam à tona reflexões sobre determinados fenômenos 

sociais. A partir da linguagem e de repertório próprio, o grupo elabora seus 

questionamentos e caminha junto para uma compreensão. Neste caso, os alunos 

participantes de cada grupo estavam matriculados na mesma escola e se encontravam 

cursando séries do ensino fundamental e foram selecionados por sorteio. 

 Foi realizado apenas um encontro em cada escola com duração média de 45 

minutos. A literatura aponta como tempo ideal de realização do grupo a variação de 60 a 

120 minutos (BACKES, 2011; DIAS, 2000; TRAD, 2009), porém por terem sido 

realizados em momento de aula não foi possível uma maior duração das sessões. Sobre a 

quantidade de encontros, levando em consideração o tema abordado e o critério de 

saturação dos discursos (que significa que após certo momento ocorre o esgotamento do 

tema, dos conteúdos e dos argumentos e os depoimentos se tornam repetitivos), 

considerou-se um encontro suficiente para apreender os significados compartilhados 

naquele contexto de integração (TRAD, 2009). As sessões do grupo foram gravadas em 

áudio e vídeo, todavia apenas uma gravação de vídeo pode ser registrada por completo, 

pois, durante a gravação do Grupo 1, houve uma falha no equipamento eletrônico. Por este 

motivo, as filmagens não poderão ser utilizadas em nível de análise, mas apenas como 

forma de ilustração. 

 Para participar do GF, os alunos se ausentaram da aula mediante consentimento dos 

professores e da gestão escolar. Após seleção de participantes, estes foram encaminhados 

para a sala onde ocorreria o encontro; em uma escola (GF1), o encontro ocorreu na sala de 

informática e na outra, (GF2) na sala de vídeo. Em ambas as escolas, na ocasião do grupo, 

estavam presentes na sala apenas a pesquisadora e os alunos, respeitando-se o critério de 

que a realização do grupo deve ocorrer em espaço apropriado, em um território neutro, 

livre de interrupções e de fácil acesso aos participantes (TRAD, 2009). 

 Entre as vantagens de utilização da técnica de grupo focal está a possibilidade de 

gerar uma análise da problemática em profundidade, por ocorrer num espaço que 
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impulsiona a troca de experiências em torno de uma temática comum aos participantes, o 

GF revela dimensões de entendimento e evocam um nível reflexivo com maior facilidade 

que outras técnicas (BACKES, 2011). Outra vantagem da realização do grupo é a eficácia 

da técnica para obtenção de informações qualitativas mais complexas com uma menor 

interferência do pesquisador. No grupo os participantes se sentem mais livres para expor 

suas opiniões, o que evita o surgimento de respostas já prontas, pois as colocações são 

formadas e elaboradas na troca com o grupo, isso facilita ao pesquisador observar 

conteúdos de maneira mais ampla e espontânea (TRAD, 2009).  

 Por estas razões, o GF se configura como uma excelente ferramenta de trabalho 

com jovens, porque durante as discussões eles conseguem manifestar suas opiniões de 

forma mais autêntica e com menos resistências. Por estarem com seus pares, ocorre uma 

identificação com o grupo o que favorece a inter-relação entre os participantes. Gomes 

(2009) defende que a utilização de GF com adolescentes/jovens pode “incitar ao diálogo, 

facilitar a verbalização de dúvidas, tabus e preconceitos, além de possibilitar o 

compartilhamento de opiniões, emissão de inferências e a busca de soluções para 

problemas comuns” (p. 858). Considerando todos estes fatores, o GF foi escolhido como 

um método adequado ao alcance dos objetivos do presente estudo.  

 

3.1.4 A análise de Conteúdo para a Compreensão dos Sentidos Compartilhados 

 Para analisar o conteúdo dos grupos e das entrevistas utilizou-se da técnica de 

análise de conteúdo de Bardin (2009) que consiste em um conjunto de técnicas para 

analisar as comunicações por meio de procedimentos sistemáticos de descrição e 

categorização dos conteúdos das entrevistas/grupos. A análise ocorre a partir da 

explicitação, sistematização e expressão dos conteúdos das mensagens com o objetivo de 

se fazer inferências sobre os conteúdos e o contexto de produção da mensagem. 

 Este conjunto de técnicas visa alcançar, por meio de procedimentos sistemáticos de 

análise, os indicadores qualitativos que possibilitem fazer inferências sobre o conteúdo das 

mensagens. Trata-se de um esforço de interpretação que permeia o rigor da objetividade e a 

profundidade da subjetividade (CASTRO, 2011). A análise de conteúdo possui um caráter 

empírico, ou seja, não pode ser desenvolvida a partir de um modelo exato e replicável. 

Porém, sua operacionalização segue algumas regras básicas que norteiam a aplicação, 

partindo de uma leitura persistente dos dados até o aprofundamento dos conteúdos. Neste 
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sentido, a análise está relacionada às estruturas semânticas (significantes) e às estruturas 

sociológicas (significados) dos enunciados (MINAYO, 2012) 

 A técnica se desenvolve a partir da criação de categorias bem definidas de 

conteúdos, visando à classificação e quantificação e parte em seguida para uma análise 

qualitativa dos dados. Todo este processo, de acordo com Minayo (2013), se dá por meio 

de três etapas: 

• Pré-análise: primeira leitura do material para uma organização e sistematização das 

ideias e conteúdos presentes. Realiza-se uma leitura exaustiva do material, em 

seguida a constituição do corpus do texto e formulação das categorias de análise. 

• Exploração do material: Consiste em transformar os dados brutos e codificá-los 

para alcançar o núcleo de compreensão do texto. Envolve ações com classificação, 

enumeração e contagem. 

• Tratamento dos resultados: É o momento em que o pesquisador realizar inferências 

e interpretações acerca dos dados obtidos de acordo com seus objetivos e teoria. 

A classificação, contagem e categorização, realizadas nas primeiras etapas de 

análise, servem apenas para organização dos elementos. É a etapa de análise e tratamento 

dos dados que dará o sentido às falas dos sujeitos e que permitirão ao pesquisador conhecer 

suas visões sociais de mundo (CAPELLE, 2011). A título desta pesquisa utilizou-se a 

análise de conteúdo temática ou categorial, que consiste no desmembramento do texto em 

categorias temáticas. Essa separação objetiva descobrir os núcleos de sentido 

compartilhados nas falas dos sujeitos (MINAYO, 2012). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A pesquisa foi realizada em duas escolas públicas municipais da Paraíba. As 

respectivas gestoras autorizaram a realização da pesquisa mediante assinatura de um termo 

de consentimento (Anexo 1 e 2). Participaram do estudo alunos das turmas de 6º ao 9º ano 

do ensino fundamental, bem como professores destas mesmas escolas. O número de 

participantes variou para cada instrumento, como mostra a tabela a seguir. 

Tabela 1: Número de Participantes 
PARTICIPANTES  

Teste de Associação Livre  203 alunos 
06 professores 

Grupo Focal  24 alunos (2 Grupos de 12) 

Entrevista 06 professores 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

Com relação ao universo da pesquisa, as escolas se localizam em contextos 

situacionais diferentes, sendo uma na capital João Pessoa e outra no interior do estado na 

cidade de Sapé. Ambas se encontram em áreas urbanas e são consideradas escolas de 

grande porte devido ao número de alunos. Vale aqui ressaltar que uma das propostas 

iniciais da pesquisa consistia em realizar um comparativo entre os achados da escola da 

capital e a escola do interior, supondo que haveria diferenças entre ambas. Porém, no 

decorrer do estudo e das análises, percebeu-se que não houve diferenças significativas 

entre os dois contextos, fato que pode ser justificado pela atual massificação dos meios de 

comunicação e mídias, de forma que os alunos do interior mostraram-se tão 

contextualizados com os temas atuais, quanto os da capital. 

A Escola 1 fica localizada num bairro de periferia de João Pessoa. Foi fundada em 

1950, e em 1978 foi transferida para o prédio atual, onde funciona com turmas de 

Educação Básica de Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano, Sala de Recursos, Aceleração, 

Educação de Jovens e Adultos, PROJOVEM Urbano, Escola Aberta aos sábados, Projeto 

Dança na Escola, Mais Educação, biblioteca, quadra poliesportiva e laboratório de 

informática. A escola está vinculada à Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa e 

atende a 952 alunos nos três turnos. Durante este ano letivo, adotou uma metodologia de 

divisão de turmas por sexo, com turmas femininas, masculinas e mistas. Segundo a diretora 

a medida visa reduzir o número de conflitos. Outra medida de combate aos casos de 

violência e depredação são as câmeras instaladas no interior da escola, esta é uma medida 

da prefeitura municipal aplicada a todos as escolas. A escola também participa do Projeto 
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de Relações Etnicorraciais e Combate à Homofobia no Contexto Escolar realizado pela 

Prefeitura Municipal de João Pessoa, que almeja sensibilizar para o combate e 

enfrentamento do racismo, da intolerância religiosa e da homofobia por meio de palestras e 

oficinas. 

 A Escola 2 é considerada a maior do município de Sapé, que fica localizado a 

aproximadamente 70 km de distância da capital do estado. Foi fundada em 1969 e está 

vinculada à Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal e atende, desde 1998, com a 

segunda fase do ensino fundamental, oferecendo turmas do 6º ao 9º ano nos turnos manhã 

e tarde, e à noite a Educação de Jovens e Adultos. Tem atualmente um total de 1054 alunos 

matriculados. A escola possui biblioteca, laboratório de informática e quadra poliesportiva. 

Conta também com o programa Mais Educação e o projeto de incentivo à leitura da gestão 

municipal - o PILLE -, que desenvolve ações educativas nas turmas de ensino fundamental 

a partir de obras literárias de autores paraibanos. 

Os resultados dos diversos instrumentos encontram-se analisados, a seguir, 

primeiramente os dados dos alunos e em seguida o dos professores. Ao final foi feita uma 

correlação dos achados entre as duas categorias. 

 

4.1 Os Sentidos de Violência na Escola Compartilhados Pelos Alunos 

4.1.1 Os sentidos expressos no TAL 

A primeira etapa da pesquisa foi a aplicação do TAL. Participaram deste momento 

203 jovens matriculados entre o 6º e o 9º ano do ensino fundamental das duas escolas, 

sendo 116 da Escola 1 e 87 da Escola 2 (Figura 2). 

Figura 2: Quantidade de Participantes por Turma 

 
                                                                           Fonte: Dados da Pesquisa, 2014 
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A amostra foi composta por 122 meninas e 81 meninos com idade entre 11 e 17 

anos (Figura 3). A quantidade maior de meninas se justifica, pois na Escola 1 algumas 

turmas são divididas por sexo, e na ocasião da aplicação a gestora indicou duas turmas 

femininas para participarem da pesquisa, o que, de certa forma, pode ter sido uma manobra 

institucional no sentido de minimizar as possíveis explicações das meninas, para o 

fenômeno da violência na escola. 

Figura 3: Idade dos Participantes do TAL por escola 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2014 

Observou-se que na Escola 2 não foi encontrado nenhum aluno com 11 anos, idade 

que seria ideal para chegada ao 6º ano, dado que pode indicar que os alunos da escola, em 

geral, têm apresentado atraso e distorção entre idade e série. Outro indicador desta 

distorção seria o considerável número (36%) de alunos com idade acima de 15 anos ainda 

cursando o ensino fundamental em ambas as escolas. Tal dado corrobora o índice do 

estado, onde 38% dos alunos dos anos finais do ensino fundamental encontram-se com 

atraso escolar (INEP, 2013). 

Na aplicação foi utilizada uma palavra estímulo para a qual cada sujeito deveria 

associar três palavras e/ou expressões que lhe viessem imediatamente à cabeça 

relacionadas à violência na escola. No total obtivemos 609 evocações e 99 palavras 

diferentes (Apêndice E). Para a análise utilizamos como critério de relevância que cada 

palavra obtivesse a frequência mínima de 5, e do universo de palavras diferentes 22 

atingiram o critério de frequência mínima. Por meio da análise do software EVOC, a 

frequência média de palavras evocadas é de 24 e a ordem média das evocações (Rang 

Médio) foi de 2. 

 A tabela 2, a seguir, mostra a disposição das palavras em quadrantes de acordo com 

a frequência das evocações. Os quadrantes superiores mostram as palavras com frequência 
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ou igual a 24. O primeiro quadrante agrupa as palavras mais frequentes e mais importantes 

e tendem a indicar o núcleo central das Representações Sociais. O quadro superior direito 

consta a primeira periferia composta pelos elementos periféricos mais importantes devido à 

alta frequência. O quadrante inferior da esquerda é chamado zona de contraste, pois agrupa 

elementos de baixa frequência, mas de grande importância. A zona de contraste pode 

indicar um subgrupo de representações ou um complemento da primeira periferia. O quarto 

quadrante, inferior direito, agrupa os elementos menos frequentes e menos importantes, 

comumente apresenta conteúdos relacionados às práticas.  

Tabela 2: Frequência de Evocações dos Alunos relacionadas à violência na escola 
Palavra Frequência  

>= 24 
Rang 
Médio 

< 2 

Palavra Frequência  
>= 24 

Rang 
Médio 
>= 2 

Bullying 118 1,653 Agressão                           
Brigar                                  
Desrespeito                            
Preconceito 
Racismo  

34 
100 
24 
26 
39 

2,147 
2,000 
2,083 
2,038 
2,000 

Palavra Frequência 
< 24 

Rang 
Médio  

< 2 

Palavra Frequência  
< 24 

Rang 
Médio 
>= 2 

Discriminação                         
Homofobia                               
Matar                             
Violência                                  

5 
13 
20 
12 

1,800 
1,692 
1,750 
1,500 

Apelidos                                
Bagunça                                 
Bater                                   
Discussão                               
Espancamento                        
Inveja 
Morte 
Murro                                  
Palavrão                                
Roubar                                  
Sangue                                  
Xingar 

9 
7 
8 
12 
9 
9 
6 
5 
7 
9 
5 
21 

2,111 
2,286 
2,750 
2,417 
2,556 
2,444 
2,167 
2,800 
2,286 
2,222 
2,000 
2,381 

Fonte: Dados da Pesquisa/EVOC - 2014 

Os dados do Teste de Associação Livre (TAL) apontam que as representações 

sociais de violência na escola estão diretamente relacionadas ao bullying, sendo este o 

termo mais evocado e considerado de maior importância para os participantes. Em seguida, 

surgem temas relacionados ao preconceito em suas diferentes formas como racismo, 

discriminação e homofobia. Expressões cotidianas da violência na escola como bater, 

bagunça, xingar, encontram-se na zona periférica da estrutura do sentido da violência. 

 De acordo com a análise das evocações, o bullying se configura como um relevante 

elemento do núcleo central das RS de violência segundo os alunos. Este termo tem 
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ganhado maior espaço no ambiente escolar nas últimas décadas e se tornou comum nas 

conversações cotidianas. Entende-se por bullying a repetição e frequência de insultos e de 

agressões entre os pares, cuja prática está normalmente relacionada às diferenças sociais 

entre agressor e vítima e se fortalece numa relação desigual de poder, seja por parte de 

diferenças sociais ou até físicas, pois o agressor se coloca em vantagem sobre a vítima que 

acaba por ser oprimida e renegada pelo grupo (BRITO, 2013; FREIRE, 2012). 

 O bullying parece ter marcado seu espaço nas conversações cotidianas, passando a 

ser objeto de teorização do senso comum a partir da propagação cada vez mais comum de 

achados científicos sobre o tema. Esta prática não é algo recente, sendo possível identificá-

lo em ambientes de trocas sociais, e em particular no âmbito da escola, ao longo dos anos. 

Porém, o que tornou o termo uma forte definição das interações com conotação agressiva é 

a forma como parece sintetizar em uma palavra todos os conflitos e expressões violentas 

existentes no ambiente da escola. (MINAYO, 2013; OLIVEIRA, 2012).  No processo de 

teorização, o bullying muitas vezes é confundido com outras situações esporádicas de 

violência entre pares de alunos, e também a superexposição de casos na mídia, muitas 

vezes com informações errôneas ou inconsistentes, têm contribuído para esta generalização 

do termo (FRICK, 2013).  

Analisando os quadrantes seguintes, os termos que constituem as periferias, 

podemos identificar os conteúdos relacionados diretamente às práticas e às vivências da 

violência no espaço escolar. Na Zona de Contraste (casa 3) encontramos os termos 

discriminação e homofobia e na primeira periferia encontramos preconceito e racismo, tais 

termos possuíram uma alta frequência ou um alto escore de importância, o que indica que o 

preconceito em suas diferentes formas é também um forte representante da violência no 

contexto escolar. Tais dados nos levam a refletir que, diferentemente do que apontam 

alguns autores sobre a ausência de motivo aparente (ARAÚJO, 2012; CALBO, 2009; 

FREIRE, 2012) para a prática do bullying, existem elementos geradores da violência que 

se fundamentam na intolerância às diferenças e à heterogeneidade social, uma vez que, os 

itens apresentados na zona periférica estão associados às formas de manifestação ou 

práticas desenvolvidas pelos elementos constitutivos do núcleo central. 

 Assim, firmamos a compreensão das manifestações de bullying na escola a partir de 

uma perspectiva cultural e histórica, consideramos que exista uma causalidade para o 

bullying e que esta se firma na negação da alteridade e na intencionalidade de desumanizar 

o outro. Como afirma Nascimento (2013), a segregação ocasionada pelo bullying está 
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relacionada ao preconceito, não é um ato gratuito de agressão, mas sim, uma situação 

marcada por discriminações socialmente construídas e sustentadas pela cultura escolar. 

Essas agressões ocorrem muitas vezes de forma velada, disfarçadas em tom de 

brincadeira, como apelidos e piadas, mas representam uma forte expressão de preconceito 

e discriminação, pois buscam relegar ao outro um lugar de inferioridade e/ou de negação, 

com a ocupação de um não lugar na vida. Os relatos corroboram as pesquisas na área 

quando indicam que negros, homossexuais e pessoas com deficiência são constantemente 

segregados no espaço escolar, seja por esta violência verbal ou pela ausência de espaços de 

manifestação e colocação pessoal no contexto social da escola. O cotidiano escolar acaba 

por reforçar esta segregação na medida em que não lida pedagogicamente com as 

diferenças, por exemplo, abordando a cultura afro como parte do currículo pedagógico, 

colocando os temas da diversidade sexual para ser abertamente tratados ou oferecendo 

condições de aprendizagem e de acessibilidade dignas às pessoas com deficiência 

(SANTIAGO, 2005). 

Prosseguindo com a análise dos quadros, no quarto quadrante encontra-se a 2º 

periferia, com os termos menos frequentes e menos importantes. Nesta casa, situam-se os 

elementos relacionados às práticas cotidianas, são elementos de pouca relação com o 

núcleo central da representação e que podem ser alterados de acordo com o contexto e a 

ocasião. É possível correlacionar alguns termos desta periferia e agrupá-los em subgrupos 

de acordo com o tipo de violência. 

Quadro 1: Diversidade de expressões de violência na 2º periferia 
Bater 

Espancamento 
Murro 
Sangue 
Morte 

Relacionam-se com as práticas de violência 
física presentes na escola. 

Apelidos 
Palavrão 
Inveja 
Xingar 

Expressam conteúdos relacionados à 
violência verbal e psicológica. 

Bagunça 
Discussão 

Conflito entre os pares e indisciplina 
aparecem como elementos de violência. 

Roubar Elemento da realidade social que pode ser 
identificado no ambiente da escola. 

Fonte: Dados da Pesquisa/EVOC - 2014 

 Embora o quarto quadrante englobe as palavras de menor relevância estatística 

(menor frequência e menor importância), podemos encontrar nesta periferia uma forte 
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diversificação das expressões de violência. Os elementos variaram em gradação partindo 

de apelidos/xingar até morte/sangue. Estes elementos demonstram as diferentes formas de 

manifestação da violência no ambiente escolar e corroboram o que remete a literatura 

sobre uma definição de violência abrangente, que considere tanto os aspectos físicos como 

psicológicos e sociais (ABRAMOVAY, 2002).   

Os alunos objetivaram a violências nessas diversas formas de expressão. Quanto à 

violência física trouxeram elementos numa gradação de gravidade partindo do bater até a 

morte. Embora remetam a ações semelhantes (bater/espancamento), esses termos 

evidenciam o quão presente é a violência física no cotidiano da escola, estando 

marcadamente presente na objetivação do fenômeno. Aspectos de violência verbal ou 

psicológica também foram apontados pelos alunos, expressada como apelidos e xingar, 

esses termos reforçam o entendimento de que a violência vai muito além da agressão ao 

corpo, mas perpassa fatores que incidem na autoimagem do agredido. Tais achados se 

aproximam dos dados encontrados por Lima e Coutinho (2013), que afirmaram que os 

alunos ancoraram os sentidos da violência na esfera relacional, em aspectos psicossociais e 

afetivos do fenômeno. 

 Apesar de pouca expressividade, apareceram nas evocações dos alunos elementos 

relacionados à indisciplina como discussão e bagunça, estes termos se aproximam dos 

resultados dos professores que em sua maioria, objetivaram a violência em aspectos 

normativos, este dado aparece como um ponto de confluência entre as duas categorias. Por 

fim, corroborando o que afirma Sposito (2001) que a violência na escola parte das 

conjecturas do meio onde está inserida, os alunos mencionaram roubar como uma 

expressão de violência também presente na realidade escolar. 

 

4.1.2 Os sentidos compartilhados no GF 

Para uma melhor compreensão dos conteúdos das representações sociais, julga-se 

conveniente a utilização de diferentes instrumentos de pesquisa. Assim, buscando um 

aprofundamento dos sentidos compartilhados de violência na escola pelos alunos, foram 

realizados dois encontros de Grupo Focal, cada grupo formado por doze participantes das 

diferentes turmas do ensino fundamental. 

A escolha dos participantes dos grupos focais ocorreu por meio de sorteio 

realizado em sala de aula e em nenhuma das escolas houve recusa de participação. O 

sorteio foi realizado em uma turma de cada série do ensino fundamental, com o intuito de 
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que todos os anos estivessem representados no momento do grupo. Os grupos foram 

formados por 4 alunos de cada ano escolar do ensino fundamental. Para proteger a 

identidade dos sujeitos, utilizaram-se nomes fictícios. 

Quadro 2: Participantes do Grupo Focal 

GRUPO 1 GRUPO 2 

Flávia, 12 Marcelo, 13 Amanda, 15  Rafael, 14 

Vanessa, 12 João, 14, Laura, 14 Pedro, 16 

Alice, 12 Jonathan, 17 Bruna, 12 Jair, 14 

Rita,12,  Renan, 17 Rafaela, 11 Davi, 15 

Luana,13 Luis, 15 Ana, 16 Neto,14 

Isadora, 13  Luisa, 15 Renato, 13 

Jordana,12     

 Cruz (2006) defende a utilização de uma abordagem multi-instrumental com 

devolutiva progressiva dos dados aos participantes. Compartilhando desta construção 

metodológica nesta etapa da pesquisa, os dados que foram coletados anteriormente no TAL 

e foram  analisados e sintetizados foram apresentados aos participantes dos GF com o 

objetivo de trazê-los para uma nova discussão com o grupo.  

 Como procedimento devolutivo dos achados da primeira fase, as dez palavras que 

obtiveram maior frequência na associação livre foram expostas em um cartaz e distribuídas 

fichas para que os participantes escolhessem, dentre aquelas palavras, as que mais 

representavam o tema e, em seguida, foi solicitado que justificassem suas escolhas, e tal 

recurso serviu como ponto de partida para o início do diálogo com o grupo.  

 O objetivo deste refinamento foi o de confirmar as palavras de maior 

representatividade para o grupo, bem como melhor identificar o núcleo central da 

representação em suas escolhas e justificativas. Para uma melhor compreensão do núcleo 

central, é recomendada a utilização de procedimentos variados que permitam uma análise 

que vá além das medidas de frequência, uma abordagem multi-instrumental permite uma 

fundamentação dos resultados e uma maior concordância quanto à representatividade do 

núcleo central (ABRIC, 2003). O quadro seguir mostra as dez palavras de maior relevância 

de acordo com análise prévia dos resultados do TAL. 

 

 



59 

 

 

Quadro 3 : Palavras apresentadas como estímulo para o debate no GF 
Bullying Racismo 

Agressão Discriminação 

Briga Homofobia 

Desrespeito Matar 

Preconceito Xingar 

Fonte: Dados da Pesquisa/TAL – 2014 

 Os jovens hierarquizaram essas palavras e encontramos que as palavras Bullying, 

Preconceito e Racismo apareceram como sendo as mais representativas da violência nos 

dois grupos. A escolha foi justificada pelos jovens com a alegação de que estas eram as 

manifestações mais comuns de violência que presenciaram na escola, e essa informação foi 

corroborada na discussão nos grupos, relatadas durante a sessão. Esta etapa de escolha das 

palavras mais importantes serviu também como forma de “quebrar o gelo” inicial do grupo 

antes de dar início à discussão propriamente dita.  

Os conteúdos discutidos e os temas evocados durante a sessão de GF foram 

agrupados a partir das similaridades de sentido com o intuito de construir categorias para 

análise.  Não houve diferenças significativas de conteúdo entre as duas escolas de forma 

que ambas serão analisadas conjuntamente. Os temas da discussão giraram em torno das 

relações e interações que ocorrem no ambiente escolar entre alunos e entre alunos e 

professores, houve ênfase na relação com os gestores e as medidas educativas adotadas 

pela direção, e também foi presente na discussão os aspectos do bullying/cyberbullying e 

do preconceito e discriminação que ocorrem no espaço escolar. Todos estes conteúdos 

serão expostos e analisados nas categorias a seguir. 

 

4.1.2.1 A Gestão escolar e a Violência como Prática Institucional 

 Um dos temas que surgiram com frequência no discurso dos alunos foi a relação 

com os gestores e as medidas educativas tomadas pela gestão escolar em relação à 

violência. Os alunos demonstraram ambiguidade com relação à gestão, se posicionando 

positivamente em alguns aspectos e com fortes críticas em outros. Neste ponto é valido 

retomar a concepção de Bourdieu (1994) de violência simbólica como sendo uma 

“violência suave que ocorre onde se apresentam encobertas as relações de poder que regem 

os agentes e a ordem da sociedade global (p. 25)”. Pelo seu caráter sutil, a exploração 
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simbólica muitas vezes passa despercebida nas relações, porém os alunos apontaram 

claramente em suas falas as formas de disciplinamento e ações não democráticas das 

gestoras como expressão desta violência. 

 Os alunos do GF1 falaram do sistema de câmeras instalado em todos os espaços 

coletivos da escola, com exceção das salas de aula. Sobre este aspecto as opiniões 

divergiram: alguns consideram as câmeras como positivas enquanto recurso de redução da 

violência, pois acreditam que por medo de serem vistos/filmados o comportamento de 

alguns alunos mudou e hoje existem menos conflitos no momento do intervalo, por 

exemplo. Estes concordam com a utilização das câmeras, mas ressaltam que o uso deve ser 

moderado, pois a instalação de câmeras da sala de aula seria abusivo e invasão de 

privacidade. 

 Outro aspecto citado pelos alunos do GF1 com relação à gestão e suas relações com 

a violência foi o modo de escolha dos participantes de eventos e passeios promovidos pela 

escola. Os alunos queixam-se de uma ausência de critérios e se sentem injustiçados com o 

modo de escolha. Segundo eles, a gestora não utiliza de critérios democráticos, escolhendo 

quem lhe convém o que faz com que alguns sejam beneficiados e outros não, para eles os 

eventos deveriam ser para todos ou a escolha dos participantes deveria ocorrer de maneira 

mais justa. Como aponta Galvão (2010), um dos caminhos para fazer face à violência é 

uma gestão democrática, que englobe a participação de todos, levando em conta as 

características, necessidades e prioridades visando o bem comum. Uma gestão democrática 

e descentralizada além de contribuir para um clima escolar positivo, potencializa a 

autonomia dos professores e o protagonismo dos jovens. 

 No GF2, também, encontramos ambiguidades no que diz respeito à gestão escolar. 

No que se trata do relacionamento dos estudantes com a direção eles retratam diversos 

aspectos positivos e negativos. Alguns expressam admiração pela diretora, enquanto outros 

fizeram críticas à forma como ela trata os alunos, porém todos concordam que houve uma 

significativa redução da violência na escola após os trabalhos da atual gestão. Por ser a 

maior e uma das mais antigas do município, a escola do GF2 possui diversos relatos de 

violência que ocorreram no seu espaço. Os alunos e professores afirmaram que a Escola 2 

durante muitos anos foi estigmatizada pela comunidade como um local de extrema 

violência e alunos descomprometidos (SIC), e ressaltaram que durante a atual gestão (que 

já estava há dois anos na época da pesquisa) esta visão vem sendo modificada, tanto pelos 

membros da escola como pela comunidade em geral. 



61 

 

E outra coisa que eu achei bom foi porque aqui antes tinha muita 
violência, muita briga, e esses dois anos que eu estou estudando aqui a 
gente não vê mais. Tem sim, mas pouco, menos do que antes. (Luisa, 
Grupo 2) 

Ao falar sobre a inserção e a percepção da escola pela comunidade, os alunos 

apontam seus colegas como principais responsáveis pela má-reputação da escola que a 

tempos vem sendo disseminada: 

Eu acho que a gente tem que ter o pensamento melhor, porque o povo 
fala que no LR só tem aluno maconheiro, a gente tem que mudar isso. 
(Laura, Grupo 2) 
 
Se dependesse de nós alunos, a escola era outra, se cada um pensasse 
melhor.(Rafael, Grupo 2) 

 Esse posicionamento crítico dos alunos contra seus colegas, classificando-os como 

indisciplinados ou desinteressados, acaba encobrindo a responsabilidade da escola, pois ao 

apontarem no outro, os seus pares como responsáveis pelo mau funcionamento ou má 

imagem da escola os alunos acabam criando uma segregação, uma linha divisória que os 

separam de seus semelhantes. Segundo Abramovay (2009), esse tipo de posicionamento 

distorce a visão do aluno fazendo com que sejam mais críticos com seus colegas do que 

com o sistema escolar, gerando uma desresponsabilização dos outros atores e reforçando os 

estereótipos do aluno como culpado e responsável pela sua condição e pelos problemas da 

escola moderna. 

 Para os alunos é notável o trabalho da gestão com relação à manutenção da ordem e 

da disciplina, porém há queixas de que a gestão não ouve os alunos e atua muitas vezes de 

forma autoritária. Tais relatos apontam para uma análise da eficácia da gestão escolar, 

sobretudo nos aspectos pedagógicos, pois segundo eles, ordenar a escola está muito além 

de punições e exclusão dos alunos transgressores: para os estudantes participantes uma boa 

gestão é aquela que busca no diálogo a construção de limites democráticos.  

Ela só aparece na escola de vez em quando, se mudasse o jeito de pensar 
dos alunos, e se a diretora também ouvisse eu acho que melhorava. (Neto, 
Grupo 2) 

Os diferentes atores do espaço escolar (professores, alunos, direção, funcionários) 

divergem de opiniões sobre a função da escola e como os papéis e as normas devem ser 

geridos. Estas diferenças de visões, quando não dialogadas, podem ser causadoras de 

conflitos. Vemos que é tênue a linha que diferencia uma gestão boa e eficiente de uma 

gestão rígida e intolerante, e essa diferenciação varia de acordo com o uso da autoridade e 
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do poder que, por sua vez, caracterizam as práticas como justas ou injustas (GALVÃO, 

2010).  Assim, pensar a escola apenas como um espaço solucionador de problemas, 

sobretudo disciplinares, reforça a prática de uma gestão rígida e não democrática. A falta 

de acesso dos alunos às decisões escolares faz com que estes sintam a necessidade de 

romper com as regras, criticar as autoridades e forçar uma relação social onde eles tenham 

voz e poder sobre as situações (ABRAMOVAY, 2009). 

Outro aspecto apontado como negativo pelos alunos do GF2 foi o fato de quase 

nunca ocorrer passeios e eventos na escola. Os alunos se queixam de não terem a 

oportunidade de conhecer os pontos turísticos da própria cidade: É uma coisa ruim isso, 

porque aqui não faz passeio pra lugar nenhum. Os alunos ressaltaram a importância dos 

eventos que já aconteceram, como os encontros do programa leitura e as palestras, e 

relatam estas ações como uma das melhores coisas que ocorrem na escola. 

Com tais requerimentos, os alunos nos dizem que o currículo ampliado é um fator 

para reduzir a violência escolar. Muito além de um espaço de aprendizagem formal a 

escola é, sobretudo, um espaço de socialização. É um local onde se estabelecem vínculos, 

se desenvolvem sentimentos. A percepção dos atores escolares sobre a escola está 

diretamente vinculada às interações que estabelecem neste espaço. A promoção de espaços 

de trocas e de convivência para além dos momentos de salas de aula, como eventos, 

passeios culturais e momentos de interação, são algumas ações que podem contribuir para 

uma melhor socialização, bem como contribuem para que os alunos possam reconhecer a 

escola como um espaço agradável. 

Tal preocupação com as atividades extracurriculares que saiam do modelo de aula 

tradicional também foi encontrada por Galvão (2010) que salientou que professores e 

alunos desejam uma ampliação dos conteúdos curriculares, incluindo atividades que 

envolvessem valores, atitudes, cooperação e realização pessoal. Para o autor, a proposta 

curricular precisa ter o objetivo de transformar a escola num espaço de desenvolvimento 

pessoal, capaz de produzir ideias e conciliar alternativas. 

 

4.1.2.2 A relação entre alunos e professores 

 Quando questionados sobre a relação com os professores, a maioria das respostas 

relatavam aspectos negativos, retratando situações de violência, por meio de 

discriminação, deboche, ofensas e, em alguns casos, ameaças. Nos dois grupos foram 
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relatados casos de ofensas por parte do professor e, embora alguns alunos tenham apontado 

aspectos positivos, os demais trouxeram, em sua maioria, aspectos negativos da 

convivência. Os alunos trouxeram relatos explícitos de ofensas e xingamentos deixando 

evidente a presença de hostilidade e desrespeito. São exemplos que mostram como ainda é 

comum no discurso de professores o uso de ofensas e de violência como forma de coerção 

(SCARLATO, 2010). 

E o professor, Ademar? Aquele ali só grita. (Rafael, Grupo 2) 

Tem uma professora que ela fica xingando os alunos e disse que se 
pudesse bateria nos alunos. (Luana, Grupo 1) 
 
Ele chama a gente de sebosos, imundos, de mal educado, mas isso a gente 
é de vez em quando. (Renan, Grupo 1) 

Para os alunos, um bom professor não é aquele que apenas ministra sua disciplina, 

mas aquele que desenvolve um contato pessoal e expressa afetividade, aspectos cruciais 

para um bom andamento das aulas e uma boa relação. Um bom professor consegue 

equilibrar a disciplina com afetividade. Apenas um aluno ressaltou essa característica 

positiva dos professores: aqui é diferente, porque quando surge algum problema eles 

ajudam. Para Galvão (2010), dialogar com os alunos sobre o que acontece na escola e 

estabelecer uma comunicação com eles os considerando como sujeitos ativos e 

participantes da escola é fundamental para um bom processo de aprendizagem e para a 

construção de um clima escolar positivo.  

Além da aprendizagem interativa, Abramovay (2009) afirma a importância da 

criatividade no ensino, considerando que nem todos os alunos têm o mesmo 

comportamento em sala de aula, é papel também do professor propor atividades que 

contemplem essas diferenças abordando aspectos relacionais da vida da escola em suas 

aulas. Esta afirmação foi corroborada pela fala dos alunos do GF2, que apontaram a 

importância do professor utilizar-se de diferentes meios para alcançar o desenvolvimento 

do aluno, como o exemplo, a seguir: 

Eles têm que fazer por onde os alunos se interessar, né? Não é só colocar 
assunto, tem que pegar no pé mesmo, mas de uma forma diferente. 
(Pedro, Grupo 2) 

Quando questionados sobre a existência de violência por parte dos professores, 

foram unânimes em afirmar que existe sim e ressaltaram a importância do respeito mútuo 

em sala de aula, e que isso pode ser expresso através de pequenas ações do dia a dia como 

um cumprimento de “bom dia” ao início das aulas.  
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Eu acho que a gente tem que ter respeito com os professores e eles terem 
respeito com a gente, porque tem professor que entra e não diz nem boa 
tarde, já começa logo a escrever ai eu digo: O senhor não vai dar nem boa 
tarde, não? (Laura, Grupo 2) 

Os alunos esperam que os professores os tratem com civilidade e respeito e que 

sejam reconhecidos como sujeitos dignos de direito e com voz ativa na escola. E 

apontaram que seu comportamento depende da contrapartida do professor, do quanto ele 

respeita para ser respeitado.  Essa cobrança mútua de respeito parece ser um ponto crucial 

de conflito, como veremos mais adiante nas falas dos professores. Em contrapartida, 

durante os grupos houve manifestações explicitas de agressão verbal e hostilidade para 

com os professores como: ele é um preguiçoso; ele é safado; aquela dali é o cão; não 

aguento olhar para a cara dela. Esses são alguns exemplos que mostram que a hostilidade 

e agressividade existem dos dois lados. Fato também encontrado na fala dos professores foi 

a necessidade de que o aluno o respeite pela  função que exerce, independentemente da 

qualidade da relação interpessoal.  

Em alguns momentos os alunos chegaram a justificar as ações violentas dos 

professores alegando que o aluno provocou a reação inadequada do professor ou que sua 

reação é também apenas brincadeira. Relatam que a falta de interesse do aluno, a ausência 

na realização de atividades e o mau comportamento em sala dificultam o trabalho do 

professor e geram os problemas. 

O problema são os alunos, porque o professor vem com objetivo de 
chegar à escola e dar aula, fazer seu trabalho, mas o aluno fica 
conversando, batendo papo. (João, Grupo 1) 

Como dito anteriormente, esta culpabilização dos pares por parte dos alunos recai 

no risco da perpetuação do estigma do aluno como desinteressado e único responsável pelo 

seu fracasso escolar e pelo comportamento considerado inapropriado, minimizando o papel 

da escola e dos outros atores neste processo.  

Como é disseminado em grande parte dos projetos pedagógicos das escolas, faz 

parte da educação escolar promover a autonomia dos alunos como uma das funções da 

escola, a partir de um currículo que seja capaz de promover o desenvolvimento humano, o 

comprometimento dos alunos com suas ações e, sobretudo, possibilite a conquista de níveis 

complexos de pensamento. Os alunos que se percebem autônomos em suas relações 

tendem a ser mais motivados, engajados, com um nível maior de autoestima e melhor 

aprendizagem (BERBEL, 2012). Neste contexto, o professor exerce a função de mediador. 
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4.1.2.3 Os conflitos entre Pares e o Bullying 

Quanto ao relacionamento entre alunos, foram relatadas diversas ocorrências de 

violência e de agressões no cotidiano escolar. O conteúdo das manifestações de violência 

no GF1 girou em torno de agressões e uso de armamentos no interior da escola. Os alunos 

relatam que hoje a situação é melhor devido a algumas medidas tomadas pela direção, 

como a proibição de uso de estilete, por exemplo, porém ainda é presente as discussões, 

brigas e por vezes agressão física. 

 No GF2, a discussão foi marcada por manifestações de violência, ameaças e 

palavrões. Estes fatos parecem ser comuns nas interações cotidianas dos alunos e que 

surgiram naturalmente no contexto do grupo. Tais ações estão tão naturalizadas nas 

relações que ofensas e ameaças pesadas são interpretadas como brincadeira ou amenidades 

de tal ponto que falas como: Eu vou lhe dar uma facada; Se você falar outra vez vou meter 

uma pedra na sua cabeça, e em vez de medo, provocam o riso no outro e no grupo. Na 

maioria das vezes o agredido respondia com risada ou revidava com outro desaforo e em 

seguida, continuavam a conversa de modo natural, como se não tivesse ocorrido a situação 

de violência. Chamou-nos também a atenção o fato de os alunos também falaram com 

naturalidade sobre os conflitos que ocorrem na escola, muitas vezes, sendo eles os 

protagonistas. 

Uma menina chamou a outra de filha de uma rapariga, aí a outra foi e 
deu uma tapa na cara dela. (Jordana, Grupo 1) 
 
Oxente! A menina me agrediu dizendo que eu não presto, sendo que eu 
presto! Aí ela veio bater em mim eu tive que ir pra cima também. 
(Renato, Grupo 2) 

 Essas falas trazem relatos dos conflitos que ocorrem cotidianamente na escola, as 

agressões e ofensas que fazem parte da relação dos alunos, e como eles racionalizam sobre 

isso. Nos dois exemplos os alunos ressaltam que para eles a linguagem que prevalece na 

escola é o do revide: ela xingou a outra deu um tapa;ele bateu eu fui pra cima, mostrando 

a ausência de formas alternativas de resolver os desentendimentos. Pareceu-nos que nas 

práticas há um distanciamento de fortalecer com os alunos a importância do diálogo e da 

tolerância como uma das formas amenizar esses conflitos. Os próprios alunos reconhecem 

que o autocontrole é um caminho pra a redução da violência, pois quando questionados 

sobre as medidas que eles achavam necessárias para mudar este quadro um deles afirmou: 

A gente tem que ter um autocontrole quando alguém xingar, porque se não dá briga. 
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 Embora os alunos se vejam como autores e protagonistas da violência e 

reconheçam que uma mudança desta realidade passa também por eles, no exercício da 

autonomia, suas práticas continuam marcadamente violentas. Como, por exemplo, foi 

observado no GF2  uma intimidação constante do grupo para com um dos participantes, o 

estudante chamado Jair,  14 anos, com sobrepeso e negro. Durante toda a sessão suas falas 

eram interrompidas com um ríspido cala a boca ou não é a sua vez, esses gestos sempre 

provocavam risadas em todos no grupo e precisaram de intervenção da pesquisadora. Ao 

questionar o porquê de o tratarem desta forma, eles justificaram que era o próprio Jair que 

sempre provoca e tirava brincadeiras com todos nas aulas e no intervalo.  

Reforçando os achados do TAL, os alunos do  GF1  levantaram o tema do bullying 

e afirmaram que esta prática ocorre na escola, muitas vezes, disfarçada de brincadeira, e 

buscaram fazer uma diferenciação destes atos. Eles trouxeram como conteúdos expressos 

de violência aspectos mais relacionados à agressão física e definiram como bullying as 

ofensas e xingamentos. Levantaram também a questão que algumas vezes os xingamentos 

não passam de brincadeiras, e que passa a ser bullying quando o outro se sente ofendido. 

Porque tudo depende do grau do bullying. (João, Grupo 1) 
 
No bullying a gente se sente ofendido.” (Isadora, Grupo 1) 

Como se apreende das falas, a interação entre jovens está permeada por relações 

conflituosas de vários níveis, desde agressões verbais e desrespeito até ameaças e 

agressões físicas. São maneiras de se relacionar comuns e naturalizadas entre os jovens, 

pois fazem parte de seu modo de interação e assumem muitas vezes um tom de graça que 

nem sempre é compreendido por quem não divide esse universo. Para eles, o xingar pode 

ser uma forma de tratamento comum entre os que possuem laços de amizade e representam 

um tratamento mútuo, que não deve ser considerado a priori como agressão ou violência, 

mas a sua constância pode acabar enfraquecendo a boa convivência entre os alunos e 

criando um ambiente propicio para violência (ABRAMOVAY, 2009). 

 E neste ponto o limiar é estreito, pois mesmo quando os apelidos e xingamentos se 

traduzem em brincadeiras, não deixa de ser ofensivo. Há um limite individual de tolerância 

a brincadeiras, e o outro, por não conhecer esse limite, acaba magoando o colega. A falta 

de empatia também potencializa o problema, para quem xinga aquelas ofensas podem não 

parecer tão sérias, porém quando se passa de agressor para vítima o significado da ação 

provavelmente muda. 
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Interpretamos neste grupo que a conscientização dos alunos do GF1 sobre o 

bullying pode ser atribuída ao fato de que a escola faz parte de um programa de combate à 

homofobia e ao bullying onde são promovidas frequentemente palestras e oficinas com os 

alunos para discutir o tema. Um dos pontos positivos deste programa é o reconhecimento 

por parte dos alunos da importância do diálogo na resolução de conflitos e a consciência de 

que é preciso combater esse problema e não apenas fugir dele. 

Mudar de escola não resolve. Porque se você mudar de escola na outra 
escola você também vai sofrer bullying. Você que tem primeiro mudar, 
não mudar o seu jeito, você precisa sentar e conversar com a pessoa, com 
os professores, com a diretoria. (Renan, Grupo 1) 

Na semana de realização do GF1, foi relatado pelos jovens que houve na escola um 

episódio que gerou conflito entre uma professora, alunos e a direção e que culminou com a 

saída da professora da escola. Durante uma aula de biologia algumas alunas foram 

filmadas dançando e cantando na sala no momento em que deveriam ter aula: 

A gente ficou brincando na sala, ai quando o celular chegou o menino 
começou a gravar (...) a gente tava brincando, quando ele disse que ia 
postar a gente pegou e parou. A professora saiu no vídeo. Aí ele pegou e 
postou esse vídeo no Face. Todo mundo compartilhou, eu cheguei hoje 
na sala a menina já tava mostrando pra outra. (Alice, Grupo 1)  

O vídeo foi repassado para os celulares de vários alunos e publicado em redes 

sociais. Diversos funcionários tiveram acesso ao vídeo e o compartilharam com 

comentários que questionavam a atuação da professora. Tal evento chegou à direção e a 

professora sofreu represálias. Segundo os alunos, a professora filmada sentiu-se 

envergonhada com a repercussão da situação e pediu demissão da escola.  

Até o vigia da escola compartilhou o vídeo: 'Olhem o que acontece na 
escola na aula da professora Lúcia' e marcou a diretora. Tipo assim, um 
vídeo que o menino postou de brincadeira no Facebook gerou isso tudo. 
Até a professora saiu da escola, eu não sabia que ia gerar isso tudo. 
(Alice, Grupo 1) 

Vemos neste episódio que é inegável a presença dos meios de comunicação no meio 

escolar atualmente. Celulares, tablets e câmeras são instrumentos que acompanham os 

alunos em seu cotidiano e não ficam de fora do espaço escolar. Nesta escola é adotada uma 

medida para tentar evitar ou diminuir o uso destes eletrônicos em sala de aula: no início do 

turno de aula os alunos deixam seus aparelhos na diretoria, guardados e desligados e só 

tem permissão para retirá-los ao término das aulas, sendo proibido o uso e porte de 

aparelhos eletrônicos em sala. Mesmo com essa medida não foi possível evitar a situação 
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acima relatada, e este fato em si não representaria um grande problema não fosse tamanha 

exposição e divulgação por meio de vídeo.  

Os alunos também relataram que essa possibilidade constante de exposição gera um 

receio que recai sobre os modos de comportamento e alegam que muitas vezes deixam de 

realizar algo por temerem que isso seja divulgado e lhes traga maiores consequências: 

Tem gente que começa na brincadeira, aí depois não aguenta mais e diz: 
'No final da aula eu vou te pegar, visse?', mas não pega não é tudo frouxo. 
Porque se pegar vai pro Youtube, vai pro Face, vai pra todo canto. 
(Jonathan, Grupo 1)  

Com a multiplicação dos meios de comunicação, um episódio que antes seria algo 

pontual e momentâneo pode acabar sendo visto por um número maior de espectadores, 

gerando uma exposição muito maior do que o desejado. Um vídeo constrangedor, por 

exemplo, passa a ser um registro oficial da situação que pode ser visto e lembrado a 

qualquer momento, o que faz com que o ato vergonhoso tenha bem mais força. Tais relatos 

mostram como o uso indevido de tecnologias no espaço escolar é um problema em 

evidência, pois com os meios eletrônicos e a internet, imagens de situações 

constrangedoras com comentários depreciativos se espalham rapidamente e tornam as 

situações de conflito ainda mais intensas. A possibilidade de não ser identificado e 

respondido diretamente resultam numa maior liberdade de expressão no mundo virtual e 

essa liberdade pode muitas vezes levar a estas práticas danosas. Devido ao espaço virtual 

ser ilimitado o poder de agressão é ampliado e a vitimização ultrapassa os muros da escola 

(SANTOMAURO, 2010). 

 

4.1.2.4 Preconceito e Discriminação: A exclusão como elemento de violência 

 Em ambos os grupos havia alunos que se declaram homossexuais e durante as 

discussões a sexualidade e a homoafetividade foram temas recorrentes, o que gerou 

divergências de opiniões e expressões claras de homofobia por parte de alguns. Esta 

impressão foi mais forte no GF 2, cujos alunos afirmaram que expressões de homofobia 

parecem ser corriqueiras na escola e logo que surgiu o tema apontaram aqueles que eram 

considerados homofóbicos e aqueles que são constantemente vítimas. O grupo de meninos 

homossexuais afirmou ser vítima constante de discriminação e preconceito.  

Gosto muito de olhar pra cara dele não! Eu não gosto de gente assim.” 
(Rafael, Grupo 2) 
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Este exemplo de fala nos apresenta a postura recorrente de Rafael que por 

diversas vezes no grupo referiu-se aos homossexuais alegando não gostar deles, e chegou a 

afirmar que algumas vezes já agrediu Neto pelo fato dele ser gay. Mas, apesar destes 

relatos e o tom depreciativo do colega os dois aparentaram ter um bom relacionamento, 

diversas vezes trocaram brincadeiras durante a sessão, e ao ser questionado sobre o fato 

deles aparentemente se dar bem, os outros alunos afirmaram que isto ocorrida devido ao 

fato de Rafael também ser homossexual. Embora falem com naturalidade sobre o tema da 

homossexualidade, percebemos que ainda há, entre esses jovens, uma incerteza acerca da 

sexualidade vivenciada.  

Alguns afirmaram ser bissexuais e acham que ainda é cedo para definirem-se 

neste sentido, como ficou evidente no exemplo de Rafael que, em alguns momentos, 

demonstra hostilidade para com os gays não gosto de gente assim e, em outros, demonstra 

afinidade, o que pode ser percebido quando argumentou ele experimenta minhas coisas e 

eu experimento das mulheres. Vejamos como expressaram esta dúvida: 

Eu ainda estou decidindo minha vida, estou decidindo o que eu vou 
querer. Eu já fiquei com ela. (Neto, Grupo 2)  

A ambiguidade em relação à sexualidade foi claramente expressa em relação ‘ao 

ficar’ com parceiros de ambos os sexos. Outro marcador social da sexualidade são as 

roupas e o jeito de vestir que são vistos como indicadores da sexualidade referente a cada 

gênero, entretanto eles contestaram estas convenções e afirmaram que não necessariamente 

o jovem precisa declarar-se homossexual para ser vítima do preconceito e a vestimenta é 

emblemática dessa divisão sexual, como se segue: 

Meu jeito de vestir não quer dizer que eu gosto de homem não, eu gosto 
de mulher também. (Neto, Grupo 2) 

Eles afirmaram assim que a roupa não é um marcador confiável por estas 

atenderem a mais de uma experiência. Outra questão levantada foi que muitas vezes a 

própria família é a primeira instância a discriminar os jovens pela sua vivência sexual, e a 

este respeito Rafael que, por vezes, mostrou-se homofóbico e, em outros momentos, 

relatou que um dos motivos dele não declarar-se gay é pela reação de sua família: 

Esse rapaz aqui, me vê andando com eles (gays) vai dizer à mãe.  
[Pesquisadora: Se ele disser na sua casa tem algum problema?] 
Minha mãe quebra uns três cabos de vassoura somente nas minhas 
costas.(Rafael, Grupo 2) 

O ideal de casa/lar considerado como local seguro e a família como instância 

acolhedora e cuidadora se desfaz quando se trata dos jovens homossexuais que são vítimas 
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de violência, pois, em alguns casos, é no lar onde a intolerância e a discriminação são mais 

fortes. Em verdade, a família é o primeiro lugar onde as pessoas vivem a homofobia, sejam 

como atores ou como vítimas. A homofobia familiar, segundo Schulman (2010), se 

configura como uma violência inequívoca e, ao mesmo tempo, negada e invisibilizada pelo 

mundo privado. A família pune seus membros homossexuais, em diversos níveis, desde 

pequenos insultos e desrespeitos até manifestações de violência física. Tal informação 

revela que a família, assim como a escola, é um dos principais espaços de exposição do 

jovem à violência, e que esta ocorre nos espaços onde eles permanecem a maior parte de 

seu tempo e seus agressores são geralmente alguém de seu convívio e proximidade 

(MALTA, 2010; RIBEIRO, 2012). 

Alguns jovens saíram em defesa dos homossexuais e levantaram a necessidade de 

lutar contra o preconceito e de reconhecer que somos todos iguais independentemente de 

cor ou orientação sexual. Segue um extrato de fala ilustrativo: 

Eu acho que independente de qualquer coisa tem que ter o respeito. 
(Luisa, Grupo 2) 
 
Eu acho isso uma besteira. Mesmo a gente gostando de outra sexualidade 
a gente é gente igual eles são. (Amanda, Grupo 2) 

Também surgiram conteúdos relacionados ao racismo, com manifestações ofensivas 

durante o grupo: Geralmente a mãe da pessoa não dar a luz, né? A mãe desse menino deu 

um apagão, disse um aluno se referindo a outro aluno negro. O grupo reagiu com risadas 

diante desta colocação, inclusive, a própria vítima. Essa situação mostra como as práticas 

de preconceito estão naturalizadas nas relações e afirmações carregadas de racismo são 

aceitas em tom de brincadeira pelo grupo. Entendemos que preconceito e a discriminação 

no espaço escolar estão diretamente ligados à dificuldade de se lidar com o diferente, com 

aquilo que foge dos padrões predominantes. Dessa maneira, as formas de preconceito 

existentes na sociedade estão diretamente entrelaçadas, racismo e homofobia se misturam, 

coexistem e influenciam-se mutuamente. O reconhecimento destes atos como racistas e 

discriminatórios seria um primeiro passo para minimizar esse tipo de violência 

(ABRAMOVAY, 2009). Uma aluna se posicionou sobre o racismo e afirmou a importância 

de todos serem tratados por igual sem discriminação e apontaram o respeito às diferenças 

como peça chave para uma convivência pacífica na sociedade: 

Eu tenho uma amiga que ela é racista, ai ela fala assim: ‘Eu não gosto 
daquele menino porque ele é preto’. Ai eu falo: ‘Você não gosta dele, mas 
você tem que respeitar ele. (Ana, Grupo 2)  
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Apesar da legislação que criminaliza o preconceito, essas práticas ainda estão 

marcadamente presentes na escola como um reflexo do que ocorre em toda sociedade. A 

escola se configura como um espaço onde circulam cotidianamente preconceitos e 

discriminações de diversas ordens, preconceitos de classe, de cor de gênero e sexualidade. 

Esses elementos já demarcados no espaço escolar são estruturantes das relações e são 

cotidianamente consentidos, muitas vezes, disfarçados de brincadeiras e “constituem-se 

poderosos mecanismos heterorreguladores, de silenciamento, de dominação simbólica, 

normalização, ajustamento, marginalização e exclusão.” (JUNQUEIRA, 2012, p. 07). 

Assim, pessoas consideradas dissonantes em relação às normas são rotineiramente 

postas a mira de piadas, ridicularizações, jogos, apelidos, insinuações, expressões 

desqualificantes e desumanizantes. Estes tratamentos preconceituosos, presentes também 

na relação professor e aluno, têm sido uma constante na vida de inúmeros estudantes como 

reflexo das múltiplas estratégias de poder (JUNQUEIRA, 2012).  

 

4.2 Os Sentidos de Violência Compartilhados Pelos Professores 

4.2.1 Os sentidos expressos no TAL 

O TAL foi utilizado com os professores como uma técnica introdutória da 

entrevista. Responderam ao teste e participaram de entrevista seis professores do ensino 

fundamental que exercem suas funções nas duas escolas incluídas na pesquisa, sendo três 

de cada uma. A seleção dos participantes se deu por meio de convite durante o horário de 

intervalo, aqueles que se dispuseram a participar assinaram um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice B). A idade dos participantes variou entre 29 e 63 anos e 

tempo médio atuação de aproximadamente 15 anos, os professores da Escola 2 tem um 

nível maior de formação, sendo todos pós graduados. Conforme mostra a tabela a seguir: 

Tabela 3 :Perfil dos Professores 
Escola Participante Sexo Idade Tempo de 

Docência 
Formação Turmas 

que Leciona 
 
1 

Professor 1 M 63 30 anos Superior Fundamental II 
Professor 2 M 31 12 anos Superior Fundamental II 
Professor 3 M 29 8 anos Superior Fundamental II 

 
2 

Professor 4 M 31 10 anos Pós-Graduação Fund.II. e  Médio 
Professor 5 M 42 15 anos Pós-Graduação Fundamental II 
Professor 6 F 30 12 anos Pós-Graduação Fundamental II 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014 
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Devido ao número de participantes não realizamos uma análise estatística das 

evocações com o Software EVOC para que pudéssemos identificar os aspectos referentes 

ao núcleo central e os elementos periféricos da representação. Porém, optamos por realizar 

uma análise lexicográfica que nos permitiu apontar algumas definições e sentidos de 

violência e que foram entrelaçados aos conteúdos das entrevistas. O quadro, a seguir, 

mostra as palavras enunciadas por ordem de importância: 

Quadro 4: Palavras associadas à violência na escola pelos professores 
1º 2º 3º 
Sem afetividade Disciplina Indiferença 
Impunidade Família Absurdo 
Base Familiar Educação  Má Conduta 
Família Perigo Morte 
Família 
Educação em Casa 

Cultura 
Amizade 

Vulnerabilidade 
Social 
 
Fonte: Dados da pesquisa – 2014 

Primeiramente, ficou clara a associação da família como um dos elementos mais 

significativos na representação da violência na escola, pois os termos família e base 

familiar apareceram na maioria das associações dos participantes professores (alta 

frequência) e foram colocadas por mais vezes como as palavras de maior importância (alto 

escore de importância). Tal dado nos revela o quanto a escola, aqui representada pelos 

professores, ainda sustenta o discurso de que é responsabilidade exclusiva da família 

reverter o quadro da violência cometida pelos jovens no espaço escolar. 

 Os professores participantes comumente apontaram a família como responsáveis 

pela violência ocorrida na escola, culpando os pais, como uma tentativa de eximir-se da 

responsabilidade sobre a mudança deste quadro (OLIVEIRA, 2012). Considerando a 

família como parte integrante da sociedade, que a produz e é por ela produzida, esta não é 

unicamente responsável pela formação moral dos jovens. Os sujeitos são permeados por 

todos os meios sociais que fazem parte e com os quais se relacionam, e neste contexto a 

responsabilidade educativa da família é tão importante quanto a da escola. As estratégias 

de enfrentamento da violência perpassam a relação escola-família como um dos fatores 

determinantes para obtenção de sucesso, refletindo sobre o lugar e a função de cada um no 

processo educativo (TELES, 2013). 

 Outros termos apontados pelos professores como impunidade, disciplina, educação 

e má-conduta também aparecem como explicações para a violência, e estas expressões 

podem indicar uma tendência a concentrar no aluno a responsabilidade sobre os 
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comportamentos inadequados ou inaceitáveis socialmente. Dado semelhante foi 

encontrado por Santos e Cruz (2014), que realizaram entrevistas com professores a respeito 

do aluno adolescente atual e os professores os definiram como uma representação oposta 

ao aluno ideal, sendo eles sem perspectiva de futuro, perdidos e desrespeitosos.  

 Os professores também utilizaram os termos sem afetividade e indiferença 

associados à violência dos alunos na escola. Estes termos são sugestivos de preconceito 

dos professores com relação aos alunos de classe social popular, pois ao definirem-nos 

como sem afetividade lhes colocam numa situação de inumanidade, pois é a afetividade 

que coloca os seres humanos em diferença dos outros seres vivos. Assim, ao afirmar a 

ausência desta característica nos alunos e renegá-los a uma condição de inferioridade os 

professores, certamente sem tal intenção, os distanciam da condição humana. 

 Os termos evocados pelos professores e alunos nos levam, portanto, a refletir a 

diferença de perspectiva dos diferentes grupos. Enquanto os alunos ancoram a violência a 

partir de suas relações conflituosas, como práticas de discriminação, agressões e 

preconceito, os professores ancoram a violência sob a ótica dos comportamentos e 

adequação às normas e focalizam a família como elemento fundamental na construção e 

reforço desses comportamentos. Esses dados apontam que professores e alunos, embora 

compartilhem do mesmo espaço e da mesma realidade na escola, possuem representações 

sociais diferentes a respeito da violência e norteiam suas ações, atitudes e julgamentos a 

partir de diferentes sentidos. 

 

4.2.2 Conteúdos de Violência Compartilhados nas Entrevistas 

 O objetivo desta etapa foi compreender os sentidos de violência a partir das 

narrativas de suas experiências no espaço escolar. Assim como os dados do GF, estes foram 

analisados e categorizados a partir da Análise Descritiva de Conteúdo de Bardin (2009) e o 

conteúdo das entrevistas foi agrupado por similaridade e dividido em categorias e 

subcategorias a partir dos temas envolvidos.  

Observou-se uma aproximação dos discursos e a recorrência de alguns temas em 

todas as falas como, por exemplo, a participação da família no contexto escolar e o papel 

do professor no processo educativo. Semelhante aos dados do TAL, a família foi tema 

recorrente em todos os entrevistados, família culpada, família desestruturada, abandono 

da família, emergiram como explicações da violência na escola. 
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Os professores construíram diversos sentidos para a violência tentando justificar 

por fatores externos suas causas, ora apontando agentes particulares, como a família e o 

estado, ora apontando agentes mais genéricos como as tecnologias e redes sociais. 

Observou-se uma tentativa constante de apontar um culpado para a situação e ausentar-se 

da responsabilidade pelo fenômeno. Apontaram a indisciplina como sendo violência, e 

definiram a violência a partir de aspectos simbólicos como desrespeito, falta de atenção 

nas aulas, ausência de material. Para eles, é violento o aluno que foge da norma e 

transgride os acordos de convivência.  

Percebemos que os professores recusam-se a falar da violência enquanto agressão 

física, brigas, depredação e assédio, e firmam seus discursos em aspectos normativos e das 

relações. Corroborando a existência da negação da violência, todos os professores negaram 

tacitamente já ter presenciado em suas aulas atos violentos, em todas as entrevistas, quando 

questionados sobre como lidavam com a violência em sala as respostas variaram entre: 

comigo isso nunca aconteceu ou graças a Deus na minha sala nunca teve. Para Galvão 

(2010), essa negação dos aspectos concretos da violência por parte dos professores pode 

ser um indício de que estes desconhecem o que se caracteriza por violência escolar, já que 

este debate mantem-se ofuscado pela lei do silêncio na escola. 

Ao relacionar as falas das entrevistas com os achados dos testes podemos ver que 

há uma discrepância, pois no TAL os professores apontaram os termos Perigo e Morte 

como representativos da violência, o que mostra que, ainda que de forma velada, a 

violência na escola representa para eles mais do que uma ameaça à ordem e à disciplina, 

mas um perigo real, uma ameaça concreta. Aspectos do debate atual sobre violência, como 

a exclusão, homofobia, bullying e racismo, presentes no discurso dos alunos, não foram 

encontrados nas falas dos professores. O conteúdo das entrevistas encontra-se analisado, a 

seguir, por blocos temáticos como anunciados pelos professores. 

 

4.2.2.1 Violência na Escola e a Participação Familiar 

 Corroborando os achados do TAL, a foi o nó central de algumas narrativas. Todos 

os professores, com mais ou menos ênfase, relataram a função da família como ponto 

diretamente relacionada ao comportamento violento e à indisciplina na escola por parte dos 

alunos. Expressões como família desestruturada, presença dos pais, crise familiar, base 

familiar estiveram presente na fala de todos os professores.  
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Os professores definem como desestruturadas as famílias que se constituem em 

arranjos diversos do modelo tradicional patriarcal, para eles, essas novas formações de 

família não assumem seu papel e falham na educação dos seus jovens sendo as principais 

culpadas pela violência (CRUZ, 2006; RIBEIRO, 2012). Os professores associam o 

modelo tradicional de família à formação moral dos alunos e apontam a cultura e a 

educação familiar, ou a falta destas, como sendo o maior problema para a escola hoje, 

como indica a fala a seguir:  

A questão da cultura e da educação que os alunos daqui não tem. Na 
minha opinião a crise escolar coincide com a crise familiar. (P2) 

  Os professores apontaram a família como principal responsável pelo fracasso e 

pelo mal desempenho escolar, em um discurso que culpa os pais e os exime da 

responsabilidade pelas expressões de violência na escola. A família relatada como 

desestruturada e em crise tem sido considerada a responsável pela existência do problema 

da violência, e afirmam que uma solução só seria possível a partir de uma mudança de 

comportamento e uma reestruturação destas, como mostram as falas a seguir: 

Pra mim problema todinho tá em casa. (P1)  
 
Na verdade a única solução pra esse problema de violência é felizmente 
os pais tomarem a sua responsabilidade como pais. (P2) 
 
Na concepção que eu acho que tem jeito tem, mas primeiro consertar a 
família, não é um discurso patriarcal não, mas tem que consertar as 
famílias. (P3)  

A associação entre família e fracasso escolar encontra-se muito presente na fala dos 

professores (PEDROSA, 2011), quando questionados sobre as perspectivas ou sobre o que 

poderia ser feito para mudar esta realidade todos os professores citaram o trabalho e 

inclusão das famílias como medida mais urgente. Para eles, somente a partir de uma 

colaboração familiar seria possível efetivar mudanças na escola. Vejamos: 

Não adianta a gente trabalhar o aluno construir um pensamento um valor 
e em casa a família desmanchar o que foi construído na escola. Eu 
acredito que pra ter eficácia o trabalho, através de projetos a gente precisa 
trabalhar em parceria com a família. (P6) 

Os professores reforçam com saudosismo o modelo familiar idealizado e 

concretizado em um passado longínquo, como já indicavam Cruz e Santos (2008). Relatam 

a família tradicional, pai, mãe e filhos, como um alvo a ser alcançado e como neutralizador 

dos diversos problemas encontrados no ambiente escolar. Chegaram a ressaltar a 

necessidade de “consertar” primeiro as famílias para que se consiga realizar algo positivo 
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dentro das escolas. Em diversos momentos das entrevistas os professores remontaram a 

este ideário de família: Há 38 anos a disciplina e a educação dos alunos era diferente. 

Havia mais presença dos pais na formação moral e intelectual dos filhos. 

Como já indicava Ribeiro (2012), a diversidade de modelos de família com pais 

divorciados, famílias monoparentais, homoafetivas, recomposições familiares são, muitas 

vezes, vistos pelos professores como modelos patologizantes e estes reforçam a 

importância dos modelos tradicionais como sendo a referência de família, como o exemplo 

dado pelo professor a seguir: 

Isso é quando os pais eram pessoas ajustadas, hoje é tanto desequilíbrio 
na vida dos filhos, casais separados, a gente percebe isso. Mãe se separa 
do pai, o filho tem o pai como uma referência de repente ele ver outro 
cara ocupando o lugar do pai, isso atinge o desenvolvimento e a 
autoestima. (P1) 

Ao idealizar as famílias em modelos patriarcais o professor foge da realidade 

brasileira, esperar que uma mudança das famílias seja o principal fator modificador da 

realidade da escola é uma forma de tentar retirar de si a responsabilidade pelos fatos que 

ocorrem dentro dela. As transformações no arranjo familiar não representam uma falha 

nesta instituição, mas sim uma nova organização resultante das mudanças que ocorrem na 

sociedade, como as mudanças nas relações de gênero, inserção das mulheres no mercado 

de trabalho e as mudanças relacionadas às práticas sexuais. 

 Embora algumas questões devam ser consideradas como, por exemplo, o excesso 

de responsabilidade que recai sobre uma família monoparental, estes aspectos não são 

determinantes de uma falha no aspecto moral e educacional dos filhos. Todas as famílias 

passam por dificuldades, não existe um modelo que garanta o sucesso e o bom 

desempenho das crianças, se torna preconceituosa a associação entre famílias não 

tradicionais e desestruturação moral (ABRAMOVAY, 2009). 

 

4.2.2.2 Para os professores, a moral e a disciplina são aliadas da escola. 

Os professores afirmaram a violência como diretamente relacionada à indisciplina 

dos alunos. Por indisciplina, entende-se como os comportamentos associados ao não 

cumprimento de normas relacionadas ao funcionamento da escola, os pequenos 

desentendimentos cotidianos e os conflitos professor- aluno que variam de incivilidades à 

recusa em envolver-se nas atividades (MARTINS, 2011). 
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Dessa maneira, podemos afirmar que regra geral o professor classifica o aluno a 

partir de padrões pré-determinados de conduta e atuação. O aluno que transgride regras e é 

contra as normas escolares é, também, tachado de violento, transgressor e, sobretudo, 

inadequado ao espaço escolar. Foram relatados diversos exemplos de comportamentos que, 

segundo eles, não condizem com a conduta de um bom aluno: a falta de atenção, o não 

cumprimento das atividades, a ausência do material adequado para os trabalhos, sobretudo, 

o livro, e que para eles se configura como um tipo de violência no ambiente escolar. 

Violência pra mim é quando a gente professor faz pesquisa, prepara aula 
e a gente pergunta pra o aluno cadê o livro e ele diz: perdi, não trouxe. 
Pra mim, na minha concepção, a violência começa daí. (P3) 
 
Tem alguns alunos que vêm para a sala de aula só para perturbar, não 
querem nada. O tempo todo tá na sala de aula mas não faz nada. Ele 
apenas está na sala de aula só por estar, não faz nada, não faz uma tarefa, 
não fica comportado é o tempo todo é chamando atenção do professor 
(…) ele não quer nada mesmo.(P5) 

Os professores ancoram os sentidos de violência em aspectos normativos, da ordem 

e da disciplina relacionados à dimensão pedagógica do ensinar e do aprender. Boa parte do 

discurso se fundamentou em explicações de uma violência simbólica, referente à quebra de 

normas e de acordos pré-estabelecidos da convivência escolar. Alguns professores 

demonstram uma fixação em um modelo de aluno idealizado e descontextualizado da 

realidade social atual. Como indicaram Santos e Cruz (2014), os professores se apegam a 

um modelo ideal de aluno inexistente e desconsideram as possibilidades de vir-a-ser dos 

alunos reais, desautorizando sua inserção social, produtiva e realizadora.  

 Neste ponto, chamo a atenção para a ênfase dada aos professores da importância 

que o aluno mantenha um padrão de conduta baseado num disciplinamento e se furtam de 

compreender a dinâmica e a interatividade que cerca os jovens atualmente. Enquanto o 

mundo o envolve com inúmeros estímulos e comunicações, o professor pareceu-nos 

apegado a um modelo de aluno disciplinado, quieto e atento que há muito não corresponde 

à realidade. Um professor chegou a se posicionar com uma forte crítica aos teóricos da 

educação, a exemplo de Piaget, alegando que essas teorias não se aplicam ou não se 

adéquam as práticas e que fogem da realidade da escola atual: 

Se você ler um livro deles o que eles propõem pra educação, é coisa linda 
e maravilhosa e no final sempre culpa o professor. Esses caras estão fora 
da educação cerca de 40 anos eles estão totalmente fora da realidade. A 
teoria que eles criam não tem como a gente colocar em prática. (P2) 
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 Outro professor nesta mesma linha teve um posicionamento marcado por fatores 

conservadores e arcaicos. Ficou clara em suas falas a nostalgia da escola do passado, 

modelo que foi consagrado como isento de conflitos, diferenças e indisciplinas. Ao se 

referir ao modelo de escola anterior, os professores ressalvaram um caráter aparentemente 

pacifico que não condiz com a realidade vivida também no passado, embora camuflado 

diante da rígida vigilância. Temos que considerar que o conflito é inerente ao ser humano e 

diferenças sempre geraram desentendimentos e sempre estiveram presentes na escola. O 

que pode ser ressalvado na atualidade é a forma banal como, muitas vezes, é tratado o 

conflito, ou a visibilidade que os eventos podem alcançar. 

 Com o mesmo saudosismo que se referem ao modelo tradicional de família os 

professores se referem a um modelo de escola onde os alunos não infligiam regras e agiam 

conforme o código vigente e, quando transgrediam, recebiam as punições e sanções 

cabíveis. A “antiga” escola é definida pelos professores como uma espécie de paraíso 

perdido (GALVÃO, 2010). Tais relatos fogem da realidade da escola, pois os jovens 

sempre romperam com as normas e com os padrões sociais a medida do seu tempo.  Para 

um professor a falhas da educação atualmente é a falta de punições, regras e 

disciplinamentos para reger a escola. Como exemplifica a fala a seguir: 

Eu acho o seguinte, que deve se procurar manter a disciplina e a ordem 
para que haja equilíbrio. Eu não digo uma ordem estabelecida na base da 
violência não, mas pelo dialogo. Não é transformar a escola num quartel, 
mas o aluno tem que sentir na pele as sanções compatíveis com uma 
escola. (P1) 

Os professores afirmaram que a indisciplina do aluno trata-se de falta de respeito e 

desinteresse por aquilo que eles fazem, as aulas e exercícios são tratados muitas vezes com 

descaso pelos alunos e, para eles, esta é uma infração grave. Santos e Cruz (2014) também 

encontraram o respeito como sendo um fator de relevância para o relacionamento com o 

aluno, segundo os professores, o respeito demarca lugares hierárquicos dentro da escola e 

assegura a aprendizagem na educação escolar. Normalmente atribuem a indisciplina do 

estudante a um fator individual e culpam as famílias pela aparente incapacidade do aluno 

de seguir as regras. Afirmações como eles não querem nada com a vida; eles estão aqui só 

para bagunçar são recorrentes. Os professores participantes desconsideraram que a 

relação de respeito/desrespeito é uma construção, uma via de mão dupla que deve ser 

mantida pelos dois lados. O que pode ser considerado indisciplina e transgressão pelo 

professor não necessariamente está de acordo com o que pensam os alunos. 
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A disciplina na escola se constitui com um mecanismo de poder, que estabelece os 

papéis e as funções de cada um; é vista como determinante para um bom funcionamento da 

escola e está diretamente relacionada a relações de subserviência que obedecem aos níveis 

hierárquicos. Porém, com a democratização da educação o aluno ganha vez e voz no 

espaço escolar e o modelo de professor como autoridade absoluta e aluno como 

subserviente não se adéqua mais ao contexto atual. Ao verem sua autoridade enfraquecida, 

os professores por vezes acabam por recorrer por meios mais enfáticos de disciplinamento 

e que pode culminar em violência. Um dos professores chegou a ressaltar o tempo em que 

os alunos eram pré-selecionados para frequentar as aulas e citou esta situação como um 

exemplo de algo necessário para o bom funcionamento da escola, ressaltando a 

importância dos alunos serem incluídos a partir de critérios que avaliem seu desempenho 

cognitivo e moral.  

Logo quando eu comecei faziam um teste de seleção, os alunos para 
ingressar no colegial. Então havia a possibilidade de você selecionar os 
alunos mais pelo lado intelectual que tinha relação com o lado moral 
também. (P1) 

 Fundamentar a violência a partir de sentidos compartilhados que remetem às 

Thematas do bom e do mal, do civilizado e do transgressor, adequado e inadequado, é 

negar os sujeitos como pessoas plenas e em construção, é negar o papel da escola como 

meio potencializador de crescimento e desenvolvimento cognitivo e social. Esse 

pensamento vai de encontro a todo o processo de construção política de uma educação 

democrática, igualitária e inclusiva, onde professor exerce papel fundamental nesse 

processo. Vale aqui ressaltar que o processo civilizatório apenas avançou devido aqueles 

que transgrediram as normas vigentes e que buscaram romper com padrões em busca do 

novo, ou seja, todos os movimentos de conquistas sociais se fundamentaram nas quebras 

de paradigmas e na ousadia de buscar mudanças.  

 

4.2.2.3 O papel do professor na Educação Escolar 

 Outro ponto bastante explorado nas entrevistas foi o papel/função do professor na 

escola, no processo educativo e nas relações de enfrentamento da violência. Ao buscar 

soluções para a indisciplina dos jovens, os professores enfatizaram a importância de 

educá-los a partir de aspectos éticos e morais e afirmam sua função maternal/paternalista 

como uma forma de compreender os comportamentos e modificá-los. 
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Às vezes acabo tendo uma atitude muitas vezes paternalista, eu também 
sou pai, eu me preocupo com meus alunos, eu tenho esse tipo de 
sacerdócio como eles chamam. (P1) 
 
Eu sempre chamei o aluno pra aconselhamento, não é querer ser padre, 
pastor nem nada não, é minha consciência que pede. (P2) 
 
Por isso eu tenho esse olhar de mãe. Eu costumo falar pra eles que o bem 
que eu quero pros meus filhos eu quero pra eles.(P6) 

Os professores reforçam a imagem da docência como dom, sacerdócio de poucos, e 

afirmam que constantemente recorrem aos sermões e lições de moral e vida para 

repreender os alunos. Esses aspectos remetem a um professor vocacionado e cuidador, 

separado para exercer um dom. É relevante problematizar esta imagem construída no 

imaginário social (LEITE, 2010), pois esta associação da docência com vocação e doação 

fere a construção de uma verdadeira profissionalização docente, os afastando do seu papel 

profissional e colocando-os em um status de vocacionados e “escolhidos”. 

Em contrapartida um dos professores foi enfático em dizer que o papel do professor 

é mediar conteúdo, lecionar disciplina. Eximindo-se da responsabilidade de educar o aluno 

para uma tomada de consciência crítica e o exercício da cidadania, para ele, cabe somente 

à família este papel e esta têm falhado em sua função relegando à escola e ao professor um 

papel que não lhes compete.  

Pai e a mãe estão trabalhando, aí o pai e a mãe joga o compromisso para a 
escola como se o professor tivesse a obrigação de educar.  Nós não somos 
educadores, nós somos mediadores. A gente tá aqui pra lecionar um 
conteúdo que eles não sabem, então os papéis estão se invertendo. (P3) 

A fala deste professor expressa uma negação do aluno como pessoa em 

transformação e o considera apenas como receptor de conteúdo. Este posicionamento 

dificulta o processo de ensino e de aprendizagem e omite a possibilidade de que o 

desinteresse do aluno pela matéria possa ser apenas um reflexo da postura excludente deste 

professor. Os processos de ensino e de aprendizagem não se restringem à pura transmissão 

de conteúdos, mas sim em adequar o conhecimento à realidade do aluno. Nesse sentido a 

dinâmica da aprendizagem deve envolver aspectos relacionados à sua condição de vida, 

seu relacionamento com a escola e sua percepção e compreensão do que está sendo 

estudado (SILVA, 2012). O professor que se limita a uma visão conteudística de sua função 

deixa de auxiliar o aluno no processo de construção da cidadania e na aquisição de uma 

aprendizagem significativa. 
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Outro entrevistado mostrou-se alinhado com esse pensamento e ressaltou a 

importância de que os professores consigam acolher os alunos e suas dificuldades, sejam 

elas de caráter social ou emocional, para este cabe à escola buscar preencher as lacunas 

deixadas pelas outras instâncias sociais a partir da acolhida e do trato com os alunos: 

Às vezes é um problema social, eu acho assim que nós professores temos 
que ter esse olhar mais atencioso nesse sentido. Eu acho que a gente tem 
que acolher que na sociedade eles já não são acolhidos, então quando 
chegar na escola encontrar a mesma realidade de não ser acolhido ai vem 
a questão da evasão, né, se eu não sou acolhido num local eu vou querer 
voltar pra aquele local? De forma alguma. Eu acho que a gente podia 
fazer mais por esses alunos, tentar acolher mesmo, não é só está ali não é 
acolher mesmo. (P6) 

Com relação ao papel do professor na formação do aluno os discursos variaram, 

alguns se consideraram como peça chave no desenvolvimento moral e social dos alunos, 

outros furtaram-se deste papel culpando as famílias pelas falhas no processo educativo. É 

comum encontrar este jogo de responsabilização onde a escola aponta as falhas da família 

e a família acusa a escola de não cumprir suas obrigações. Para que possamos alcançar 

uma real escola democrática é preciso uma aproximação dessas instâncias, para que ambas 

atuem em colaboração mútua contra os problemas da violência na escola e isso só será 

possível através da consolidação de um canal aberto de comunicação e diálogo. 

Os professores também abordaram aspectos da formação profissional, alegando que 

não foram preparados para lidar com essa complexidade do universo escolar. Ao 

apontarem o papel do professor como sendo o de lecionar, os professores reclamaram a 

necessidade de outros profissionais para prestar apoio à formação do aluno: 

Coisas que precisam ser sanadas e às vezes assim a gente não tem 
maturidade pra resolver, que a gente detecta e que foge do nosso controle 
e que a gente não tem maturidade intelectual pra resolver essas questões. 
(P6) 
 
Trazer a presença de um psicólogo de alguém dessa área para se trabalhar 
com eles. Porque só o professor não é impossível mas a carga fica maior 
para o professor, uma vez que ele tem o conteúdo pra ser ministrado e 
ainda fazer esse outro acompanhamento fica complicado, mas se outras 
áreas acompanharem o professor eu acredito que venha a melhorar.(P4) 

Os professores reconhecem-se como inabilitados para lidar com as diversas 

demandas sociais que emergem na escola como o uso de drogas e a violência intra-familiar. 

A equipe de apoio multidisciplinar atua como suporte ao processo educacional e ao 

desenvolvimento dos alunos, porém é o professor quem passa maior parte do tempo com 

os alunos e é com eles que os alunos estabelecem seus maiores vínculos em termos de 
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profissionais da escola. Por isso, não é possível relegar a outros profissionais um papel 

que, inevitavelmente, recai sobre o professor: o de educar o aluno para além do conteúdo, 

acolhendo-os em suas especificidades e orientando-os para um desenvolvimento social e 

emocional saudável.  

 Sabemos que a formação dos professores não abrange a violência como 

componente curricular (RIBEIRO, 2012), de tal forma que os professores não diferenciam 

as condutas agressivas de acordo com suas causas e gravidades, fenômenos como 

indisciplina e conflitos entre pares são generalizados como violência na escola (CRUZ E 

SANTOS, 2014). Essa generalização recai no risco de um superdimensionamento da 

violência e dificulta o estabelecimento de um diálogo comum com os alunos, onde sejam 

consideradas as especificidades de cada caso.  

 

4.2.2.4 A Escola como Espaço de Violência: Interações e Estrutura 

 No que diz respeito às interações sociais que ocorrem na escola e à manifestação 

explícita de violência os professores se posicionaram sobre diversas óticas, porém sempre 

com ênfase no aluno e na inadequação dos comportamentos. Alegam a violência física 

como marcadamente presente nas relações sendo comum o conflito entre os pares até 

mesmo entre aqueles que possuem laços de amizade e proximidade.  

Você ter uma convivência com seu colega no dia a dia mas quando tem 
algum conflito entre eles parece que você nunca esteve ali presente ao 
lado dele. (P4)  

Os professores também afirmam que os alunos usam da violência e da ameaça 

como forma de afirmar-se na escola e de demarcar seu espaço, provocam o medo no 

professor como uma forma de esconder a sua própria insegurança: 

Me deparei com alunos usuários de drogas e ex detentos, pra mim foi um 
choque o fato deles dizerem isso abertamente. Depois que vi que aquilo 
ele fez pra me amedrontar, que ele nem era tanto aquilo que ele mostrou 
ser. (P6) 
 
Ele que se achar que ele é forte, que é de uma turma, de gangue mas na 
realidade ele tá só demonstrando o próprio medo que ele tem. (P5)  

Com relação à violência praticada pelos professores contra os alunos pouco foi dito 

sobre este aspecto, a maior parte das entrevistas os professores se colocaram como vítimas 

ou expectadores deste processo. Reconheceram a violência como desrespeito ao outro, 

desrespeito às regras, indisciplina, e nenhum dos entrevistados apresentou em sua fala a 
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prática da violência por parte deles ou de seus colegas, seja esta de caráter físico ou 

simbólico. Pelo contrário, negaram a existência de violência por parte dos professores 

mesmo quando esta se colocava explícita: 

Às vezes eu falo: ‘Porra’, cara, vamos estudar. Não nego, mas isso é uma 
forma natural, expansiva, sem ofender ninguém. (P1) 
 
Às vezes o professor fala alto às vezes o professor, não vou dizer 
grosseiro. Com relação aos professores cometerem violência eu acho 
assim, eu não levaria por este lado de violência, mas que possa ser uma 
falta de atenção. (P6)  

Além de não se reconhecerem como autores de violência na escola, os professores 

também negaram que já tenham passado por alguma situação de violência em suas salas. O 

que revela uma incoerência do discurso, pois enquanto apontam o aluno como transgressor 

e violento descrevem que em seus espaços essa violência não se manifesta.  

Graças a Deus, eu agradeço muito, que graças a Deus nas minhas aulas 
nunca aconteceu nenhum tipo de violência. Tudo tranquilo, são dez anos 
que eu vivo em sala de aula e tudo tranquilo. (P4) 

Sobre a estrutura da escola os professores apontaram alguns aspectos como sendo 

causadores e potencializadores da violência, como a falta de salas e recursos didáticos que 

atraiam o aluno para as aulas e também a necessidade de que a escola possua uma equipe 

multiprofissional para acompanhamento dos alunos. É o que Prioto (2009) define como 

violência da escola que é aquela resultante da organização da instituição, da forma de 

administração, falta de recursos pedagógicos e de abusos de poder que resultam em 

fracasso escolar dos alunos e descompromisso dos professores. 

 Quanto a diferenças entre escolas públicas e privadas os professores se dividiram, 

uns afirmaram que se sentem mais seguros na escola privada e outros defendem que não há 

diferenciação, que as escolas privadas também são palco de violência, tal alegação também 

foi encontrada por Malta (2010). Para Cruz e Santos (2014), o que diferencia as expressões 

de violência no sistema público e privado é que na esfera pública essas ações são 

publicizadas pela natureza da instituição, já as escolas particulares se protegem e não 

permitem a notificação dos casos violentos que ocorrem em seus espaços. 

 

4.2.2.5 Direitos Sociais e Políticas Públicas como reforçadores da violência 

 Também surgiram nas entrevistas temas relacionados á legislação e ao sistema de 

direitos da criança e do adolescente. Os professores questionaram a garantia dos direitos 



84 

 

das crianças em contrapartida dos seus deveres. Alguns chegaram a se posicionar a favor 

do trabalho infantil, da redução da menoridade penal e de uma politica rígida de controle 

de natalidade no país, temas polêmicos e em debate atual na sociedade.  

Percebemos que falta aos professores uma compreensão mais aprofundada da lei, 

para eles esta se configura como um passaporte para o crime, por ser protecionista demais 

para os jovens. Relatos semelhantes de professores também foram encontrados por Galvão 

(2010), e para este autor é urgente desfazer esta perspectiva equivocada do que a 

Legislação propõe como medida protetiva de crianças e jovens. 

 Ao falar sobre os direitos da criança e do adolescente, os professores questionaram 

a noção de infância: pra mim criança é dez anos pra baixo, a partir dai já sabe o que é 

bom e o que é ruim. Tal afirmação, além de radical quanto à faixa etária que define a 

infância, reforça um discurso que coloca a criança em um espaço de permissividade e 

inocência e condena o adolescente a uma responsabilidade e discernimento do bom ou 

ruim, do certo errado. Sobre isto recai um dos problemas da relação entre aluno e 

professor, pois ao apontá-los como cientes de si e do mundo isso justifica o descaso dos 

professores quanto à função de educar para além dos conteúdos didáticos, mas de formar 

os alunos para uma vida em sociedade. 

Enquanto eles não mudarem essa lei a violência vai ser a mesma pode vir 
qualquer tipo de professor não tem metodologia que venha fazer com que 
a gente venha diminuir essa violência. (P3) 

Esses discursos tão conservadores e arcaicos destoam com as discussões e avanços 

de uma sociedade de direitos que vêm acontecendo no país e são carregados de influências 

da mídia e reforçam uma postura reducionista e distanciada do real problema da educação 

e consequente violência nas escolas. Os professores são protagonistas no processo de 

construção da identidade e sociabilidade dos sujeitos, mas se escusam dessa 

responsabilidade e a apontam para fora da escola, justificando com leis e sanções penais 

que em nada viriam a modificar a situação destas crianças. As mudanças nos padrões das 

relações não acontecem de fora para dentro, por imposições legais e antidemocráticas, mas 

sim nas trocas sociais, em um cotidiano escolar que reforce o protagonismo dos jovens, 

que os empoderem de seus direitos e os conscientizem de seus deveres, que propaguem a 

cidadania e que preparem os jovens para refletir e modificar a sociedade e não apenas 

reproduzir ações em conformidade com a lei. 

 O Programa Bolsa Família também foi citado pelos professores como um aspecto 

positivo, como um recurso que oferece a mínima condição para que o aluno esteja em sala 
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de aula. Porém, um dos professores questionou a condição para recebimento da bolsa 

atrelada à presença em sala de aula, para ele o recebimento deveria estar ligado ao 

desempenho do aluno. Sobre este aspecto vale a reflexão, se o recurso do Programa Bolsa 

Família garante a presença do aluno na escola, a quem compete garantir sua aprendizagem 

e o bom desempenho? Mais uma vez o discurso distanciado dos professores que apontam 

para outros aspectos que lhe são inerentes, refutando-se da responsabilidade. 

É, no mínimo, intrigante encontrar entre os professores um discurso tão carregado 

de preconceito e em tamanho desacordo com as políticas e programas de promoção de 

direitos e igualdades sociais. Alguns chegaram a referir-se às políticas de inclusão 

educacional e às ações afirmativas que promovem um maior acesso da população ao 

ensino superior como facilitadores do acesso e os alunos como negligentes ou alheios a 

isto: Hoje só não se forma quem não quer. Esse discurso de culpabilização do aluno pelo 

seu sucesso/fracasso escolar também foi encontrado por Santos e Cruz (2014). 

 

4.2.2.6 Mídia, Tecnologias e Violência 

 Foi recorrente na fala dos professores a influência da mídia e das tecnologias no 

espaço escolar trazendo implicações para a violência. A influência da televisão e o uso de 

celulares e redes sociais foram ressaltados pelos professores pelo efeito negativo que 

geram no aluno. Os professores se posicionaram de modo defensivo com relação às novas 

tecnologias, apontaram o uso da internet como negativo e reclamaram do tempo que os 

alunos gastam na rede e dos conteúdos que acessam. E embora reconheçam como 

inevitável a presença destes meios na escola, reivindicam medidas de controle do seu uso e 

adequação ao espaço pedagógico. A televisão foi apontada como um meio de 

comunicação perpetuador de violências, segundo alguns professores, ao serem 

constantemente estimulados e expostos a cenas e relatos de violência os alunos tendem a 

reproduzir esses modelos: 

O que passa na televisão hoje o aluno vê ai e quer demonstrar que é forte 
em todo canto que ele vai, na sua casa, na sala de aula. A mídia hoje tá 
influenciando muito os alunos dessa forma. (P4) 

O celular, por sua vez, foi mencionado por alguns professores como um empecilho 

ao desenvolvimento do aluno em sala de aula, pois com o celular em mãos eles têm um 

meio de distração e o utiliza inadequadamente para ouvir músicas, ver vídeos, assistir a 

pornografias e à violência.  
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O aluno quando tem seu celular na sala de aula ele aproveita aquele 
celular em vez de aprender alguma coisa ele fica perturbando as aulas 
utilizando aquele celular de todas as formas. Ai uma das questões que 
acho que seria muito bom era toda vez que esses alunos vierem para sala 
de aula era ser recolhido esses celulares. (P5)  

Apenas uma professora ressaltou o aspecto positivo das redes sociais como uma 

forma de aproximar-se dos alunos. Ela tem a experiência de utilizar o Facebook como 

recurso pedagógico em suas aulas e afirmou que através da rede consegue manter contato 

com seus alunos e muitas vezes identificar problemas e dificuldades do âmbito pessoal e 

social do aluno e pode tentar ajudá-lo a resolver. A este respeito diz que: 

A maioria deles eu tenho no Face. Meu Face tem mil e poucas pessoas e 
a maioria deles são meus alunos. Eu procuro ter. Eu coloco meu 
Facebook e tenho esse contato com eles no dia a dia mesmo. (P6) 

As crianças estão imersas em tecnologias desde os primeiros anos de vida, vivemos 

em uma cultura digitalizada onde podemos agilmente transitar entre conhecimentos e ter 

acesso a noticias e acontecimentos em segundos. A escola não é um espaço alheio a isto, os 

seus sujeitos trazem da sociedade os conhecimentos vivenciados em função da cibercultura 

(BONA, 2010). Apesar do uso das tecnologias e aparelhos eletrônicos ser indispensável no 

processo educacional das crianças, seu uso não pode ser considerado como um fenômeno 

simples. Diversos são os fatores que contribuem para este uso, e a liberdade de acesso ao 

mais variados tipos de informação pode ser um risco para as crianças e jovens que a 

utilizam sem nenhuma orientação.  

 

4.3 Relacionando os achados: Sentidos Compartilhados por Alunos e Professores  

 Compreender as diferentes RS de violência e analisar as diversas dinâmicas das 

relações que acontecem no espaço escolar é uma das possibilidades para o entendimento da 

complexa realidade das expressões desse fenômeno nas escolas. Buscando apreender como 

se constroem as interações conflituosas entre alunos e professores, retomaremos aqui os 

achados do TAL, grupos e entrevistas fazendo uma correlação destes dados com o intuito 

de compreender como alunos e professores representam a violência. 

 Ao analisar os conteúdos do TAL ficou evidenciado as inúmeras diferenças de 

representações compartilhadas pelos alunos e professores. Retomando as evocações, 

agrupamos as palavras por similaridade de conteúdo e significado, e chegamos a um 

conjunto de sentidos de violência. Os alunos ancoraram estes sentidos na realidade social e 
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nas suas experiências vividas levantando temas relacionados à exclusão (discriminação, 

preconceito, racismo, homofobia, bullying), aspectos da violência simbólica (desrespeito, 

apelidos, discussão, inveja, palavrão, xingar)  e uma diversidade de expressões de 

violência física (agressão, bater, brigar, murro, morte, roubar). Enquanto os professores 

recorreram a uma racionalização do discurso fundamentando a violência a partir de 

aspectos da normatividade e indisciplina (disciplina, má-conduta, impunidade) e buscaram 

constantemente levantar culpados para o problema relacionando a violência às questões da 

família (base Familiar, família, educação em casa) e do Estado (vulnerabilidade, social, 

educação, cultura). 

Podemos identificar que professores e alunos recorrem a diferentes aspectos para 

explicação da violência. Os alunos fundamentam a partir de aspectos relacionais e se 

posicionam como atores neste processo, mostrando-se muito mais sintonizados com as 

discussões atuais sobre violência, abordando o tema da exclusão social em vários aspectos 

como o racismo, homofobia e bullying, enquanto os professores assumem uma postura de 

distanciamento do problema e o explicam, sobretudo, como uma falha na função da família 

e problemas de indisciplina. 

Essas diferenças podem ser explicadas pelo fato de os alunos jovens conseguirem 

falar de sua realidade sem censura e sem a preocupação de expressar o que é considerado 

como politicamente correto. Estes apontaram tanto no TAL quanto nos GF as falhas e 

problemas encontrados nas relações escolares nos mais diversos níveis, sejam nos 

confrontos entre os pares, seja com os professores ou com a gestão. Ao passo que os 

professores, utilizando de um discurso polido e racional, não abordaram os reais problemas 

das relações interpessoais que ocorrem na escola, não apontando as relações de exclusão 

ou até mesmo o bullying, tema tão recorrente na atualidade.  

Os professores também foram enfáticos ao negar a existência de violência em seus 

momentos de aula. Uma possível explicação para esta omissão pode ser pelo fato da 

violência ainda ser considerada um tabu dentro da escola, um tema que foge do que é 

socialmente esperado e da representação do que é a docência para estes professores e, 

assim, negam o conteúdo que pode colocar em conflito os seus sentidos de docência e sua 

identidade profissional e o que os ameaça recai na Zona Muda (ABRIC, 2003) das 

representações de violência, pois estas entrariam em conflito com os valores morais e as 

normas do grupo. 
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Implicitamente e certamente sem esta intenção, os professores excluem, 

discriminam e desrespeitam seus alunos, seja quando se refutam de sua responsabilidade 

no processo educativo, ou quando utilizam de termos inadequados ao tratamento interativo 

com eles no cotidiano das salas de aula. Porém, eles não falam sobre o que veem da 

violência, não se reconhecem como autores de violência, e apenas se vitimizam e apontam 

culpados no outro distante, o que os protege. O quadro, a seguir, traz algumas falas dos 

professores que indicam esta negação da violência por parte deles e em contrapartida as 

acusações claras de violência sofridas pelos alunos e expressas durante os grupos focais e 

entrevistas: 

Quadro 5:Aproximações de conteúdo nas falas de professores e alunos 
Professores Alunos 

1. O aluno tem que sentir na pele as 
sanções compatíveis com uma escola. 

A professora fica xingando os alunos, 
disse que se pudesse bateria nos alunos. 

2. Todo trabalho que tenho de passar o 
conteúdo ai o aluno chega e tira quatro. 

Eles têm que fazer por onde os alunos se 
interessar, né. Não é só colocar assunto. 

3. No momento em que o aluno vem pra 
escola e não vem pra estudar já está tendo 
uma violência. 

O professor vem com um objetivo, chegar 
na escola e dar aula, fazer seu trabalho, 
mas o aluno fica conversando. 

4. A gente foi formado para mediar os 
alunos, ou seja, ensinar e não educar. 

Porque tem professor que entra e não diz 
nem boa tarde. 

5. É a falta de respeito com os colegas e 
com os professores também. 

A gente tem que ter respeito com os 
professores e eles ter respeito com a gente. 

6. Eu não levaria por este lado de 
violência, mas uma falta de atenção. 
Às vezes eu falo: Porra, cara, vamos 
estudar. Não nego, mas isso é uma forma 
natural, expansiva, sem ofender ninguém. 

Ele chama a gente de sebosos, imundos, 
de mal educado. 
Aquele professor só grita. 

Fonte: Dados da Pesquisa – 2014 

A primeira linha mostra conteúdos referentes aos disciplinamentos presentes nas 

relações de autoridade, o professor afirma a necessidade de que existam sanções 

compatíveis o delito/erro do aluno, e o aluno traz um exemplo de outro professor que usa 

de ameaças como forma de coerção. Os professores compreendem que seu lugar de 

autoridade em sala de aula é mantido pela manutenção da disciplina e da ordem, e quando 

se deparam com a heterogeneidade de comportamentos dos alunos veem este lugar 

ameaçado. O conflito surge, pois, os professores querem firmar sua autoridade por meio da 

obediência enquanto os alunos buscam afirmar-se em igualdade de direitos, sobretudo, na 

dimensão do respeito humano. A violência aparece nas relações hierárquicas entre 

professores e alunos e que geram tensões devido à impossibilidade de entendimento mútuo 

pela rigidez na interação. 
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Na segunda, ambos abordam o tema da participação do aluno em sala de aula, o 

professor aponta como uma falha do aluno o baixo desempenho em provas, alegando que 

ele cumpre seu papel em ministrar o conteúdo, mas o aluno não obtém sucesso, enquanto o 

aluno afirma que para ser professor não basta apenas lecionar o conteúdo é preciso uma 

relação positiva entre professor e aluno. Pareceu-nos que os alunos já entenderam e 

teorizam sobre o debate atual da docência, quando dizem da necessidade de recorrer a 

novas ideias, gestos e flexibilidade na forma de lidar com as diferenças e com o mundo, e 

que isso está sobremaneira associado à capacidade de persuasão e atratividade do que é 

ensinado hoje para as novas gerações. Como afirmado por Abramovay (2009), os alunos 

apontam a afeição e a amizade com os professores como essenciais para a criação de um 

ambiente escolar interpretado como bom ou positivo para as aprendizagens e para a 

convivência humana saudável. 

Ainda neste sentido, na linha três o professor relata que entende como violência o 

descompromisso do aluno com as atividades, mais uma vez apresentando a questão da 

autoridade e obediência que é colocada em questão. Aqui vemos a indiferenciação feita 

pelos professores entre indisciplina e violência, e a ausência de compreensão de que cada 

um aprende a sua forma e a seu tempo, como afirma Charlot (2001), diferentes atitudes 

diante do ensino se dão por características individuais de cada aluno, de sua mobilização e 

desejo de aprender, pois “o que é aprendido só pode ser apropriado pelo sujeito se 

despertar nele ecos: se fizer sentido para ele” (p. 21). 

Os itens quatro e cinco trazem apontamentos semelhantes. No item quatro o 

professor afirma claramente que seu papel restringe-se à transmissão de conteúdos 

técnicos, mediar conteúdos e não educar, enquanto o aluno faz exatamente uma crítica a 

este tipo de postura do professor “conteudista”, que não os trata com educação e não 

assume a docência em seu sentido ampliado, ensinar, cuidar, interagir, educar.  

O ponto cinco, por sua vez, aborda o tratamento de respeito que foi abordado por 

ambos: o professor aponta a falta de respeito do aluno e o aluno aponta que o respeito 

esperado pelos professores parece ser de tipo unilateral, ou seja, eles esperam ser 

respeitados apenas pela figura que representam. Os alunos questionam esse tipo de relação 

e afirmam que o respeito deve ser uma via de mão dupla, respeitar para ser respeitado. 

As falas do item seis mostram uma clara negação do professor quanto à prática de 

violência contra os alunos, enquanto o docente justificaram esse ponto como falta de 

atenção, cansaço, sobrecarga de trabalho, ou apenas modo de falar, os alunos apontaram 
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que compreendem que tal tipo de comunicação é um exemplo claro de violência simbólica 

e real praticada pelos professores, tais como ameaças, e mesmo quando chegam à violência 

explícita através de gritos e ofensas. Como também encontrado por Galvão (2010), os 

professores tendem a ser mais rigorosos quanto a violência dos alunos e mais lenientes 

quanto as que são praticadas por eles próprios. 

Vale ressaltar aqui os termos encontrados nas evocações dos professores: sem-

afetividade e indiferença. Essas expressões que apareceram de forma tênue no TAL 

ganharam força nos relatos das entrevistas, pois ao definirem os alunos a partir destas 

características os professores os distanciam de sua humanidade e com isso criam uma 

justificativa pelo modo ofensivo com que tratam seus alunos. A despeito da tentativa de 

camuflar a violência dos professores contra seus alunos ela foi expressa nas entrelinhas dos 

discursos.  

Os resultados apontaram expressões de preconceito e discriminação que os 

professores experimentam contra seus estudantes oriundos das camadas populares, numa 

clara ancoragem do sentido compartilhado na representação do aluno pobre como não 

humano, incapaz e condenado ao fracasso escolar. Estas representações negativas 

sobretudo do aluno de escola pública oriundos das camadas populares foram encontradas 

por Mazzoti (2006)  e Santos e Cruz (2014) .Tal relação entre pobreza/inumanidade só foi 

possível de identificar a partir da análise dos diferentes métodos utilizados, pois como 

afirma Abric (2003), alguns elementos da representação não são facilmente verbalizados 

pelos sujeitos. Este binômio pobreza/desumanidade é histórico e tem alicerçado a exclusão 

social na realidade brasileira.  

Por fim, apontamos que as relações assimétricas de poder e a ausência de relações 

interpessoais de professores com os alunos de modo mais igualitário, justo e humano, se 

configuram como motivos para conflitos velados e que se transformam em violência 

explícita.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A violência não se limita a um conjunto de práticas objetivas, mas envolve 

representações pessoais e percepções individuais e sociais que são peças fundamentais na 

compreensão do problema. Por isso, uma definição ampla do que é violência implica 

considerar tanto os fatores objetivos quanto subjetivos do fenômeno. É complexa uma 

definição que abranja estes dois fatores e que seja aplicável a qualquer cultura e sociedade. 

Será a interação entre indivíduos com diferentes valores que vai modelar as diversas 

formas de manifestação da violência. Compreendê-la acarreta buscar os sentidos 

norteadores destas condutas, e buscá-los nos contextos em que estão inseridos.  

Assim, esta pesquisa teve por objetivo compreender as representações sociais de 

violência construídas por professores e alunos e relacionar os sentidos compartilhados de 

violência por estes atores do ambiente escolar. Podemos concluir que há uma significativa 

diferença entre os aspectos levantados para representar a violência entre os dois grupos de 

participantes: professores ancoraram esses sentidos em aspectos normativos e disciplinares, 

enquanto os alunos a ancoram em aspectos vividos na experiência concreta da realidade 

social. Estas diferentes perspectivas de um mesmo fenômeno, coexistindo num mesmo 

espaço social, são potencializadoras de conflitos e impossibilitam um diálogo 

fundamentado na compreensão e no respeito mútuo.  

No ambiente escolar analisado as relações conflituosas são marcadas por 

desrespeito entre instituição, professores e alunos. Na ausência de gestão democrática 

capaz de fundar um modelo de respeito mútuo como projeto coletivo, fica a cargo de cada 

profissional estabelecer um modelo de interação que julgue apropriado. De um lado, 

muitas vezes, se tem um professor autoritário do outro temos o aluno que traz um modelo 

de conduta influenciado pelas marcas da violência de seu meio externo e estas relações 

acabam por produzir e reforçar a violência. Nesta configuração, a violência praticada pelos 

alunos mostra-se diretamente relacionada à violência institucional sofrida por ele, esta 

violência não é uma ruptura com o meio, mas uma reprodução continuada deste. 

Outro fator complicador identificado nas relações de violência na escola é a forma 

como os professores lidam com o fracasso escolar do aluno. Normalmente o atribuem a 

fatores psicológicos e familiares se eximindo da responsabilidade. De modo geral, 

professores tendem a tratar de maneira diferente alunos com baixo rendimento, o que 

diminui suas oportunidades de reverter a situação, gerando no aluno um sentimento de 
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incapacidade. Tal relação recai num ciclo de reprodução do fracasso escolar, que é um fator 

potencializador da revolta e violência contra a instituição. 

Os resultados apontam para a necessidade de ampliação de mecanismos 

democráticos na escola em que todos seus atores possam ter espaço para ser ouvidos e 

serem respeitados na sua condição humana. Observamos também que os professores 

demonstraram dificuldade em diferenciar indisciplina e violência e afirmam que os 

problemas da escola se explicam pelos modelos contemporâneos de família (sendo estes 

considerados desestruturados em comparação a um modelo patriarcal idealizado e não 

mais existente). Firmamos, assim, a importância de que este tema da violência na escola, 

seja incluído no currículo das formações inicial e continuada de professores para que possa 

ser melhor compreendido e discutido por estes. 

 Embora se encaixem em um contexto e espaço específico, os elementos aqui 

discutidos colaboram com a construção de conhecimento científico sobre a temática da 

violência na escola e estabelecem aproximações e comparações com outras pesquisas 

relacionadas (ABRAMOVAY, 2009; LIMA E COUTINHO, 2013; MALTA, 2010; 

GALVÃO, 2010; SANTOS E CRUZ, 2014). De modo geral, podemos considerar que a 

discussão apresentada alcançou os objetivos propostos. Vale salientar que esta pesquisa não 

tem a intenção de gerar generalizações quando se refere aos resultados encontrados ou de 

esgotar as discussões sobre o tema, pelo contrário, ela abre espaço para outras intervenções 

que venham ampliar o debate sobre a violência na escola. Consideramos que a reversão 

deste quadro só será possível se esse tema for continuamente discutido, pois é a partir da 

constante reflexão que se torna possível compreender a relações sociais que se travam na 

escola e, em particular, na escola pública. 

Todos esses conflitos existentes na escola e esta relação desrespeitosa entre alunos e 

professores causam elevado sofrimento psíquico aos envolvidos. Professores sentem-se 

desvalorizados e desrespeitados e suas funções, e alunos acusam ser negligenciados em 

suas necessidades. A partir disto, torna-se relevante a execução de um trabalho de 

sensibilização e orientação sobre a intolerância às diferenças, para reforçar nos atores da 

escola o sentimento de coletividade e de respeito mútuo. A Escola 1 mostrou-se à frente 

nesse aspecto pois já tem incluída em sua programação palestras e oficinas que tratam do 

tema da homofobia. Firmamos a importância de que ações como esta sejam fortalecidas e 

ampliadas para as demais escolas do estado. 
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 Com relação à execução da pesquisa, cabe aqui ressaltar algumas limitações 

encontradas ao longo do trabalho. A primeira delas diz respeito ao fato de que o ano de 

2014 (ano de realização do estudo) foi um ano atípico em termos de calendário letivo. 

Acontecimentos como a Copa do Mundo de Futebol e as Eleições Nacionais geraram 

algumas paralisações no funcionamento das escolas o que acarretou em uma morosidade 

para a conclusão da pesquisa de campo. Outro fator também foi a indisponibilidade dos 

professores para a participação nas entrevistas, sobretudo na Escola 2, na qual foi preciso a 

realização de diversas visitas até encontrar professores voluntários e com tempo disponível 

para participar, o que nos sugere a necessidade de devolutiva dos achados a esses 

professores, como respeito e compromisso ético com a sua participação, o que trará novas 

perspectivas que os mobilize para futuras investigações. 

 Outro aspecto que nos chamou a atenção foi a ausência de participação da família 

na educação dos filhos, como foi apontado nos resultados. A família foi, por diversas 

vezes, evocada pelos professores como uma peça primordial nas relações de violência, o 

que nos mostra a relevância de que este segmento também seja ouvido no processo de 

compreensão das relações conflituosas estabelecidas na escola. Fica, então, como sugestão 

para pesquisas futuras a articulação dos dados aqui encontrados com as representações de 

violência compartilhadas pelas famílias. 
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APÊNDICE A – Solicitação de Autorização de Pesquisa  
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
Av. Prof. Moraes Rego, s/n, Cidade Universitária, Recife 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia/UFPE  

 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 
 
Ilmo Sr.(a)  Diretor(a); 
 
 Solicito autorização institucional para realização da pesquisa intitulada 

VIOLÊNCIA ESCOLAR: UM DIÁLOGO COM PROFESSORES E ALUNOS a ser 

realizada em escolas do município pela aluna MILENA ATAÍDE MACIEL vinculada ao 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, sob a 

orientação da Profª. Dra. Fátima Maria Leite Cruz. O objetivo da referida pesquisa é 

compreender os sentidos da violência escolar a partir da perspectiva de alunos e 

professores. 

 Ressaltamos que os dados coletados serão mantidos em absoluto sigilo de acordo 

com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) 466/12 que trata da Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos. Salientamos, ainda, que tais dados serão utilizados tão 

somente para realização deste estudo. 

 Na certeza de contarmos com sua colaboração e empenho, agradecemos 

antecipadamente a atenção, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se 

fizerem necessários. 

Recife, _______ de _____________ de ________. 

 

__________________________________ 

Milena Ataíde Maciel 
Psicóloga, Mestranda em Psicologia 

 
De acordo,  

 
_______________________________ 

Gestor responsável pela instituição 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

 
 
 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

“VIOLÊNCIA ESCOLAR: UM DIÁLOGO COM PROFESSORES E ALUNOS” 
 

 Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa de mestrado vinculada ao 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, cujo 
objetivo é compreender os sentidos da violência escolar a partir da perspectiva de alunos e 
professores, sob a orientação da Profª. Dra. Fátima Maria Leite Cruz. 
 Sua participação é voluntária e não remunerada e você pode a qualquer momento 
retirar seu consentimento bem como solicitar a exclusão de informações que já tenham sido 
dadas, não havendo com isso nenhum tipo de dano ou penalidade.  
 Os dias e horários dos encontros serão previamente combinados, havendo o cuidado de 
não prejudicar as atividades docentes/estudantis. O local para a realização da pesquisa será 
preferencialmente as unidades de ensino. 
 A pesquisa apresentará como instrumentos: questionário para compor perfil dos 
participantes, teste de associação livre e entrevista. As entrevistas serão gravadas e todos os 
dados fornecidos serão utilizados apenas para o objetivo acadêmico descrito acima. Será 
assegurado o anonimato e confidencialidade dos participantes. Na publicação dos achados da 
pesquisa em veículos científicos não haverá identificação dos participantes.  
 Em relação aos possíveis benefícios, os resultados desta pesquisa poderão contribuir 
para o trabalho na área educacional, trazendo reflexões sobre a relevância de incluir estudos 
sobre a temática do violência na formação inicial e continuada dos docentes. Além disso, 
poderão subsidiar planejamentos ou políticas públicas que tenham como alvo a prevenção da 
violência. Como benefício direto ao sujeito, refletir e discutir sobre este fenômeno pode 
contribuir para sua formação profissional e desenvolvimento pessoal.  Em relação aos 
possíveis riscos, entendemos que confrontar-se com essa temática pode mobilizar 
emocionalmente o participante, trazendo algum desconforto, que a pesquisadora procurará 
minimizar.  
 Para esclarecimento em qualquer fase da pesquisa, a participante poderá entrar em 
contato com a pesquisadora Milena Ataíde Maciel,no endereço:Av. Prof. Moraes Rego, s/n, 
Cidade Universitária, Recife – Programa de Pós-Graduação em Psicologia/UFPE (tel: 
2126.8730);  pelo telefone (83) 8848-1737 ou pelo e-mail milenaamaciel@gmail.com.  
 A participação na pesquisa estará formalizada por meio da assinatura deste termo em 
duas vias, ficando uma via com a participante e outra com a pesquisadora. A assinatura deste 
termo servirá unicamente como aceitação para participar da pesquisa acima referida.  
 
Iniciais do participante: _____________________________________________________  

___________________________________ 
Assinatura do participante 

 
____________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 
Milena Ataíde Maciel 



105 

 

APÊNDICE C – Teste de Associação Livre 
 
 

ALUNOS 

 

Sexo: Fem. (     ) Masc.( )  

Idade: 

Ano:                      Turno:  

Escreva as três primeiras palavras que lhe vêm a cabeça quando você lê a expressão: 
 

VIOLÊNCIA NA ESCOLA 
_____________________________________ (     ) 

 
_____________________________________ (     ) 

 
_____________________________________(     ) 

 
 

Agora coloque as palavras em ordem de importância, de 1 a 3. 
 

PROFESSORES 

Idade:                           Sexo: Fem. ( ) Masc.( )  

Tempo de docência:  

Formação: Magistério ( ) Universitário ( ) Superior ( ) Pós-Graduação ( )  

Se universitário ou formação em Ensino Superior, curso:  

Atuação na rede: Pública ( ) Pública e Privada ( )  

Escreva as três primeiras palavras que lhe vêm a cabeça quando você lê a expressão: 
 

VIOLÊNCIA NA ESCOLA 
 

_____________________________________ (     ) 
 

_____________________________________ (     ) 
 

_____________________________________(     ) 
 

Agora coloque as palavras em ordem de importância, de 1 a 3. 
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APÊNDICE D – Roteiro para Entrevista e Grupo Focal 
 

Iniciar com associação livre de violência em seguida pedir para justificar a escolha das 
palavras. 

QUESTÕES 

1. Conte uma experiência boa que aconteceu com você ou você viu acontecer; 

2. Conte uma experiência ruim que aconteceu com você ou você viu acontecer; 

3. O que pode ser feito para melhorar a escola; 

4. O que pode ser feito na escola para enfrentar a violência. 

5. O que você considera uma experiência boa de escola? 
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APÊNDICE E – Dicionário de Evocações 
 

Absurdo                                     Dor                                                                                                                                                       Matar 
Abuso                                       Drogas                                                                                      Maus-tratos                                                                                                                       
Agressividade                              Empurrão                                                                                                                                Medo                                                                                                       
Agressão                                    Encrenca                                Morte                                                                                                                        
Ameaça                                      Errado                                      Murro                                                                                                                        
Amizade                                    Espancamento                               Mão-negra                                                                                                                        
Amor                                        Estrangular                                                                                                                  Nariz-quebrado                                                                                      
Apanhar                                                                                                               Estupro                                     Opressão                                                 
Apelidos                                    Facada                                      Palavrão                                                                            
Arengar                                     Falta-concentração                        Pancadaria                                                                                                           
Armas                                       Falta-de-educação                          Pichações                                                                                                                    
Assalto                                     Feia Preconceito                                                                                                                  
Atirar                                                                      Fratura                                                                                                                      Prejudica                                                                                                                           
Bagunça                                     Furar                                     Provocações                                                  
Bater                                       Homofobia                                                                                                                    Puxar-cabelo 
Brigar                                     Humilhação                                                                                                                   Racismo                                    
Brutalidade                                Ignorância                                                                                                                   Raiva                                                                                                                        
Bullying Incorreto                                                                      Rebelião                                                                                                                     
Câmeras                                                                                                                                          Injusto                                                                                                                      Recalque                                                                                                                     
Chute                                    Inveja                                                                  Roubar                                                                                                                       
Combate                                    Irritações                                                                                                                   Ruim                                                                                                 
Confusão                                   Isolamento                                                                                                                   Sangue                                                                                                                          
Covardia                                    Jogar-bola                                                                                               Sem-futuro                                                                                                                   
Crime                                       Jogar-coisas                                                                                                                                       Sexualidade                                                                                                                  
Dente-quebrado                             Luta                                                                                                                         Soco                                                                          
Depressão                                  Maconha                                                                                                                      Suspensão                                                                                                                      
Derrubar                                    Maus-tratos                                                                       Tapa                                                                                                                         
Desgosto                                    Mal-educado                                                                                                                      Vandalismo                                                                                                  
Desrespeito                                Mal-exemplo Vida-louca 
Destruir                                    Mal-uniao Violência                                                                                                             
Diretoria                                   Maldade                                                                                                                      Voadora                                             
Discriminação                              Malvadeza                                                                                                                    Xingar 
Discussão                                                                                                                      
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ANEXO 1 – DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA  
ESCOLA 1 
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ANEXO 2 – DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA  
ESCOLA 2 

 

 

 


