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RESUMO 

 A violência é um fenômeno social presente na escola e que se manifestade diferentes formas, entretanto a 

sua percepção não é sempre de imediato. Esse trabalho foi realizado para analisar a violência praticada contra o 

professor, nesse sentido buscou-se apreender a percepção dos professores acerca da violência escolar. Para a 

elaboração deste trabalho foi utilizado um método qualitativo com a entrevista semi-estruturada como 

instrumento de pesquisa. Do trabalho adveio o entendimento que os professores notam que existe violência 

escolar, mas não na escola estudada, e quando são pedidos para relatar casos de violência há uma notória 

naturalização dela por parte deles.  

 

Palavras-chave: Violência, violência escolar, relação professor-aluno; 

 
 

ABSTRACT 

 Violence is a social phenomenon seen at school and manifested in different ways, however its perception 

is not always immediate. This paper was realized to analyze violence against the teacher, therefore teacher’s 

perception about school violence was studied. For this paper’s elaboration it was used a qualitative method with 

semi-structured interviews as instrument of research. From this study it was understood that teachers notice 

school violence, but not in their school. When they are asked to report cases of violence there is a notorious 

naturalization from them.  

 

Key-words: Violence, school violence, teacher-student relationship; 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A violência escolar não é acontecimento novo, mas nos últimos anos, além de ter 

ganhado mais espaço nos noticiários, este fenômeno ultrapassa os muros da escola, se 

tornando um problema social que gera uma grande preocupação na população e deixa o poder 

público sob alerta constante. Diversos autores conceituam a violência no âmbito escolar, 

alguns têm linhas de pensamentos diferentes, mas em geral, todos percebem essa 

manifestação como algo complexo.  

                                                 
1
 Graduando do curso de Licenciatura em Ciências Naturais – Universidade de Brasília – UnB - Campus 
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A complexidade do tema exige cada vez mais que se pense a respeito dessa questão de 

forma reflexiva, buscando apreender todos os fatores que a envolvem.. E têm sido bastante 

frequente relatos de estudantes de licenciatura sobre o medo de lecionar nas escolas devido a 

quantidade de violências que tem acontecido ultimamente. Com o intuito de entender um 

pouco sobre essa realidade, este trabalho foi pensado por um licenciando apaixonado pela sala 

de aula para de alguma forma não deixar que este problema social seja um fator que o 

desmotive no exercício de sua profissão. 

O presente trabalho tem por objetivo central analisar como os professores de uma 

escola pública da rede de ensino do Distrito Federal percebem a violência e suas dimensões. 

Dado o foco do trabalho, fez-se necessário e interessante conceituar e caracterizar a violência 

escolar a partir de alguns pontos de vistas, estudar a relação professor-aluno e compreender se 

há violência exercida sobre o professor é manifestada nessa escola em questão. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O que é violência? 

 

A violência é um fenômeno social que perpassa as diferentes instituições da sociedade, 

inclusive as instituições educacionais. Estudar a prática da violência no âmbito geral requer 

cuidado devido a complexidade do tema. Começar o trabalho apresentando alguns pontos de 

vista acerca do conceito da violência enriquecerá o debate. 

Para Charlot (2002) e Carrano (2009) a violência na escola não é um fenômeno novo, 

as formas com que ela vem sendo praticada é que tem tomado novos rumos. Mas cada vez 

está mais em evidência, seja pelo número de acontecimento, seja pela mídia ou qualquer outro 

meio. O fato é que a violência tem tido grande destaque, os noticiários expõem diferentes 

casos de violências todos os dias e estes casos não são fatos isolados. A sociedade tem lidado 

de forma mais direta com a violência e de alguma maneira sabem o que ela é e como é. Acima 

de tudo, é um fenômeno social, logo é dinâmico e mutável, se faz necessário para o contexto 

deste trabalho ser rigoroso quanto a sua conceituação.  

O conceito de violência depende do momento histórico, da localidade e do contexto 

sociocultural, o que lhe atribui dinamismo próprio da vida social (ABRAMOVAY, 2006). A 

partir disso é primordial que se analise individualmente cada caso julgado como violência, ou 



6 

 

 

seja, observar todos os sujeitos envolvidos e seu contexto histórico implicará na compreensão 

se um ato pode ser enquadrado como violento ou não. Sendo assim, atos podem ser 

considerados violentos em alguns contextos históricos e em outros não. 

Em 2006, Abramovay e Castro fizeram um estudo e concluíram que o senso comum 

afirma que violência é qualquer agressão física com a intenção de causar sofrimento ou dor 

em alguém.  Assim violência seria o que causa dor física. Porém, não só a dor física pode ser 

considerada violência.  A causa da dor pode ser tanto objetiva quanto subjetiva, aparente e 

não aparente, pode ou não causar dano físico. O fato de não causar dor física não é um fator 

que descaracterize o ato de violência. Uma ameaça, por exemplo, não necessariamente 

culminará em dor física, mas paira sobre o sujeito ameaçado um sentimento de insegurança, 

causa medo e estranhamento. Este fato também é uma violência. 

Pela definição do dicionário Aurélio, desrespeitos e constrangimentos fazem parte dos 

atos violentos. Então ancorado nas definições de Abramovay e Castro e no dicionário Aurélio 

para efeitos desse trabalho serão considerados práticas de violência: desrespeito, 

constrangimentos, humilhações e todos os demais que serão relacionados. 

 Além dos já citados, ataques verbais, descortesias e violência simbólica passam a ser 

considerados atos violentos. Segundo Zaluar & Leal (2001), a violência é assimilada como 

algo que machuca os corpos e dizima as mentes.   

 Tendo em vista que diversas manifestações podem ser consideradas violência, 

Abramovay (2009) conta que a literatura não considera agressividade como sinônimo de 

violência. Ela também consegue classificar a violência em três tipos: violência dura, 

microviolências ou incivilidades e violência simbólica. 

 A violência dura é aquela que se refere a atos e episódios que podem resultar em danos 

irreparáveis aos indivíduos e, por isso, exigem a intervenção estatal (ABRAMOVAY, 2006 

apud. ABRAMOVAY, 2009). Tanto o crime como a contravenção necessitam que a justiça 

aplique suas penas, essas duas práticas são exemplos de violência dura. Em geral, a violência 

dura é um sério indicador de que algo não está bem. Sua prática deve gerar uma profunda 

reflexão sobre como se deve lidar com esse tipo de violência. 

 A autora destaca que as microviolências ou incivilidades já se diferem da violência dura 

por não se tratar de atitudes que necessitem de intervenção estatal. Há aqui neste tipo de 

violência uma espécie de divergência. Algumas incivilidades são tão sutis e já estão tão 

presentes no cotidiano que não são consideradas por todos como violência. No livro de 
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Abramovay (2009) ela diz que são consideradas microviolências ou incivilidades as pequenas 

desordens, pouco graves. Este tipo de violência não carrega arma e nem são de grande porte, 

estão mais relacionados ao convívio social, a pequenas ameaças cotidianas, ao descaso aos 

espaços coletivos, a falta de irrelevância a autoridade e etc.. 

A violência simbólica é aquela estabelecida por critérios sociais pré-definidos, onde é 

preciso que tudo seja feito segundo as normas sociais e sem contestação nenhuma, ou seja, o 

indivíduo deve seguir o senso comum, fazer o que os padrões do discurso dominante mandam 

fazer. O sujeito, cercado de princípios próprios, quando resolve ir contra a corrente do senso 

comum, sofre este tipo de violência.  É outra violência sutil, que por vezes não é tida 

como violência. No cotidiano escolar podem estar presentes todas as manifestações de 

violência aqui apresentadas, entretanto, a violência simbólica é uma das mais frequentes. 

Bourdieu(2003), outro estudioso dessa temática, chama a atenção para a forma como a 

instituição escolar, muitas vezes naturaliza as práticas de violência dificultando o seu 

enfrentamento. 

A escola é tida como a instituição onde este tipo de violência é mais comum. 

A violência simbólica é uma violência suave, insensível, invisível as suas 

próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente 

simbólicas da comunicação, ou, mais precisamente, do desconhecimento, do 

reconhecimento, ou em última instância, do sentimento. (BOURDIEU, 2003, 

P. 7-8). 

 

 Esses três tipos de violência narrados por Miriam Abramovay (2009) com acréscimo de 

argumentos por Pierre Bourdieu (2003) foram os referenciais sobre os quais sustentamos as 

nossas análises nesse Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

2.2 Violência Escolar 

 

Aquilo que chamamos violência escolar é fonte de angústia social que faz com que se 

pense que estamos caminhando a passos largos para uma decaída civilizatória sem retorno 

(CARRANO, 2009). A violência escolar é um problema que deve ser tratado com atenção sob 

um olhar criterioso. A escola tem sido um espaço aberto para conflitos e agressões e essa 

configuração que tem sido formada tem que mudar. Charlot (2002, p. 434-435) fala da 

importância de se distinguir a violência na escola, a violência à escola e a violência da escola e 

ele faz a seguinte consideração: 
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Violência na escola: ela se produz dentro do espaço escolar, sem estar ligada às atividades da 

instituição escolar. Nessa definição a escola é apenas o lugar de uma violência que teria podido 

acontecer em qualquer outro local.  

Violência à escola: está ligada às atividades da instituição escolar. Quando, por exemplo, os 

alunos provocam incêndios, batem ou insultam os professores, eles se entregam a violências que visam 

a escola e/ou aqueles que a representam. 

Violência da escola: é uma violência institucional, simbólica, que os próprios jovens suportam 

através da maneira como a escola e seus agentes os tratam. 

O mesmo autor cita quão necessária é a distinção pelo seguinte motivo: “Se a escola é 

largamente (mas não totalmente) impotente face à violência na escola, ela dispõe (ainda) de 

margens de ação face à violência à escola e da escola.” (2002, p. 434-435) 

A violência está presente no cotidiano escolar e tem se manifestado de diversas 

formas. Isso acaba se tornando um problema, pois a escola não é lugar para isso e não deveria 

ter espaço para tal. Mas nos últimos anos tem sido cada vez mais recorrente, e assim, obrigando 

a escola a preparar-se para lidar com este tipo de situação. 

 

Assim como a sociedade, o papel da escola vem mudando drasticamente nos 

últimos anos, ultrapassando a sua função acadêmica e passando a agregar a 

socialização, formação do caráter, comportamento e cidadania. Para isso, é 

importante que todos os seus atores estejam preparados para lidar com a 

multiplicidade de questões que envolvem a criança e o adolescente numa sociedade 

que os torna tão vulneráveis (LIBERAL; AIRES RT; AIRES MT; OSÓRIO, 2005, 

p. 157). 

 

 Há diversas causas apontadas por autores para a efetivação da violência na escola. 

Ultimamente tem sido visto com frequência as violências geradas pela intolerância e pelos 

preconceitos. 

Assim se fazem presentes os preconceitos e intolerância frente ao outro, ao 

diferente. Os jovens constroem estereótipos uns sobre os outros, discriminam-se 

entre si e julgam-se de forma preconceituosa. Nas escolas, adolescentes e jovens 

interagem com outros que são diferentes deles ou de seu grupo de referência em 

função, por exemplo, da cor, da sexualidade, do corpo, da classe socioeconômica. 

No espaço escolar essa interação com o diferente dá-se por meio de relações 

interpessoais pautadas por conflitos, confrontos e violência (SALLES, 2010, p. 55) 

 

Outra causa apontada por diversos autores, sobre onde começa e/ou incita a prática da 

violência é a família. Na verdade a desestrutura familiar chama a atenção dos autores quando o 

assunto é violência na escola.  

De forma geral, observa-se que as agressividades reproduzidas por alunos, podem 

estar relacionadas ao que eles presenciam ou vivem dentro do convívio doméstico, 
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familiar ou social, mesmo não sendo comportamentos aceitáveis socialmente. O 

indivíduo que possui comportamentos agressivos na escola, muitas vezes sofre ou 

presencia atos de violência, pois geralmente está cercado por instrumentos e 

situações que remetem à violência. (SOUZA, 2008, p. 126.) 

 

As diversas formas negativas que influenciam os alunos são indicadores de violência 

escolar também. Como, por exemplo, os jogos violentos, as mídias, enfim, tudo o que seduz o 

aluno para um comportamento violento, como Chenais diz: 

Ora, a televisão faz, a cada dia, a apologia do dinheiro e da violência: os assassinos 

são apresentados como heróis dos tempos modernos. Há um monopólio dos 

produtores e uma ausência de controle dos consumidores, submetidos a uma 

enxurrada de imagens sangrentas. O império da mídia banaliza a violência. 

(CHESNAIS, 1999, p. 59, apud ABRAMOVAY, 2009, p. 19) 

 

A indisciplina e todos os fatores ligados ao comportamento do aluno, como 

desrespeito, xingamentos, depredação e até agressão física são agentes causadores da 

violência escolar.  Desobediência às normas da escola como deixar de usar o uniforme, sair da 

sala de aula sem autorização, não realização de atividades, não levar os materiais escolares e 

etc. Todos esses fatores são citados por Ruotti, Alves e Cubas (2006) como incentivadores da 

violência escolar. Os mesmos autores apontam também que a realidade do contexto escolar 

pode influenciar na violência escolar como a superlotação de alunos por sala de aula, falta de 

livro didático, ausência de preparo para todos os atores da escola, principalmente com os 

professores, para saberem lidar com todos os tipos de alunos que fizerem parte da realidade 

escolar, sem tratá-los com homogeneidade. 

 Em todos os espaços em comum da sociedade, e aqui, principalmente, no ambiente 

escolar, ainda que haja diferenças na forma de ver o mundo, essa diversidade precisa ser vista 

como elemento enriquecedor, mas para que as relações entre as pessoas sejam pacíficas 

precisam ser mediadas pelo respeito e pela tolerância. Todas as atitudes violentas devem ser 

analisadas a fundo, no caso deste estudo, todas as violências no ambiente escolar devem 

receber um olhar mais cauteloso, para quem sabe em algum momento possa haver 

intervenções eficazes afim de baixar os índices de violência escolar.  

É importante também perceber como o meio escolar influencia na formação do aluno 

e a forma como que ele lida com os conflitos interpessoais. Assim, também é importante 

compreender a percepção das causas da violência escolar e a percepção de como a escola age 

perante situações de violência na escola, da escola e à escola. (CHARLOT, 2002). 
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2.3 Relação professor-aluno 

 

As relações humanas, embora difíceis de serem estudadas, são de suma importância 

para a formação pessoal, social e profissional de qualquer indivíduo. No âmbito escolar, a 

relação entre os dois atores de maior interação não é diferente. É difícil de ser estudada, mas 

extremamente relevante por uma série de questões. Levando em consideração que a educação 

é uma das fontes mais importantes do desenvolvimento comportamental e agregação de 

valores ao ser humano, neste sentido faz-se necessário discutir a relação professor-aluno.  

Segundo Aquino (1996 p. 34), a relação professor-aluno é muito importante, a ponto 

de estabelecer posicionamentos pessoais em relação à metodologia, à avaliação e aos 

conteúdos. Quanto melhor, mais saudável e respeitosa for a relação entre ambos, maior a 

chance de um aprendizado de qualidade. A relação professor-aluno é muito relevante e acaba 

gerando resultados diversos nos indivíduos.  

Na atual conjuntura, esta relação está preenchida de construções errôneas acerca dos 

deveres de cada uma das partes. Para Silva (2007) a relação do professor e aluno não deve ser 

baseada na seleção de conteúdos, organização e sistematização didática para facilitar o 

aprendizado dos alunos e exposição onde o professor demonstrará seus conteúdos. É preciso 

não limitar este estudo em relação ao comportamento do professor com resultados do aluno. 

Os processos construtivos devem servir de mediadores para superar as limitações da relação 

entre professor-aluno.  

A partir disso, não se deve pensar que a construção do conhecimento é individual.O 

conhecimento é um resultado do exercício e do conhecimento humano marcado social e 

culturalmente.   

Para Gadotti (1999), o educador para pôr em prática o diálogo, não deve colocar-se na 

posição de detentor do saber, deve antes, colocar-se na posição de quem não sabe tudo, 

reconhecendo que mesmo um analfabeto é portador do conhecimento mais importante: o da 

vida.  

Pilão (1998, p. 20) reforça esse pensamento, afirmando que o educador não pode ser 

apenas um mero expositor de conteúdos, cobrando a reprodução exata do saber transmitido, 

pois enfatiza que a aprendizagem exige participação ativa dos sujeitos que interagem. 

Sendo assim, o aluno sente uma maior autonomia diante das construções dos seus 

conhecimentos. O aluno passa a encarar a aula como algo mais interessante e não só mais um 
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obrigação como é comumente encontrado. O educando percebe que tem algo a acrescentar em 

todos os momentos de sua formação, inclusive nas dúvidas e curiosidades, estas até mesmo 

devem ser respeitadas pelo professor. E o educador deve se portar como mediador entre os 

conteúdos para aprendizagem e os exercícios construtivos para assimilação.  

No passado, talvez não tão distante, o ensino era centrado no professor. O aluno 

deveria aceitar estudar aquele conteúdo proposto pelo professor, mesmo contra sua vontade. 

Os professores, que tinham graduação, saiam da faculdade e atuavam da mesma maneira do 

inicio ao fim de suas carreiras. Não havia preocupação em dar uma formação continuada aos 

professores. O que o professor ensinava era o que deveria ser aprendido e pronto. Os alunos 

não questionavam e não se manifestavam. A relação entre eles não era de amizade. O 

professor era a autoridade e fim, o aluno apenas obedecia. Hoje a realidade é outra, já se 

notou a importância de uma formação continuada aos professores, e assim uma atitude 

diferenciada do professor em sala de aula.  

O que se espera do professor já não se resume ao formato expositivo das aulas, a 

fluência vernácula, à aparência externa. Precisa centralizar-se na competência 

estimuladora da pesquisa, incentivando com engenho e arte a gestão de sujeitos 

críticos e autocráticos, participantes e construtivos (DEMO, 1993, p. 13). 

 

 E ainda nesse sentido, outro autor afirma que: 

O bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade 

do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim, um desafio e não uma cantiga 

de ninar. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam porque acompanham as idas e 

vindas de seu pensamento, surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas 

(FREIRE, 1996, p. 96). 

  

A partir de toda essa discussão sobre o papel do professor e quão fundamental ele é 

para o estabelecimento de uma boa relação entre professores e alunos, a responsabilidade não 

fica apenas sobre ele. É claro que o professor deve repensar suas ações, ser reflexivo, mudar 

sua forma de agir e pensar sobre o papel do aluno.  

A relação entre professor e aluno depende, fundamentalmente, do clima 

estabelecido pelo professor, da relação empática com seus alunos, de sua 

capacidade de ouvir, refletir e discutir o nível de compreensão dos alunos e da 

criação das pontes entre o seu conhecimento e o deles. Indica também, que o 

professor, educador da era industrial com raras exceções, deve buscar educar para 

as mudanças, para a autonomia, para a liberdade possível, numa abordagem global, 

trabalhando o lado positivo dos alunos e para a formação de um cidadão consciente 

de seus deveres e de suas responsabilidades sociais (SILVA , 2007). 

 

Hoje, vários autores apontam não mais o professor como o centro, mas sim o aluno, 

mas segundo Pilão (1998, p.25) o fato de o aluno ser levado como o centro do processo de 
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aprendizagem, não deve deixá-lo em total liberdade para fazer o que bem entender, nem 

sendo o professor relegado à posição de mero observador e não de interventor da 

aprendizagem.  

 Sendo assim, o processo de educação se dá em construção por ambas as partes, para que 

essa construção seja ainda mais eficaz é de suma importância a boa relação entre ambos. 

 

O importante é que o aluno consiga compreender, aquilo que o professor transmite, 

que pense, e que, com isso, consiga criar, questionar e principalmente, se 

pronunciar, seja contra ou a favor daquilo que lhe é exposto. Dessa forma, surgem 

os cidadãos que futuramente podem transformar seu país, podendo participar das 

questões políticas e econômicas, exercendo seus direitos.  O professor, por sua vez, 

tona-se um cidadão evoluído, atualizado e transforma-se também em aprendiz de 

seus alunos, pois aprende a lidar com as diferenças que antes não 

reconhecia.(BELLOTI;FARIA , 2010, p. 10). 

 

 A relação entre professor e aluno se constrói também a partir da percepção de qual é o 

papel de cada um no processo aprendizagem. De um lado, os que acham que o aluno é tabula 

rasa, que o professor é o detentor do saber e de outro, os que compreendem esse processo 

como uma via de mão dupla, onde aprendem aluno e professor, ainda que os saberes sejam 

distintos entre eles. Essa construção oportuniza uma relação de respeito, fato que pode 

contribuir para a não existência de práticas violentas na relação entre eles. 

 

3. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi desenvolvido a partir do método de abordagem materialismo 

histórico e dialético, levando em conta que o estudo aqui apresentado tem como objetivo 

discutir a violência causada pelo aluno sobre o professor. A escolha deste método se deve ao 

conceito que ele engloba. A perspectiva – materialista histórica – funda-se na concepção de que 

o pensamento, as ideias são o reflexo das realidades e leis dos processos que se passam no 

mundo exterior, os quais não dependem do pensamento (VIEIRA, 1979 apud. FRIGOTTO, 

1987).  

Na perspectiva materialista histórica, o método está vinculado a uma concepção de 

realidade, de mundo e de vida no seu conjunto. A questão da postura, neste sentido, 

antecede ao método. Este constitui-se numa espécie de mediação no processo de 

apreender, revelar e expor a estruturação, o desenvolvimento e transformação dos 

fenômenos sociais (FRIGOTTO, 1987, p. 20). 
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A partir disso, toda a metodologia do presente trabalho foi pensada dessa forma, 

visando contemplar, antes de qualquer coisa, a realidade sobre a violência que o professor sofre 

causada pelo aluno na escola estudada. 

A entrevista foi o instrumento de coleta de dados deste trabalho. Levando em conta 

que este mecanismo permite maior interação entre o pesquisador e os participantes, ela também 

é uma técnica de pesquisa mais qualificado para o tipo de pesquisa proposta aqui, se tratando 

de um tema delicado, a entrevista evita ocultação de informações importantes para esta 

pesquisa. Ludke e André (1986) diz que a grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas 

é que ela permite a capacitação imediata corrente da informação desejada, praticamente com 

qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos. Dentre os tipos de entrevistas, a 

semi-conservativa foi a adotada para este trabalho, também dizem as autoras que essa pesquisa 

se desenrola a partir de um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que o 

entrevistador faça as necessárias adaptações. Afinal, busca-se através da entrevista apreender a 

percepção dos professores acerca da violência e, nesse caso, a entrevista é certamente o 

instrumento mais apropriado, porque permite captar além daquilo que é dito, mas as expressões 

faciais e corporais que são outras formas de comunicação importantes para a construção da 

percepção do sujeito.  

A escola escolhida para esta pesquisa é uma escola da rede pública de ensino de 

Sobradinho – DF que fica situada em local próximo a uma outra cidade de classe popular com 

altos índices de violência. Esta escola existe desde 1973, hoje atende todos os anos finais de 

Ensino Fundamental e Ensino Médio. Sendo do 6º ao 8º ano no turno vespertino, e o 9º ano e 

todo o Ensino Médio no turno Matutino. Tem uma demanda de aproximadamente 1700 alunos. 

E possui em seu quadro 45 professores atuando em sala de aula. A escolha foi livre de qualquer 

vínculo pessoal, optando-se apenas por uma escola onde os professores concordassem 

participar da pesquisa, esta escola será identifica como “Escola Torque
2
”. As amostras inseridas 

neste universo foram quatro professores que a partir de agora passam a seremidentificados 

como P1, P2, P3 e P4. Os quatro professores entrevistados serão tratados sempre como 

professores, independente de gênero, para evitar qualquer ligação de sexo à concepção que eles 

têm sobre violência escolar. 

                                                 
2
Torque é a grandeza física que mede a capacidade que uma força tem de realizar rotação.  

O autor desde trabalho escolheu chamar a escola por este nomeporque no momento em que a escolha deveria ser 

feita, ele estava estudando essa grandeza em outra disciplina. 
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 No momento da entrega do TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foi 

explicado aosprofessores, individualmente, a proposta da pesquisa e solicitada a autorização 

para entrevista. As entrevistas foram feitas no período de dois dias. Cada entrevista teve como 

duração media de 20 minutos, com gravação de voz e realizada em uma sala privada. 

 Para análise dos dados, todas as gravações foram transcritas. Foram realizadas leituras 

intensas do material transcrito. Logo após a leitura das entrevistas, foi montado um quadro 

destacando as falas mais significantes dentro das seguintes categorias: violência, violência 

escolar, relação professor-aluno. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A violência em geral atrai os olhares de todo o mundo, seja de grupos sociais 

especializados, seja em uma conversa informal, a violência no âmbito escolar não é diferente. 

Tem chamado cada vez mais a atenção da sociedade devido a diversos fatores já apresentados 

neste trabalho. Para apresentar os resultados e gerar discussões acerca do tema proposto neste 

texto, faz-se necessário categorizar os argumentos apresentados pelos professores 

entrevistados, para a partir daí, levantar alguns pontos em comum ou divergentes, entre os 

entrevistados e alguns autores.  

A seguir um gráfico demonstra quanto tempo, em anos, os professores entrevistados 

têm de atuação em sala de aula: 

 

Gráfico de nº: 1 – Tempo de regência dos professores entrevistados. 
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Os dados revelam que os professores participantes da pesquisa atuam em sala de aula há 

bastante tempo. 75% deles atuam em regência há mais de 20 anos. Tal fato evidencia que 

mesmo sendo poucos, os professores selecionados possuem as condições necessárias para 

qualificar o tema em discussão. 

 

4.1 O que é a Escola Torque para o professor? 

 

Procurar entender como os professores entrevistados percebem a escola é um passo 

importante, porque esse olhar sobre a escola vai interferir, possivelmente, no que eles 

compreendem por violência na escola. 

Quanto aos alunos que frequentam a Escola Torque, os professores foram unânimes 

em declarar que a escola possui alunos de diferentes classes sociais, como podemos perceber 

a seguir:  

“São alunos de classe média baixa, mas temos alunos de classe média alta.” (P1) 

 

“Olha o que eu percebo aqui é que eles têm um bom poder aquisitivo. Eles se vestem bem, 

eles têm um celular bom... você nota que eles são bem dormidos e bem comidos.” (P3) 

 

“Temos um público misto, tem alunos que tem mais condições e outros mais simples.”(P4) 

  

Os professores P1 e P4 ainda expressam em resposta a mesma pergunta, o seguinte: 

 

“Acho que essa escola ainda é considerada uma área de risco.” (P1) 

 

“Temos realmente alguns alunos com um poder aquisitivo bom, talvez até por isso não temos 

tantos casos de violência... não sei.” (P4) 

 

Tendo em vista que a Escola Torque atende uma grande demanda de alunos de outra 

cidade do Distrito Federal com uma classe mais popular, ficam evidenciadas em ambas as 

falas a ligação direta que estes professores fazem da violência com as classes de menor poder 

aquisitivo, demonstrando certo preconceito. Outro professor apresenta em sua fala mais um 

ponto que é muito interessante para essa discussão. 
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“Esse ano eles colocaram só alunos da faixa-etária. Então isso trouxe uma homogeneidade 

na turma, que facilitou muito nosso trabalho, porque você tem alunos de 10 e 11 anos. São 

turmas boas, tranquilas, sem alunos problemáticos, pelo menos nas turmas que eu trabalho, 

eu sei que nas ultimas turmas têm alunos repetentes. Nessas turmas que eu trabalho são 

alunos bem infantis, que ainda me chamam de tia, perguntam se podem escrever de caneta, se 

pode fazer a prova a lápis, eles não sabem preencher gabarito, ainda esperam a gente na 

sala de aula, totalmente diferente da realidade dos que são mais velhos e repetentes, que 

realmente é outra realidade, por isso havia um choque, 3 ou 4 alunos de 14 ou 15 anos no 

meio dessa turminha, atrapalhava muito o andamento daquela turma, porque a realidade 

deles é outra, eles não têm a menor paciência com os alunos infantis, eles já viram o 

conteúdo várias vezes, e tudo se torna desinteressante e eles começam a perturbar a aula, 

então realmente atrapalha, não é descriminação.” (P2) 

 

Este professor aponta que as turmas boas são àquelas com alunos mais equânimes, 

com a mesma realidade e vivenciando as mesmas coisas. Expõe também o fato de que alunos 

reprovados e fora da idade regulamentada para o ano em questão, são alunos problemas, como 

podemos ver quando ele reafirma: 

 

“Agora, eu realmente, esse ano, estou privilegiada com essas turminhas na faixa etária, sem 

os alunos problemas.” (P2) 

 E para melhor entender a fala desse professor, Guimarães (1996) apud Aquino (1998) 

apresenta declarações a respeito. 

 

A escola, como qualquer outra instituição, está planificada para que as pessoas 

sejam todas iguais. Há quem afirme: quanto mais igual, mais fácil de dirigir. A 

homogeneização é exercida através de mecanismos disciplinares, ou seja,de 

atividades que esquadrinham o tempo, o espaço, o movimento, gestos e atitudes 

dos alunos, dos professores, dos diretores, impondo aos seus corpos uma atitude de 

submissão e docilidade. Assim como a escola tem esse poder de dominação que 

não tolera as diferenças, ela também é recortada por formas de resistência que não 

se submetem às imposições das normas do dever-ser. Compreender essa situação 

implica aceitar a escola como um lugar que se expressa numa extrema tensão entre 

forças antagônicas. (...) O professor imagina que a garantia do seu lugar se dá pela 

manutenção da ordem, mas a diversidade dos elementos que compõem a sala de 

aula impede a tranquilidade da permanência nesse lugar. Ao mesmo tempo que a 

ordem é necessária, o professor desempenha um papel violento e ambíguo, pois se, 

de um lado, ele tem a função de estabelecer os limites da realidade, das obrigações 

e das normas, de outro, ele desencadeia novos dispositivos para que o aluno, ao se 
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diferenciar dele, tenha autonomia sobre seu próprio aprendizado e sobre sua 

própria vida.  

 

Ainda neste sentido de como esses professores enxergam a Escola Torque, eles foram 

indagados sobre suas condições de trabalho e se poderiam sugerir algumas melhorias e alguns 

apresentaram falas como: 

“A escola é vazia em termos de ajudar, porque não está preparada para resolver esses 

problemas dos alunos.” (P1) 

Os professores P2 e P4, concordaram que a Escola deveria investir mais na formação 

do professor: 

“A falta de um ambiente mais adequado, talvez se tivéssemos condições de ter aulas mais 

interessantes, até uma melhor qualificação da gente mesmo para trabalhar com os alunos.” 

(P2) 

 

“Acho que a escola precisa investir mais na gente, em cursos, sei lá...” (P4) 

 

E quanto às sugestões, alguns professores são bem enfáticos: 

 

“Olha, eu acho que a escola não pode trabalhar sozinha tem que ter um envolvimento Pra 

mim é família, aluno e escola.” (P1) 

 

“Então a educação precisava ser prioridade, a gente precisava realmente que a educação 

fosse de mais qualidade, tivéssemos um espaço físico mais adequado, é... Condições de 

trabalhos melhores, capacitação da gente... em tudo. Que passe pelo salário também.” (P2) 

 

“Acho que essa questão de oferecer mais cursos, não só cursos, mas mais incentivos, não 

necessariamente de valor, de salário, mas de tudo.” (P4) 

 

Diante de tudo isso, percebe-se claramente a urgência de uma maior preparação do 

professor para lidar com a realidade da escola e toda a sua demanda. Para Nóvoa (2002), o 

aprender contínuo é essencial, se concentra em dois pilares: a própria pessoa, como agente, e 

a escola, como lugar de crescimento profissional permanente. É preciso saber lidar com os 

alunos com o mesmo respeito, independente da classe social e atendê-los segundo as suas 
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necessidades. É claro que pra isso, muitas coisas devem ser ajustadas, como os próprios 

professores entrevistados apresentaram, mas todos esses aspectos devem ser tratados com 

uma certa urgência.  

 

4.2 O que o professor entende por violência e como é a violência na Escola 

Torque 

 

Algumas perguntas do roteiro de entrevista aos professores ajudaram a compreender 

melhor esse universo da violência dentro da Escola Torque. A violência pode ser 

compreendida como violação dos direitos civis; políticos; econômicos e culturais (CECCON, 

2009). 

Os professores entrevistados definiram violência como falta de respeito, não aceitação 

de regras, agressões físicas, psicológicas e tudo que agride emocionalmente. 

 

“Acho que a violência está relacionada principalmente a falta de respeito à condição 

humana, todas as vezes que você desrespeita isso de alguma maneira, você está cometendo 

um ato de violência que não precisa ser necessariamente física.” (P1) 

 

“Ah, violência é todo tipo de agressão, seja ela verbal, na atitude... é uma não aceitação de 

regras, que muitas vezes não são agradáveis mesmo não, mas que a gente precisa se adaptar 

porque a gente vive em uma sociedade e nós temos leis e normas em todos os lugares que a 

gente vai.” (P2) 

 

“Olha, acho que hoje é tudo, sabe?! A física, a psicológica, a familiar que no meu entender 

gera todas as outras violências. Hoje falar de paz é até mais difícil que de violência. A gente 

está se violentando o tempo todo e sendo violentado também.” (P3) 

 

“Tudo que te agride emocionalmente, psicologicamente e fisicamente.” (P4) 

 

 São observados casos que se enquadram como violência o desrespeito ao outro, a 

transgressão aos códigos de boas maneiras e à ordem (SALLES; SILVA, 2008).  

Para Chauí (2002): 
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A violência é o uso da força física e do constrangimento psíquico para obrigar 

alguém a agir de modo contrário à sua natureza e ao seu ser. A violência é violação 

da integridade física e psíquica, da dignidade humana de alguém. 

 

Hoje a prática da violência está tão presente no cotidiano escolar, os professores têm 

vivenciado isso de maneira tão rotineira que chama a atenção quando um dos entrevistados 

expressa que é mais fácil falar de violência que de paz 

Outro elemento que nos chama atenção na fala de um dos entrevistados, é quando ele 

coloca que a violência familiar é a geradora de todas as outras. Rosa (2010) comenta que as 

famílias devem estar atentas aos comportamentos dos alunos dentro e fora do ambiente escolar, 

participar de reuniões, conhecer a vida escolar do aluno, para favorecer o processo de 

desenvolvimento integral do/a seu/sua filho/a. Quando a família se compromete com o seu papel, 

ela contribui com o bom desempenho daquele jovem bem como a escola deve fazer o seu papel e 

tentar aproximar a comunidade a escola (RUOTTI; ALVES; CUBAS, 2006). 

Os professores foram perguntados se eles consideravam a Escola Torque violenta, 

todos os entrevistados responderam que não, mas logo em seguida foram indagados sobre os 

tipos mais comuns de violência, alguns souberam apresentar. 

 

“A mais aparente é a questão da falta de respeito.” (P1) 

 

“Eu acho que é o desrespeito entre os alunos.” (P3) 

 

“Acho que a física! É porque às vezes é a que chama mais a nossa atenção, que nos marca 

mais.” (P4) 

 

 Um dos professores entrevistados não considera a Escola Torque violenta, mas ele 

trabalha também em outra escola da rede pública de ensino e deixou claro que essa outra 

escola era violenta. Essa outra escola não fica na mesma cidade satélite que a aqui pesquisada.  

No decorrer das entrevistas percebe-se claramente nos argumentos o quanto os 

professores acreditam que fatores externos implicam na realidade escolar como um todo.  

Fatores externos são decisivos na formação da personalidade do aluno, pela 

influencia que recebe no seu contexto familiar, social e pelos meios de 

comunicação (...) os fatores internos, que podem ser classificados em três: o clima 

escolar, as relações interpessoais e as características individuais de cada membro 

da comunidade escolar (FANTE, 2005, P. 168) 
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Pelo que se pode observar essa percepção dos professores tem sustentação no campo 

teórico mostrando que de fato a escola não é um espaço desconectado da realidade onde está 

inserida, ao contrário, ela sofre a influência do contexto familiar, das questões culturais, 

sociais e econômicas. 

 

4.3 A percepção dos entrevistados sobre a violência praticada sobre o professor 

 

 Diante de uma escola em que os professores não a classificam como violenta, mas 

ressaltam alguns atos de violência que acontecem esporadicamente, é interessante indagá-los 

se eles consideram que a prática da violência influencia em suas atividades pedagógicas. Eles 

foram unânimes. 

 

“Não tem como não ter, é algo com o qual você vai conviver sempre e aí você vai estabelecer 

estratégias.” (P1) 

 

“Com certeza, e tem que desenvolver nos alunos uma consciência de que não é com a 

violência que vai resolver possíveis desavenças, mas aí você já perde tempo e sua função que 

deveria ser só de dar sua aula, para tentar resolver esses problemas... Porque eu sou 

totalmente contra essas coisas de que o professor é um educador que tem que ficar educando 

o filho dos outros... esse tipo de educação os alunos tem que aprender em casa. Aqui nós 

somos meros transmissores de conteúdo, mas acabamos tendo que fazer o papel de educador 

também.”(P2) 

 

“Eu acho que tem sim. E não é coisa da idade, não pode ser coisa da idade. Os alunos têm 

aquela diferença: o bonzinho e o que não é bonzinho, o que não é, é muito mais engraçado. E 

pega, chama atenção ai todo mundo que ser igual.” (P3) 

 

“Ah, acaba tendo sim! Porque eu acho que tudo isso influencia no aprendizado,até no nosso 

convívio com eles. É cada coisa que a gente vê entre eles, que meu Deus, acaba influenciado 

diretamente no aprendizado.” (P4) 
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 O P2 apresenta uma fala em que demonstra que não é papel do professor educar, e que 

fica insatisfeito em perder parte da sua aula querendo trabalhar uma conscientização acerca da 

violência que acontece na escola, ele acredita que esse papel não é do professor.  

Para Vinha (2003), esta transferência de ação da escola para a família demonstra a má 

formação dos professores no que diz respeito à mediação de conflitos na escola. 

 Levando os professores a imaginarem uma situação hipotética de violência, foram 

perguntados sobre quais medidas eles tomariam diante de uma situação de violência. A maior 

parte dos professores disse que se for algo relacionado à falta de respeito, que não tenha 

chegado à agressão física, eles procuram resolver em sala, entre eles. Caso contrário, eles 

procuram uma instância maior como a direção, ou até conselho tutelar. Neste sentido Nóvoa 

afirma que “as situações conflitantes que os professores são obrigados a enfrentar (e resolver) 

apresentam características únicas, exigindo, portanto características únicas: o profissional 

competente possui capacidades de autodesenvolvimento reflexivo” (1997, p.27). 

 Todos os professores entrevistados consideram boa a relação dos alunos com eles e com 

os demais professores, como podemos ver nos relatos a seguir: 

 

“Eu considero a relação boa! É lógico que a partir do momento que fica claro o objetivo do 

professor para o aluno as coisas ficam mais fáceis, elas se encaixam melhor, mas eu acho 

que ainda falta muita coisa, muitas vezes na escola o professor está sozinho, hoje nós temos 

um apoio psicopedagógico, mas durante muito tempo não tínhamos isso, a nossa realidade é 

dura você não pode fechar os olhos  e deixar simplesmente as coisas acontecerem.” (P1) 

“Olha é boa, mas nós temos duas clientelas. Nós temos aqueles alunos mais comprometidos, 

que tem aquela característica natural que é de um adolescente, que conversa e brinca, mas 

eles são amáveis com os professores. Agora nós temos aqueles alunos mais rebeldes, que têm 

uma complicação familiar e o que a gente observa e isso é nítido, que todos os nossos alunos 

problemas, se você for fazer uma pesquisa você vai encontrar por trás uma desestrutura 

familiar. Mas em geral como eu estou esse ano com alunos mais novos, está bem tranquilo, 

eles são bem mais fáceis de trabalhar.” (P2) 

 

“A relação é assim... não é ruim, sabe?! Mas eles acham que têm muitos direitos e que você 

deve muitas coisas a eles, mas eles não devem a você. Eu, pessoalmente me dou bem com 
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quase todos. Sempre tem um ou outro que parece que não bate muito bem contigo, mas em 

geral é tranquila.” (P3) 

 

“É uma boa relação, tanto comigo quanto com meus colegas. Em geral é boa a relação, mas 

de vez em quando a gente presencia algum caso... não estou lembrando de um caso 

específico. Mas em geral é bom!Eu acho que vai muito da gente professor, como a gente lida 

com o aluno... é uma troca.” (P4) 

 Muitas coisas chamam atenção nessas falas. O professor P1 traz o fato de o objetivo do 

professor com sua disciplina ser claro para o aluno, para que assim essa relação entre eles 

possa ser de mais sucesso e o aluno possa desenvolver mais seu aprendizado. O P2 apresenta 

neste ponto da entrevista, como já apresentado outras vezes, a questão familiar. Isso 

demonstra o quanto esses professores estão convictos na influência de fatores externos no 

cotidiano escolar. O P3 levanta o aspecto dos direitos do professor e aluno. Onde diz que o 

aluno acredita ter muitos direitos e poucos deveres. E segundo Souza (2008), não são os 

direitos do aluno que os põem diante da violência, ao contrário, é papel da escola possibilitar a 

construção de conhecimento aos alunos de forma que eles sejam capazes de refletir sobre a 

realidade, considerando os vários aspectos dela, exercendo seus direitos e também seus deveres de 

forma cidadã. A violência pode ser gerada por aquele que sofre com ela. Na realidade, para o 

bom andamento do ensino-aprendizagem a relação entre professor aluno deve ser de respeito 

e dedicação de ambas as partes, cada um cumprindo seus deveres e tendo seus direitos 

respeitados. O professor P4 assume a responsabilidade da relação entre professor-aluno 

quando afirma que esta depende muito de como o professor lida com o aluno, acreditando ser 

uma troca. 

 Os professores foram indagados se eles já tinham sofrido algum tipo de violência, parte 

não identificou nenhum ato. Como por exemplo: 

 

“Não, graças a Deus não. Não identifico nada... assim, tem aquele tipo de agressão verbal, 

de repente exterioriza que não gosta de você, principalmente quando a gente realiza algum 

tipo de cobrança eles nunca gostam.” (P1) 

 

“Não. Às vezes você sabe que os alunos reclamam: Ah aquela professora é chata, muito 

exigente, mas deles falarem alguma coisa direta pra mim ou de agressão física, nunca.” (P2) 
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 Diante dessas duas falas dos professores, pode-se perceber uma naturalização da 

violência, levando em conta que este trabalho não toma apenas violência por atos físicos. Já 

os outros dois entrevistados afirmam terem sido alvo de violência e narram da seguinte forma: 

 

“Uma vez. Há muito tempo, eu trabalhava no EJA a noite, e o rapaz tinha problemas, 

coitado, e eu cobrei dele uma redação e ele não fez e ele quis me dar uma cadeirada. Ele saiu 

preso da escola, foi um horror. Mas ele tomava remédio e bebeu... alguma coisa assim. E não 

chegou a dar a cadeira não. Foi um mal dia.” (P3) 

 

“Sim, contando que falta de respeito é um tipo de violência, então sim. . Certo dia uma turma 

atrapalhou tanto a minha aula, que eu perdi as estribeiras... Não consegui me controlar, 

achei aquilo de uma falta de respeito enorme. Saí da sala e disse que nunca mais voltaria ali, 

cheguei na direção ali e acho que me acabei.” (P4) 

 

 Esses professores já souberam identificar atos de violência contra eles. O primeiro relata 

uma violência mais rude, que não chegou aos atos finais, mais perpassou pela falta de respeito 

até a ameaça, uma violência dura. O segundo já toma parte de que a falta de respeito também 

é uma violência, e conta um caso que aconteceu com ele. A violência nem sempre está 

associada à agressão física, embora a palavra envolta esta noção (ABRAMOVAY, 2002). 

 Para finalizar a entrevista que foi carregada de relatos acerca de um tema que de uma 

forma ou outra causa certo estranhamento falar, perguntamos aos professores entrevistados se 

acima de tudo eles eram felizes em suas profissões e eles disseram: 

 

“Todas as vezes que eu saio de uma sala de aula, eu saio de lá exatamente com aquele 

sentimento de que estou fazendo o que eu gosto.” (P1) 

 

“Como eu só fiz isso da minha vida, só dei aula... nunca trabalhei em nenhuma outra área, eu 

te digo assim, totalmente feliz e realizada na profissão eu não sou não. Nem sou, fico dizendo 

que não sei o que vou fazer da minha vida quando eu aposentar. Me aposento daqui a 2 anos 

e meio maios ou menos, espero ansiosa por este dia porque eu quero ter mais tempo pra fazer 

o que eu gosto. Mas também não sou infeliz não.” (P2) 
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“Sim, sem dúvidas! Eu gosto pra caramba de dar aula.” (P3) 

 

“Sou! Sou feliz! A gente faz parte da vida deles, faz a diferença na história deles.” (P4) 

 

 Em geral os entrevistados afirmaram serem felizes em suas profissões, mesmo que não 

totalmente. Neste ponto, o que chama atenção é a fala do professor P4 em que leva a um 

pensamento de que o professor deixa marcas no aluno. A fala dos entrevistados revela, 

portanto, uma grande satisfação com a profissão a despeito dos problemas e da violência. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo confirma a escola como um espaço onde a violência tem se manifestado de 

diversas formas e, considera que,isso tem afetado negativamente o cotidiano escolar. 

Destaque é dado à preocupação dos atores da escola com este fenômeno. Mesmo que em 

alguns momentos tentem fazer parecer que a violência não é ali, no seu local de trabalho eles 

reconhecem a sua existência. 

Este estudo possibilitou entender a percepção dos professores acerca da escola em que 

trabalham e sobre possíveis problemas que têm enfrentado no exercício de sua profissão. A 

pesquisa também evidenciou os pontos em que os professores dizem serem os responsáveis 

pela violência escolar. Poucos professores enxergam efetivamente a violência na Escola 

Torque, com as contradições advindas dela, há uma notória naturalização da violência por 

parte dos entrevistados, principalmente a violência simbólica. Certamente que essa 

naturalização constitui um problema, pois reduz as possibilidades de ação sobre o problema.

 Fatores externos foram diretamente relacionados aos atos de violência escolar, o mais 

explicitado pelos professores foi a desestrutura familiar e o quanto isso acarreta em problemas 

para escola. Em geral, os professores sentam falta da família exercendo seu papel na escola e 

sugerem uma maior participação dela na instituição educacional.  

Os professores também destacaram a necessidade de um suporte mais efetivo dentro da 

escola com profissionais especializados como psicopedagogos e de investimento na formação 

continuada dos professores, 
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 Haja vista a complexidade da temática violência no âmbito escolar, os professores 

contribuíram como puderam para o estudo de uma das dimensões deste problema social. 

Diante de tantos relatos, é na relação professor-aluno que reside a esperança de se alcançar 

um espaço mais respeitoso e harmônico na escola, alcançando assim uma instituição mais 

apropriada de ensino, onde não há pessoas mais ou menos sábias independentes de seu ofício, 

mas há pessoas detentores de diferentes saberes, mas que colaboram de forma equânime para 

a construção de uma escola com o poder de transformar uma sociedade por meio da educação. 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABRAMOVAY, Miriam. et.al. Cotidiano das escolas:  entre violências.Brasília:UNESCO, 

Observatório de violências nas escolas, MEC, 2006. 

 

ABRAMOVAY, Miriam.(coord). Revelando tramas, descobrindo segredos: violência e 

convivência nas escolas. Brasília: RITLA, Secretaria do Estado de Educação do Distrito 

Federal, 2009.  

 

ABRAMOVAY, M. CASTRO, M. Caleidoscópio das violências nas escolas. Brasília: 

Missão Criança, 2006. 

 

AQUINO, J.G. Confrontos na sala de aula: Uma leitura institucional da relação 

professor-aluno. São Paulo: Summus, 1996. 

 

 _____. “Ética na escola: A diferença que faz diferença”. Diferenças e preconceito na 

escola: Alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus, 1998, p. 135-151. 

 

BELLOTI, S.H.A.; FARIA, M.A. Relação professor-aluno. Revista Eletrônica Saberes da 

Educação – Vol.1 –nº1, 2010. 

 

BOURDIEU, P. A dominação masculina. 3ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 

 

CARRANO, Paulo.  Violência nas escolas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 

 



26 

 

 

CECCON, Claudia. Conflitos na escola: modos de transformar: dicas para refletir e 

exemplos de como lidar. São Paulo: CECIP : Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009 

 

CHARLOT, Bernard. A violência na escola: como os sociólogos franceses abordam essa 

questão. Revista Sociologias, ano 4, n. 8, p 432- 443, jul./dez. 2002 . 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/soc/n8/n8a16.pdf >. Acesso em: 10 out. 2015. 

 

CHAUÍ, Marilena. Filosofia. Série Novo Ensino Médio. São Paulo: Ática, 2002. 

 

DEMO, Pedro. Desafios Modernos na Educação. Petrópolis/RJ: Vozes, 1993. 

 

FANTE, Cleo. Bullying: como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz. 

Campina- SP. Verus, 2005. 

 

FREIRE, Paulo. A educação na cidade. São Paulo: Cortez, 1991. 

 

FRIGOTTO, G. Metodologia da pesquisa educacional. São Bernardo do Campo – SP: 

Cortez Editora, 1987. 

 

GADOTTI, M. Convite à leitura de Paulo Freire. São Paulo: Scipione, 1999. 

 

LIBERAL, E. F; AIRES, R.T; AIRES, M.T., OSÓRIO, A. C. Escola segura. Jornal de 

Pediatria, Rio de Janeiro, vol. 81, n. 5, p. S155-S163, 2005. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/jped/v81n5s0/v81n5Sa05.pdf>. Acesso em: 20 set. 2015. 

 

LUDKE, M. ANDRÉ, M. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo:EPU, 

1986. 

 

NÓVOA, Antônio (coord). Os professores e sua formação. Lisboa- Portugal: Dom Quixote, 

1997. 

 

_____.Refletindo sobre educação continuada. Revista Nova Escola. Agosto, 2002. 



27 

 

 

PILÃO, J.M. O Construtivismo. São Paulo: Edições Loyola, 1998. 

 

ROSA, Maria José Araújo. Violência no ambiente escolar: refletindo sobre as 

consequências para o processo ensino aprendizagem. Revista Fórum Identidades, 

Itabaiana, ano 4, vol. 8, jul. 2010. Disponível em: 

<http://200.17.141.110/periodicos/revista_forum_identidades/>. Acesso em: 28 set. 2015.  

 

RUOTTI, A.; ALVES, R.; CUBAS, O. de.; Violência na escola: um guia para pais e 

professores. São Paulo: Andhep, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006. 

 

SALLES, L. M. F.; SILVA, J. M. A. de P. Diferenças, preconceitos e violência no âmbito 

escolar: algumas reflexões. Caderno de Educação, Pelotas, p. 149-166, jan./jun. 2008. 

Disponível em: 

<http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/article/viewFile/1768/1643>. Acesso 

em: 20 set. 2015. 

 

SILVA, P.S. A relação professor-aluno no processo de ensino-aprendizado. Revista 

Espaço de Sophia, Itaberaí-GO, 2007. 

 

SOUZA, Mirian Rodrigues de.Violências nas escolas: Causas e Consequências. Caderno 

Discente do Instituto Superior de Educação, Aparecida de Goiânia, ano 2, n. 2, 2008. 

Disponívelem:<http://www.unifan.edu.br/files/pesquisa/Artigo%20VIOL%C3%8ANCIA%20

NAS%20ESCOLAS%20-%20CAUSAS%20E%20CONSEQU%C3%8ANCIAS.pdf>. 

Acesso em: 18 set. 2015. 

 

VINHA, Telma Pillegi. Os conflitos interpessoais na relação educativa. 2003. 430f. Tese 

(Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 2003. 

 

ZALUAR, A. LEAL, M.C. Violência extra e intramuros. In: Revista brasileira de Ciências. 

Sociais, Vol. 16, nº45, 2001. 

 

 



28 

 

 

7. ANEXO 

 

7.1. Roteiro para entrevista 

 

 

 
Universidade de Brasília 

Faculdade de Planaltina da UnB (FUP) 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS PROFESSORES 

 

SEXO:MASCULINO (     )  FEMININO (     )   

IDADE: __________ 

TEMPO DE ATUAÇÃO NA ÁREA: _________ 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: __________  

POSSUI ESPECIALIZAÇÃO: SIM (     )  NÃO (     ) Se sim, em qual área? _______ 

 

1) Qual o perfil dos alunos da escola em que você trabalha? 

2) Como é a relação dos alunos com os professores da sua escola? E com você? 

3) O que você entende por violência?  

4) Você acredita que a escola em que você trabalha é violenta? Quais são as formas 

de violência mais presentes aqui na escola? 

5) A prática da violência tem impacto direto nos desenvolvimentos das suas práticas 

pedagógica? 

6) Quais medidas você tomaria a partir de uma situação de violência? 

7) Você já sofreu alguma violência por parte dos alunos? Como reagiu? O que vocês 

fez? 

8) Você acha que as condições de trabalho favorecem para a prática da violência? O 

que você acredita que deveria ser feito para mudar este quadro? 

9) Você é feliz na sua profissão? 
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7.2. Termo de consentimento 

 

 
Universidade de Brasília 

Faculdade de Planaltina da UnB (FUP) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) Senhor (a),  

Gostaríamos de convidá-lo(a) a participar do nosso estudo “A violência que o aluno exerce 

sobre o professor” que tem o objetivo verificar se o professor sofre violência no âmbito 

escolar. A pesquisa consistirá na realização de uma entrevista e posterior análise de dados. 

Trata-se de um Trabalho de Conclusão de Curso, desenvolvido por Phelipe Gomes Queiroz, 

orientado pela Prof.(ª) Dr.(ª). ,Olgamir Amância Ferreira, do curso de Licenciatura em 

Ciências Naturais, da Faculdade UnB Planaltina. Em qualquer momento da realização desse 

estudo,oparticipante/pesquisado poderá receber os esclarecimentos adicionais que julgar 

necessários. O (a) participante selecionado poderá recusar-se a participar ou retirar-se da 

pesquisa em qualquer fase, sem nenhum tipo de penalidade, constrangimento ou prejuízo aos 

mesmos.  

O sigilo das informações será preservado através de adequada codificação dos instrumentos 

de coleta de dados. Não será divulgado nenhum nome ou dado que identifique os/as 

participantes desta pesquisa. Todos os registros efetuados no decorrer desta investigação serão 

usados unicamente para fins acadêmico-científicos e apresentados em forma de TCC, não 

sendo utilizados para qualquer fim comercial. Em caso de concordância com as considerações 

expostas, solicitamos que assine este “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” no local 

indicado abaixo.  

Desde já agradecemos sua colaboração e nos comprometemos com a disponibilização dos 

resultados obtidos nessa pesquisa, tornando-os acessíveis a todos os/as participantes. 
   __________________________________        _______________________________________ 

Phelipe Gomes Queiroz    Prof(ª).Dr.(ª). Olgamir Amância F. de Paiva 
Licenciatura em Ciências Naturais FUP/UnB             Orientadora FUP/UnB 

 
__________________________________________________________________________ 
 

 Eu, _______________________________________ , assino o termo de consentimento, 
após esclarecimento e concordância com os objetivos e condições da realização da 

pesquisa “A violência que o aluno exerce contra o professor”permitindo, também, que 

os resultados gerais deste estudo sejam, para fins acadêmico-científicos, divulgadas sem a 
identificaçãodos/as pesquisados/as.  

Sobradinho ______, de______de2015. 
 

___________________________________ 
Assinatura do/a Pesquisado/a 

 
Qualquer dúvida ou maiores esclarecimentos, entrar em contato com a responsável pelo estudo:  
E-mail: phelipeunb@gmail.com Telefone: (61) 9129-9598 


