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                                                             RESUMO 

 

O presente trabalho teve o intuito de trabalhar as questões de violência na escola, assim como 

a violência familiar, o bullying e as drogas no ambiente escolar. O objetivo foi identificar a 

concepção dos professores e funcionários da escola sobre esses problemas de saúde pública. 

Assim como, analisar a percepção dos pais sobre seus filhos e projeto para o futuro deles. A 

metodologia utilizada foi o uso de entrevistas com todos os funcionários da escola, e 

aplicação de questionários com os alunos e seus pais em uma escola pública de ensino 

fundamental em Ceilândia-DF. Foram identificados na escola os problemas como: bullying, 

violência na escola, violência familiar, drogas e a violência pelo meio virtual denominada 

cyberbullying. Estes são problemas de saúde pública e que podem afetar também a saúde 

mental da pessoa, problemas como estes estão presentes neste cenário escolar como de outras 

escolas, são problemas que cada vez crescem mais e que merecem uma maior atenção do 

Estado, da escola, dos pais e da comunidade. Notou-se a falta de participação e de interesse 

dos pais na vida escolar de seus filhos. Percebe-se também que a escola não busca soluções 

para combater os problemas encontrados, nem para promover a qualidade de vida e promoção 

da saúde desses adolescentes. Não buscam promover a participação dos pais na escola e 

motivá-los a ser mais presentes na vida de seus filhos. Entretanto, a forma que a escola busca 

combater os problemas é pelo diálogo e dinâmicas com os alunos, demanda o envolvimento 

dos pais também no combate a esses problemas. 

 

 

  

 

Palavras-chave: Bullying, violência, drogas, escola, saúde-pública. 
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                                                         ABSTRACT 

 

The present paper is intended to work the issues of violence in school, as well as domestic 

violence, bullying and drugs in school environment. The objective is to identify the design of 

teachers and school staff about these public health problems. As well as analyze the 

perceptions of parents about their children and for their future project. The methodology used 

was the use of interviews with all school staff, and implementation of questionnaires with 

students and their parents at an elementary school in Ceilândia-DF. Were identified as 

problems at school: bullying, violence at school, family violence, drugs and violence by the 

virtual environment called cyberbullying. These are public health problems which may also 

affect the mental health of the person, problems like these, are present in this school setting as 

other schools, are problems that grow more and they deserve more attention from the State, 

the school, parents and the community. It was noted the lack of participation and interest of 

parents in the school life of their children. Notice also that the school seeks solutions to 

combat the problems encountered, nor to promote the quality of life and health promotion of 

adolescents. Do not seek to promote the participation of parents in school and motivate them 

to be more present in the lives of their children. However the form that the school seeks to 

combat the problems, and the dynamic and dialogue with students, it was necessary to involve 

parents also in combating these problems. 

	  	  

 

Keywords: Bullying, violence, drugs, school, public health. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 

“O saber a gente aprende com os mestres e com os livros. 
A sabedoria se aprende é com a vida e os humildes.”      
(Cora Coralina) 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Segundo Cleo Fante (2005) o bullying é uma das formas de violência que mais cresce 

no mundo e pode ocorrer em qualquer contexto social, como escolas, universidades, famílias, 

vizinhança e locais de trabalho. O que, à primeira vista, pode parecer um simples apelido 

inofensivo pode afetar emocional e fisicamente o alvo da ofensa. 

De acordo com o site Revista Escola, o bullying pode ser definido como uma situação 

que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva, 

por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. O termo bullying tem origem na palavra 

inglesa bully, que significa valentão, brigão. Mesmo sem uma denominação em português, é 

entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato¹. 

 A violência dentro e fora das escolas brasileiras é uma realidade e não deve ser tratada 

como algo normal. Nesse sentido esse trabalho irá focar em um dos problemas de violência 

que mais cresce no Brasil na sociedade moderna que é o bullying, uma das formas de 

violência, que apresenta características de agressões verbais e físicas que atinge diretamente o 

psicológico das pessoas envolvidas, na qual os adolescentes são as principais vítimas, haja 

vista que, essa prática acontece muito no ambiente escolar, onde alguns alunos são excluídos 

por outros alunos de turma ou da escola, mas pode ocorrer em qualquer contexto social. 

Dentro desse contexto, fui convidada a participar da pesquisa, “O corpo e a 

sexualidade adolescente: habitus e representações sociais acerca do ensino sexual na escola e 

a família.”, realizada pelo professor Miguel Ângelo Montagner, e pela professora Maria Inez 

Montagner, nas escolas públicas de ensino fundamental de Brasília. A partir desse convite me 

foi sugerido fazer uma análise dos dados relacionados ao bullying, drogas e violência.  

 

___________________________ 

 

¹ Site Revista Nova Escola “O que é bullying” http://revistaescola.abril.com.br/formacao/bullying-escola-

494973.shtml acessado em:  13/05/2014. 
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Essa análise foi feita a partir de questionários aplicados em uma escola pública de 

ensino fundamental, esses questionários foram entregues para os alunos e para os pais dos 

alunos responderem. 

E foram analisadas também entrevistas feitas com os profissionais da escola. O nome 

da escola e o nome dos entrevistados foram preservados, mantendo apenas o cargo/função do 

entrevistado e a idade. 

Neste trabalho foram analisados os dados de violência que os alunos sofrem dentro da 

escola e nas suas casas, os dados de bullying e os dados que revelam se os professores e 

funcionários da escola identificam alunos usuários de drogas.  

Este trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro capítulo apresenta o objetivo 

deste trabalho, referencial teórico e a metodologia. O segundo capítulo se refere ao 

desenvolvimento do tema, caracterizando a escola onde o trabalho foi realizado, mostrando a 

opinião dos entrevistados que trabalham na escola e as respostas dos pais de alunos diante dos 

questionários respondidos por eles. O terceiro capítulo se refere à análise dos dados desse 

estudo mostrando os resultados e as considerações sobre este trabalho, apresentando também 

as referências bibliográficas, apêndice e anexos.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

As crianças e adolescentes estão mais expostos e vulneráveis à violência. A violência 

não é caracterizada só por deixar marcas físicas, além disso, ela causa seqüelas emocionais, 

prejudicando o aprendizado, afetando as relações sociais e o desenvolvimento do indivíduo, 

repercutindo na família e na sociedade. (Biscegli et al, 2008, p. 366). 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), são considerados 'crianças' os 

indivíduos de até 12 anos de idade incompletos e 'adolescentes' aqueles de 12 a 18 anos. 

Oliveira (2009) trata a adolescência como um tema que está sendo cada vez mais 

reconhecido, conquistando seu valor e sua importância no contexto das problemáticas 

levantadas em estudos, nos campos da educação e da saúde. É uma importante fase do ciclo 

vital, que se desenvolve grande parte do processo de crescimento e desenvolvimento humano, 

é onde se destaca o amadurecimento corporal, assim como as transformações emocionais, 

construções de novas relações interpessoais, manifestações de novos sentimentos, atitudes, 

decisões que irão ajudar na construção de uma identidade própria. 
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De acordo com Toscan (2011), a violência pode ser caracterizada como física, 

psíquica, social ou moral, e pode ser compreendida como um exercício de poder do mais forte 

sobre o mais fraco. É um assunto que é muito debatido pela população e que nas últimas 

décadas tem gerado muita preocupação no ambiente escolar. A violência pode ser vista como 

um reflexo dos diversos problemas enfrentados pelas famílias e que acaba refletindo e se 

reproduzindo pelo indivíduo no ambiente escolar. 

A violência tornou-se um dos temas mais debatidos da saúde pública por comprometer 

a saúde e qualidade de vida das pessoas. Em relação à criança, a violência é uma comum e 

grave violação de direitos, por negar-lhes a liberdade, a dignidade, o respeito e a oportunidade 

de crescer e se desenvolver em condições saudáveis. (Pesce, 2004, p. 508) 

Baus, Kupek e Pires (2002) enfatizam que o uso de drogas na idade escolar é uma das 

maiores preocupações de saúde pública. Estudos de comportamento de risco em geral e 

estudos realizados sobre o uso de drogas na idade escolar, apontaram a importância dos 

fatores sócios demográficos, como idade, sexo e classe social e fatores psicossociais, como a 

influência dos amigos e as relações interpessoais dentro da família, para o desenvolvimento e 

o tratamento desse problema de saúde pública. 

Segundo Neto (2005) há dúvidas se o bullying já é precedido de danos à saúde ou se 

são os atos de bullying que acabam afetando a saúde dos alvos.  
“O estresse causado pela vitimização poderia levar ao surgimento de patologias, mas 

as crianças e adolescentes com problemas como depressão ou ansiedade podem se 

tornar alvos de bullying”. (Neto, 2005, p. 168) 

Neto (2005) afirma que crianças que são alvo de bullying, na idade adulta estarão mais 

propensas a terem depressão e baixa autoestima. 

Segundo Tavares, Beria, Lima (2004) a história da produção e do uso de drogas faz 

parte da própria história da humanidade. Nas últimas décadas, com o aumento da frequência e 

do uso de drogas, tornou-se um problema mundial de saúde pública, despertando a atenção e 

interesse de pesquisadores. 

Bretas & Silva et al., (2011) compreende a adolescência como uma fase muito especial 

no desenvolvimento humano, por ser considerada a fase de transição entre a infância e a idade 

adulta, onde o crescimento e desenvolvimento é marcado por transformações anatômicas, 

fisiológicas, psicológicas e sociais. É uma etapa onde o indivíduo busca a identidade adulta, 

apoiando-se nas primeiras relações afetivas que teve com seus familiares e vivendo a 

realidade que a sua sociedade lhe oferece. 
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De acordo com Pesce (2004), estudos têm apontado os prejuízos que a violência 

praticada nos lares pode trazer na infância. A infância é considerada um período 

extremamente importante para o desenvolvimento humano. Para ela a violência familiar: 
Potencializa o desenvolvimento de problemas de comportamento, manifestações 

cada vez mais presentes na vida de milhares de crianças, encontradas nos 

ambulatórios de psicologia e de psiquiatria, nas salas de aula das escolas e na 

literatura especializada internacional. (Pesce, 2004, p.508) 

Para Pesce, os problemas de comportamento representam déficits ou excedentes 

comportamentais que acabam prejudicam e interferindo na interação da criança com os pares 

e adultos de sua convivência. 

 

3. OBJETIVO GERAL 

 

Compreender a relação que os pais dos alunos e os profissionais que atuam na escola 

têm com o bullying na adolescência, assim como a violência entre os adolescentes e seus 

familiares, e o uso de drogas. 

 O que pais e profissionais da escola pensam e entendem, qual o olhar de cada um 

desses indivíduos sobre drogas e violência na adolescência. 

 

3.1 Objetivos Específicos 

 

Analisar os questionários respondidos pelos alunos, identificar se: os alunos da escola 

podem ser considerados como violentos ou não; se algum aluno já foi xingado, agredido, 

difamado ou constrangido na internet pelos colegas da escola; se os alunos têm apelidos na 

escola; se os alunos brigam com frequência na escola e quais os motivos dessas brigas. 

Avaliar a partir do roteiro de entrevista realizado na escola com os funcionários, se os 

alunos sofrem violência, bullying ou se são usuários de drogas, e ainda se entre os pais e os 

alunos existe violência familiar.  

Compreender o que os pais esperam e desejam para o futuro de seus filhos. 

Compreender através das entrevistas com profissionais da escola, se na escola há 

alunos que desrespeitam ou enfrentam os professores, e se é possível perceber alunos que são 

usuários de drogas. Conhecer a percepção dos profissionais da escola a respeito de cada um 

desses assuntos e como a escola lida com esses problemas. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Quando pensamos em nosso objetivo central, ou seja, compreender as experiências de 

adolescentes, pais de adolescentes professores e funcionários de uma escola na cidade de 

Ceilândia, nos pareceu apropriado utilizar como referencial teórico da fenomenologia, em 

especial, os conceitos de Alfred Schütz. Schütz estabeleceu os princípios da sociologia 

fenomenológica, tendo por base a sociologia de Max Weber.  

De acordo com Montagner (2010), ao avaliar alguns conceitos, em especial o de ação 

social, acrescentou-lhe os princípios da filosofia de Edmund Husserl e debruçou-se, com rigor, 

sobre a “constituição do mundo social”. Suas análises compreenderam, em primeiro lugar, a 

auto interpretação e, em segundo, a compreensão-alheia acerca do sentido de vivência. À luz 

dessa análise pode-se compreender o significado, para o sujeito e para o outro, do sentido das 

vivências cotidianas, na intersubjetividade. 

A ação assume o lugar principal na análise do acompanhamento e por meio dela 

conhecemos a conduta, o projeto e os motivos dos envolvidos. Para o autor, “ação’ designará 

a conduta humana como um processo em curso, que é projetado pelo ator com antecedência, 

isto é, com base num projeto preconcebido” (Schütz, 1979, p.138). Quando refletimos sobre a 

motivação das ações na “vida cotidiana”, podemos também pensar que, além da 

intencionalidade, elas fazem parte das experiências pelas quais cada indivíduo passou, ou seja, 

de sua biografia. Assim, a questão central em Schütz é ir além da ação social em si e de seus 

resultados gerais, e entender “como é possível a um ser humano realizar atos significativos, 

com propósitos ou por hábito, que ele se oriente tendo em vista fins a alcançar, motivado por 

certas experiências?” (Schütz, 1979, p.56). Para ele, o principal é o motivo, que alude à: 
 Atitude do ator que vive o processo de sua ação em curso. Ele é, portanto, uma 

categoria essencialmente subjetiva, que só é revelada ao observador se ele pergunta 

qual o significado que o ator atribui à sua ação (Schütz, 1979, p.126). 

Qualquer projeto que façamos não irá aflorar sem antes cumprir uma ação. 

Compreender a ação é antes, compreender o que fomentou o projeto, em síntese, compreender 

seu motivo. Uma ação pode e normalmente tem mais de um motivo. Quando procuramos o 

motivo que explica a composição de uma ação a partir do projeto, estamos questionando os 

motivos a fim de. Entrementes, quando queremos compreender as vivências, a composição do 

projeto, como foi elaborada e pensada essa composição, nossa pergunta será os motivos por 

que:  
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O “motivo a fim de” se refere à atitude do ator que vive o processo de sua ação em 

curso. Ele é, portanto, uma categoria essencialmente subjetiva, que só é revelada ao 

observador se ele pergunta qual o significado que o ator atribui à sua ação. O 

“motivo por que” [...] é uma categoria objetiva, acessível ao observador, que tende 

reconstruir a partir do ato realizado ou, mais precisamente, a partir do estado de 

coisas provocado no mundo exterior pela ação do ator, a atitude do ator em sua ação 

(Schütz, 1979, p.126). 

A interação entre as pessoas não é o fruto só do momento presente, segundo Schütz, à 

medida que o mundo histórico, natural e sociocultural existe antes dos sujeitos, da mesma 

forma que existe o mundo da natureza. No relacionamento mútuo (na intersubjetividade) o 

mundo comum é vivenciado, partilhado, interagindo as situações biográficas. Schütz define a 

situação biográfica como sendo a  
Sedimentação de todas as experiências anteriores desse homem, organizadas de 

acordo com as posses “habituais” de seu estoque de conhecimento à mão, que como 

tais são posses unicamente dele, dadas a ele e a ele somente (Schütz, 1979, p.73). 

Utilizaremos a perspectiva da Fenomenologia, para compreender a “experiência” da 

enfermidade em seus diversos significados para um sujeito constituído por diferentes 

exterioridades: sociais, culturais, econômicas, históricas, biológicas. Essas diferentes 

exterioridades ao mesmo tempo em que definem o sujeito, também são definidas por ele. 

Para Maria Cecília Minayo, Schütz afirma que o senso comum envolve no seu 

cotidiano, “conjuntos de abstrações, formalizações e generalizações” da mesma maneira que o 

conhecimento científico: 
O autor separa os termos experiência e conhecimento. A primeira pode ser comum a 

um grande número de pessoas ao mesmo tempo. O segundo é individual: consiste na 

elaboração interior, subjetiva e intersubjetiva da experiência vivida e funciona como 

esquema de referência para o sujeito. Assim, o mundo do dia-a-dia é entendido 

como um tecido de significados, instituído pelas ações humanas, passível de ser 

captado e interpretado (Minayo, 2002, p.95). 

Para Schütz é na intersubjetividade que as experiências subjetivas são significativas, 

ou seja, a necessidade de um “Eu” e de um “Outro”, a compreensão das pessoas em seu 

mundo social é biográfica. O autor sugere interpretar a ação dos sujeitos com três tipos de 

abordagens (Schütz, 1979, p.193): colocar-se no lugar da pessoa, deduzir suas ações a partir 

das informações que a pessoa já possui e, a partir da ação em curso, conseguir interpretar o 

que está acontecendo a partir da pretensão da ação desempenhada. As ações humanas só são 

compreensíveis se encontrarmos nelas as motivações. 
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A situação biográfica de cada um influenciará os motivos, o modo como cada pessoa 

ocupará o espaço da ação social. A ação social é a conduta entre duas, ou mais pessoas, 

projetada pelo ator de maneira consciente. Tem em si um significado subjetivo que lhe dá a 

direção, podendo se orientar para o passado, presente ou futuro. Com seus conhecimentos 

pessoais e a posição que ocupam na sociedade, os indivíduos têm interesses que lhes são 

próprios, que os motivam e direcionam. Para Schütz, os “motivos para” instigam a realização 

da ação e estão dirigidos para o futuro. Os “motivos porque” estão evidentes nos 

acontecimentos já concluídos. Eles estão nos fatos.  
 

Bullying 
 

Também trabalharemos com o conceito de bullying. Foram encontrados cento e 

cinqüenta e sete (157) artigos sobre bullying no sítio Scielo. 

Segundo Neto (2004), o bullying gera conseqüências que podem ser físicas ou 

emocionais, de curto ou longo prazo, dificuldades de convívio social, problemas emocionais e 

prejudica a aprendizagem.  

A respeito de casos em que alunos armados invadiram escolas e atiraram contra 

colegas e professores, Neto (2005) comenta: 
Cerca de dois terços desses jovens eram vítimas de bullying e recorreram as armas 

para combater o poder que os sucumbia. As agressões não tiveram alvos específicos, 

sugerindo que o desejo era o de matar a Escola, local onde diariamente todos os 

viam sofrer e nada faziam para protegê-los. (Neto, 2005, p. 167). 

O bullying atualmente é um tema muito debatido, que ocasiona sofrimento psíquico, 

diminuição da autoestima, isolamento e prejuízo no aprendizado (MOURA, 2011). 

Para Eyng, Gisi e Ens (2011, p.166) na escola a violência pode ser definida “... Como 

um conjunto de práticas que rompem com a normalidade no cotidiano escolar”. 

De acordo com Cleo Fante os primeiros relatos sobre o bullying foram feitos pelo 

professor Dan Olweus, pesquisador norueguês da Universidade de Bergen, que relatou os 

"primeiros critérios para detectar o problema de forma específica, permitindo diferenciá-lo de 

outras possíveis interpretações, como incidentes e gozações ou relações de brincadeiras entre 

iguais, próprias do processo de amadurecimento do indivíduo" (2003, p. 45). 

Nos anos 70, Dan Olweus dava os primeiros passos para as investigações na escola 

sobre o problema dos agressores e suas vítimas, apesar das instituições não terem nenhum 

interesse sobre o assunto. As instituições de ensino só passaram a ter interesse no problema, 
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depois de uma tragédia que aconteceu no ano de 1982, quando três meninos entre 10 e 14 

anos, cometeram suicídio. Os incidentes pareciam ter sido provocados por situações graves de 

bullying. Olweus pesquisou inicialmente cerca de 84.000 estudantes, 300 a 400 professores e 

1.000 pais entre os vários períodos de ensino.  

            Na pesquisa sobre a prevenção do bullying, Olweus fez uma avaliação da sua natureza 

e ocorrência. Levando em consideração que os estudos de observação direta ou indireta são 

demorados, o método utilizado foi o uso de questionários, o que auxiliou para fazer a 

verificação das características e extensão do bullying, e para avaliar o impacto das 

intervenções que já estavam sendo utilizadas.  

O questionário proposto por Olweus, era composto por vinte e cinco (25) questões 

com respostas de múltipla escolha, identificava-se a frequência, tipos de agressões, locais de 

maior risco, tipos de agressores e percepções individuais quanto ao número de agressores 

(Olweus, 1993 apud. Fante, 2005). Tal instrumento destinava-se a constatar as situações de 

vitimização/agressão segundo o ponto de vista da própria criança. O questionário foi adaptado 

e utilizado em vários estudos e países, inclusive no Brasil, pela ABRAPIA (Associação 

Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência), possibilitando assim, o 

estabelecimento de comparações interculturais.  

            De acordo com Fante 2005, os primeiros resultados sobre o diagnóstico do bullying 

foram informados por Olweus (1989) e por Roland (1989), constatou-se que 1 em cada 7 

estudantes estava envolvido em caso de bullying. O livro “Bullying at School”, foi publicado 

por Olweus em 1993, apresentando e discutindo o problema, os resultados de seu estudo, 

projetos de intervenção e uma relação de sinais ou sintomas que poderiam ajudar na 

identificação de possíveis agressores e vítimas. A obra de Olweus deu origem a uma 

Campanha Nacional, que teve o apoio do Governo Norueguês, reduzindo cerca de 50% os 

casos de bullying nas escolas. A repercussão em outros países, como o Reino Unido, Canadá 

e Portugal, estimulou essas nações a desenvolverem suas próprias ações.  

            O programa de intervenção proposto por Olweus nos anos 90 tinha como principais 

características desenvolver regras claras contra o bullying nas escolas, envolver pais e 

professores, aumentando a conscientização do problema, avançando no sentido de eliminar 

alguns mitos sobre o bullying, e prover apoio e proteção para as vítimas. A Campanha 

Nacional Anti-Bullying realizada na Noruega teve grande sucesso com isso diversas 

campanhas e estudos seguiram o mesmo caminho, dos quais podemos destacar o The DES 

Shefield Bullying Project–UK, a Campanha Anti-Bullying nas Escolas Portuguesas e o 
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Programa de Educação para a Tolerância e Prevenção da Violência na Espanha, entre outros.  

         Segundo Fante, bullying é um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas 

que ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou mais alunos contra outro (s), 

causando dor, angústia e sofrimento. Insultos, intimidações, apelidos cruéis, gozações que 

magoam profundamente, acusações injustas, atuação de grupos que hostilizam, ridicularizam 

e infernizam a vida de outros alunos levando-os à exclusão, além de danos físicos, morais e 

materiais, são algumas das manifestações do "comportamento bullying" (Fante, 2005, p. 28 e 

29). 

 De acordo com Fante (2005) o bullying escolar se resume em insultos, intimidações, 

apelidos constrangedores, gozações que magoam profundamente, acusações injustas, atuações 

em grupo que hostilizam e ridicularizam a vida de outros alunos, levando-os à exclusão, além 

de danos físicos, psíquicos, danos na aprendizagem. Fante define:   
O bullying é um conceito específico e muito bem definido, uma vez que não se 

deixa confundir com outras formas de violência. Isso se justifica pelo fato de 

apresentar características próprias, dentre elas, talvez a mais grave, seja a 

propriedade de causar traumas ao psiquismo de suas vítimas e envolvidos. 

(FANTE, 2005, p.26)  

Dessa forma, o conceito de bullying pode ser entendido como um comportamento 

ligado a agressividade física, verbal ou psicológica, exercida de maneira continua dentro do 

ambiente escolar.  

 

Cyberbullying 
 

Sobre o descritor cyberbullying foram encontrados apenas oito (8) artigos sobre o tema. 

Segundo Azevedo, Miranda e Souza (2012), foi com o aparecimento da tecnologia que gerou 

um novo modo de intimidação, que vai além do aspecto físico presencial, denominado – 

CyberBullying – considerada uma maneira dissimulada de praticar o Bullying, onde as 

agressões são feitas por meios virtuais. Pode ser caracterizado por agressões, insultos, 

difamações, maus tratos intencionais, contra um indivíduo ou mais, utilizando-se os meios 

tecnológicos. 

De acordo com a definição de Tavares (2012) cyberbullying é definido como um ato 

hostil repetido e deliberado de ameaça e ofensa (denegrir, humilhar), recorrendo a meios de 

tecnologia de informação nomeadamente telemóveis, internet, entre outros. Implica 

necessariamente que tanto o abusador/provocador como a vítima tenham idade inferior a 18 
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anos, sendo que no caso de envolvimento de maiores de idade se passa a denominar assédio 

de menores. (Tavares, 2012, p. 174) 

Mason (2008) mostra que a cada 10 adolescentes, 8 utilizam a internet em casa. Esses 

meios virtuais podem ser utilizados como formas de vingança para as pessoas que são alvos 

de agressões presenciais, podendo haver intimidações e ameaças com os outros para 

compensar as agressões pessoalmente.                                                                           

Tavares (2012) trata do cyberbullying como:  
Um problema que é predominante entre os adolescentes e que interfere no nível do 

rendimento escolar do adolescente, assim como, no bem-estar psico-social e nas 

relações pessoais tanto da pessoa que sofre o cyberbullying como do agressor. 

(Tavares, 2012, p. 174) 

Segundo a reportagem da revista virtual “Nova Escola”, Santomauro (2010) diz ter 

sido feita uma pesquisa pela organização não governamental Plan com 5 mil estudantes 

brasileiros, de 10 a 14 anos, aponta que 17% já foram vítimas de cyberbullying no mínimo 

uma vez. Desses, 13% foram insultados pelo celular e os 87% restantes por textos e imagens 

enviados por e-mail ou via sites de relacionamento. De acordo com Santomauro (2010) os três 

motivos que tornam o cyberbullying ainda mais cruel que o bullying tradicional, são: 

 

•  No espaço virtual, os xingamentos e as provocações estão permanentemente 

atormentando as vítimas. Antes, o constrangimento ficava restrito aos momentos de convívio 

dentro da escola. Agora é o tempo todo. 

• Os jovens utilizam cada vez mais ferramentas de internet e de troca de 

mensagens via celular, e muitas vezes se expõem mais do que devem. 

• A tecnologia permite que, em alguns casos, seja muito difícil identificar o(s) 

agressor (es), o que aumenta a sensação de impotência. 

 

Drogas 

 

Outro tema que abordaremos será drogas no ambiente escolar. Bravo (2000), diz que o 

fenômeno do consumo de drogas é visto hoje como complexo, e está vinculado a uma série de 

questões que ultrapassam em muito um único tipo de abordagem ou de leitura. Tal 

complexidade se expressa nas instituições que de algum modo lidam com a questão: Saúde, 

Segurança Pública e Educação, entre outras, que não delimitam os seus espaços de atuação 

particulares. 
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Massa & Bacellar (2007) garantem que o consumo de drogas é, sem dúvida, um 

fenômeno de preocupação sócio-política e de saúde pública que acaba atingindo os mais 

diversos sistemas sociais, como a família, as escolas, a polícia e o governo. De acordo com 

Bizzotto (2003), o uso de drogas é um dos problemas que mais aflige, preocupa e assusta os 

pais e profissionais das escolas. 

São vários os autores que consideram o ambiente escolar como um ambiente 

apropriado para se desenvolver estratégias preventivas ao uso indevido de drogas. Zanelatto & 

Zanelatto (2004) destacam a família e a escola como os dois estruturadores básicos da 

identidade do jovem, considerando-se cenários ideais para estabelecer ações preventivas.  

Conforme Pazinatto (2006), vários pesquisadores concordam que programas bem 

sucedidos de prevenção procuram utilizar combinação de estratégias e não ações isoladas, as 

escolas são locais apropriados para desenvolver essas estratégias, e são importantes e 

fundamentais para que se desenvolvam e elaborem atividades educativas para a promoção de 

saúde e na prevenção ao uso de drogas. 

 

Violência Familiar 

 

Ainda ligado a violência, falaremos sobre violência familiar. Por estrutura familiar, 

entende-se a quantidade de pessoas que moram na casa e suas respectivas funções, o fato de 

os progenitores estarem vivos ou terem falecido, a condição de estarem divorciados ou 

separados ou de dividir moradia com outros parceiros, dentre outras características (Baptista 

et al., 2001). 

“Violência é todo ato capaz de causar constrangimento físico ou moral”. (FERREIRA, 

1999 apud Biscegli et al. 2008, p.366). 

Para Sanchez e Minayo (2006), a violência causa seqüelas emocionais, além das 

marcas físicas, sendo prejudicial ao aprendizado, as relações sociais e ao desenvolvimento do 

indivíduo, causando impacto por muito tempo, com repercussões na família e na sociedade. 

Portanto, as atitudes de violência que os pais têm com seus filhos irão refletir na vida daquele 

adolescente, causando problemas emocionais, traumas, dificultando seu aprendizado assim 

como sua relação com os colegas.  

Biscegli et al. (2008) define violência intrafamiliar como: 
"[...] toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física, 

psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de um membro da 
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família. Pode ser cometida dentro ou fora de casa, por qualquer integrante da família 

que esteja em relação de poder com a pessoa agredida”. (Biscegli et al, 2008, p. 366) 

 

5. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo qualitativo e quantitativo, desenvolvido a partir da utilização de 

questionários com alunos (ANEXO III) e pais dos alunos (ANEXO II) e um roteiro de 

entrevista com funcionários da escola (APÊNDICE I). Os adolescentes e seus pais foram 

convidados a responder um questionário semi-estruturado sobre o tema, englobando questões 

sobre sexualidade, violência na escola, assim como projetos para o futuro. Já os funcionários 

entrevistados da escola, responderam questões como: se existe violência na escola e/ou entre 

os alunos e seus pais, se existem casos de bullying na escola, se há alunos usuários de drogas 

e como a escola lida com tais problemas. 

Nesse trabalho de conclusão de curso, fizemos o uso de entrevistas focadas com 

alunos e seus respectivos pais. Os adolescentes e seus pais foram entrevistados sobre o tema, 

englobando questões sobre sexualidade, violência na escola, assim como projetos para o 

futuro. 

Na escola onde foi realizada a pesquisa, foram utilizadas entrevistas focadas no 

trabalho de campo. As entrevistas aconteceram durante o mês de outubro de 2013. 

Para a análise dos questionários dos alunos foi utilizado o programa EPIINFO, onde se 

construíram gráficos a partir dos dados obtidos. 

A técnica utilizada foi da entrevista semi-estruturada, proposta por Merton (1956), o 

autor nomeia focada, como técnica para a coleta dos dados, pois ela permite uma maior 

relação e aproximação entre o entrevistador e o entrevistado, adotando atitudes, valores e 

opiniões de alunos, pais dos alunos, professores, funcionários e diretor da escola, a respeito do 

ensino da sexualidade na escola, o conhecimento e preparo dos professores sobre o tema. 

Após ter realizado leituras, creio que a violência nas escolas e as drogas são problemas 

de saúde pública que necessitam de mais atenção, são assuntos que tem causado preocupação 

e discussão entre a população. Cada vez mais crianças e adolescentes precisam de uma maior 

atenção e ajuda dos pais. É preciso mais atenção dos profissionais da educação para estes 

assuntos, é preciso mais empenho desses profissionais para que busquem ajuda para outras 

autoridades e soluções para esses problemas, buscando melhorar esse ambiente escolar, visto 

que ele é o lugar onde se aprende e forma cidadãos para o futuro. 
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Aspectos Éticos da Pesquisa 

Os aspectos legais e éticos desta pesquisa obedeceram a Resolução 196/96 da CONEP 

(Comissão Nacional de Ética em Pesquisas de 1996). Aos participantes da pesquisa será 

garantido sigilo dos dados obtidos, não haverá nenhum gasto financeiro de parte das 

participantes e também não haverá remuneração de quaisquer espécies. Eles poderão desistir 

da pesquisa a qualquer momento e ter acesso aos resultados. Deverão assinar o termo de 

consentimento livre e esclarecido para realização da pesquisa, conforme apêndice. A coleta 

de dados será realizada após parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação 

de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS/DF. Anexo – 1. 

Considerando que este trabalho foi realizado a partir de um projeto de pesquisa 

realizado pelos professores Miguel Ângelo Montagner e Maria Inez Montagner, o projeto foi 

aprovado pelo CNPq no CONEP, Folha de Rosto CAAE – 0051.0.012.000.09. Em seguida 

aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Ciências da Saúde da UnB, sob o número 

057/209 em agosto do ano de 2009. Foi solicitada a assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido pelos pais, alunos, professores e para a diretora da escola autorizando a 

realização deste trabalho. 
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CAPÍTULO II – PESQUISA QUALITATIVA: A VIOLÊNCIA INTERPRETADA  
 

“A violência destrói o que ela pretende defender: a 

dignidade da vida, a liberdade do ser humano”  

(Papa João Paulo II) 

 

 

1. O LOCAL DA PESQUISA 

 

O capítulo II apresenta a descrição sobre o local da pesquisa e sobre a escola, assim 

como relatos dos entrevistados sobre o bullying, cyberbullying, drogas no ambiente escolar e 

violência familiar. Descrição do perfil dos alunos, as entrevistas feitas com os funcionários da 

escola (diretora, orientadora educacional, professores e outros funcionários) e resultados dos 

questionários dos pais dos alunos, também serão apresentados neste capítulo.   

A cidade de Ceilândia (Região Administrativa IX) está localizada a 26 quilômetros do 

Plano Piloto (Brasília), surgiu em decorrência da Campanha de Erradicação de Favelas – CEI 

que foi o primeiro projeto de erradicação de favelas que aconteceu no Distrito Federal, na 

época, realizado pelo governo local. As remoções para a nova cidade foram iniciadas em 27 

de março de 1971, estabelecendo a data de sua fundação a partir da transferência cerca de 

80.000 moradores das favelas da Vila do IAPI, Vila Tenório, Vila Esperança, Vila Bernardo 

Sayão e Morro do Querosene. Foi criada pela Lei nº º 49/89 e o Decreto n.º 11.921/89, por 

desmembramento da RA III – Taguatinga. (CODEPLAN, 2011) Ceilândia está subdividida 

em diversos setores: Ceilândia Centro, Ceilândia Sul, Ceilândia Norte, P Sul, P Norte, Setor O, 

Expansão do Setor O, QNQ, QNR, Setores de Indústria e de Materiais de Construção e parte 

do INCRA (área rural da região administrativa), setor Privê, e condomínios que estão em fase 

de legalização como o Pôr do Sol e Sol Nascente (CODEPLAN, 2011).  

Segundo os dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD 2010, a 

população urbana de Ceilândia é de 398.374 habitantes enquanto no ano de 2004 era de 

332.455.  

Da população total de Ceilândia 30,9% são estudantes, sendo que desta, cerca de ¾ 

estudam em Escola Pública. Em relação ao grau de instrução da população, apenas 3,0% se 

declararam analfabetas sendo que a maior participação concentra-se na categoria dos que têm 

somente o primeiro grau incompleto – 36,4%. Já os que concluíram o curso superior incluindo 

mestrado e doutorado, somam 4,5% (CODEPLAN, 2011). 
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2. A ESCOLA 

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública de ensino fundamental em 

Ceilândia Sul-DF. O nome da escola e dos profissionais que foram entrevistados será mantido 

em sigilo por conter informações comprometedoras sobre a escola.  

A escola é pequena, porém bem estruturada e segundo os dez profissionais da escola 

que foram entrevistados (seis professores, uma porteira, um assistente da direção, a 

orientadora educacional e a diretora), todos disseram que a escola tem uma boa estrutura, e 

que é uma escola tranquila comparando com outras escolas públicas da região. Apesar da 

escola ser pequena, a escola possui uma quadra descoberta, biblioteca e sala de vídeo, além 

das salas de aula. Segundo a diretora, a comunidade em volta da escola é considerada uma 

região onde mora pessoas de classe média baixa, a escola é bem localizada e fica perto de 

tudo. De acordo com a diretora, a localização da escola é considerada uma parte mais 

tranquila de Ceilândia, podendo ser considerada uma escola mais calma em relação às outras 

localizadas em Ceilândia. 

A minha primeira visita a escola foi marcada com antecedência, telefonei para a escola 

pedindo para falar com a diretora e marquei um horário para conversar com ela. No dia em 

que fui à escola, assim que fui recebida pela diretora, me apresentei como aluna da 

Universidade de Brasília e expliquei a finalidade do trabalho e a metodologia que seria a 

aplicação de questionários com alunos, pais, e a entrevista com funcionários da escola.  

Entreguei-lhe a Carta de Apresentação – Termo de Concordância (ANEXO I), após ela ler a 

carta não demonstrou interesse em me autorizar para realizar o trabalho na escola, ela disse:    
“Acho melhor você procurar outra escola para fazer seu trabalho, aqui você não 

vai encontrar os resultados que espera, os alunos aqui são muito relaxados, eles 

não entregam comunicados para os pais, e os pais não estão nem aí para os alunos, 

acho difícil os pais responderem e os alunos se interessarem em responder também.” 

(Diretora, 45 anos) 

 Eu expliquei para ela que mesmo se eu não tivesse a devolução dos questionários dos 

pais e dos alunos, isso já seria um resultado para o meu trabalho. 

Depois da conversa ela autorizou a realização do trabalho na escola e me encaminhou 

para conversar com a orientadora educacional, que me recebeu muito bem e demonstrou ter 

gostado muito da ideia da realização do trabalho naquele ambiente escolar. 

De modo geral, fui bem recebida, a ideia de realizar o trabalho naquela escola, acabou 

agradando a diretora e a orientadora educacional. Fui bem recebida pelos alunos, nos dias que 
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fui entregar os questionários, a orientadora me acompanhava até as salas e eu entrava me 

apresentava para o professor da sala e conversava com os alunos explicando a finalidade do 

trabalho e a importância deles e dos pais responderem os questionários. Conversando com os 

alunos, expliquei que seria importante eles responderem o questionário, pois quanto mais eles 

contribuíssem com este trabalho, mais chance teria de desenvolver projetos para melhorar a 

saúde desses adolescentes assim como promover a saúde e qualidade de vida desses alunos.  

Alguns alunos demonstraram interesse em colaborar com este trabalho, já outros 

optaram por nem receber o questionário. Muitos questionários foram respondidos com falta 

de respeito, e todos esses foram respondidos por alunos do sexo masculino. Na última 

pergunta do questionário “Tem alguma coisa que você gostaria de falar para nós?” muitos 

meninos responderam com xingamentos, falta de respeito e desmerecendo este trabalho. Já 

algumas meninas disseram que gostaram e acharam legal participar. 

Quando eu pergunto para a diretora: “Para a senhora essa escola é calma ou existem 

vários conflitos?” Ela diz: “Aqui tem muitos conflitos, é bem complicado.” (Diretora, 45 

anos). A opinião da orientadora já é diferente, ela diz: “Acho essa escola tranquilíssima, 

clientela excelente!” (Orientadora educacional, 59 anos). 

Um dos problemas que a orientadora diz ter na escola, é a gravidez precoce, “Temos o 

problema da gravidez precoce aqui na escola, hoje eu tenho duas alunas que estão grávidas, 

e uma aluna de 12 anos que teve bebê” (Orientadora educacional, 59 anos). Pergunto como a 

escola lida com esses problemas, ela diz: “A gente procura conversar né, procura orientar, 

mas essa idade é muito difícil a sexualidade deles nessa idade é aflorada demais” 

(Orientadora educacional, 59 anos).    

Conversando com a orientadora educacional a respeito da região ser tranquila ou não, 

se existe muitas drogas, se tem muita criminalidade, ela diz que a região é mais tranquila que 

outras partes de Ceilândia, mas que tem muitas drogas e relata casos de criminalidade perto da 

escola: 
“Ano passado teve dois assassinatos aqui perto, um desses casos era irmão de um 

aluno. [...] No ano passado também, mataram um orientador educacional do CEF-

10 que fica aqui perto, ele fazia um trabalho de combate às drogas muito bom, e um 

dia de manhã acharam o carro dele aqui na Ceilândia queimado e ele estava dentro. 

Muito triste, ele era amigo nosso, e tudo indica que foi pelo trabalho de combate às 

drogas que fizeram isso com ele.” (Orientadora Educacional, 59 anos) 
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A diretora conta que na escola há casos de alunos que já foram presos por roubo: 

“Tenho dois alunos aqui que já foram presos porque roubaram, um já saiu e o outro ainda 

está preso” (Diretora, 45 anos). 

No ano de 2013, ano em que visitei a escola, a escola possuía 830 alunos, neste ano de 

2014 a escola possui 834 alunos. Os alunos têm idades entre 11 e 15 anos, e estão no ensino 

fundamental (6º, 7º, 8º, 9º ano). São 15 turmas no turno matutino e 14 turmas no turno 

vespertino. Entre essas, uma turma é de alunos especiais, e três turmas de aceleração para 

alunos que estão atrasados na escola. No turno matutino estudam os alunos do 8º e 9º ano, e 

no turno vespertino os alunos do 6º e 7º ano. A escola oferece merenda para os alunos, e para 

os alunos de baixa renda é disponibilizada a educação integral, onde os alunos passam o dia 

todo na escola e têm direito a todas as refeições do dia. Durante o turno que não estão tendo 

aula é oferecido pela escola oficinas, aulas com monitores, aulas de dança, de violão. Ou seja, 

a escola se preocupa em ocupar os alunos, durante o período que eles estão dentro da escola. 

A escola oferece várias atividades extraclasse, como: passeios, feira cultural, festa 

junina, jogos interclasse, oficinas de dança, cultura, arte, futsal, aulas de violão e semana da 

consciência negra. É notável que a escola se preocupa com a interação entre os alunos.  

A orientadora educacional afirma que a escola se preocupa em combater questões 

como o racismo, o preconceito e o bullying. E como técnica para trabalhar essas questões, os 

educadores fazem dinâmicas grupais em sala, estimulando os alunos a interagirem uns com os 

outros, acabar com qualquer tipo de preconceito, e ela diz que utiliza-se dinâmica até para os 

alunos sentirem na pele como é ruim ser apelidado ou excluído.  

A orientadora fala que a maioria dos pais dos alunos são separados, e que é muito 

pouco o número de pais que dão atenção aos alunos, que acompanham o que os alunos fazem 

na escola, na rua, na internet: “Não tem nem 5% de alunos de família estruturada aqui dentro, 

maioria são pais separados e que não dão atenção para os filhos. A estrutura familiar é 

muito difícil aqui.” (Orientadora educacional, 59 anos) 

Após realizar as entrevistas percebi que a maioria dos alunos não possui 

acompanhamento familiar, muitos pais não se interessam pela vida de seus filhos tanto dentro 

da escola, no seu rendimento escolar como fora da escola. 
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3. O BULLYING NA ESCOLA 

 

Conversando com a orientadora educacional sobre se existe o bullying na escola, ela 

relata que: 
“O bullying existe aqui sim, mas não é gritante. Existe a discriminação do negro, 

por mais que a gente trabalhe isso em sala ainda tem. Eles ficam em grupinhos e 

isolam os negros. Ás vezes o aluno vem até gente contar que estão sendo apelidados, 

é o gordo, é o magro, é o negro...” (Orientadora educacional, 59 anos) 

A orientadora diz que a escola trabalha as questões do bullying e da discriminação 

fazendo trabalhos de conscientização com os alunos e dinâmicas para eles “sentirem na pele” 

como é se sentir excluído ou discriminado. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que: “Art. 18. É dever de todos velar pela 

dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, 

violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.” 
Todos os professores entrevistados disseram que é comum na escola alguns alunos 

apelidarem os outros, e que muitas vezes os apelidados revidam, já os que são mais quietos e 

tímidos quando sofrem bullying ficam mais retraídos. Os professores comentam: “Tenho um 

aluno que mal abre a boca dentro da sala, e eu sei que ele sofre bullying” (Professora de 

química, 41 anos), “Aqui é muito comum xingamento, eles xingam demais, e xingam muito 

nas redes sociais também” (Diretora, 45 anos). Os professores também comentam sobre os 

alunos que colocam e que recebem apelidos, “Eles gostam muito de colocar apelidos nos 

outros, é o que mais tem aqui dentro.” (Professora de história, 41 anos), “Os alunos que são 

mais retraídos e tímidos não gostam de apelidos, mesmo recebendo apelidos eles não 

colocam nos colegas.” (Professora de química, 41 anos)  
Na entrevista realizada com os professores e outros funcionários da escola, percebe-se 

que muitos alunos colocam apelidos e xingam os colegas, e que os alunos mais quietos e 

tímidos não revidam a essas formas de agressões verbais. O assistente de direção relata sobre 

brigas e o bullying na escola: 
“Ah é, aqui tem muitas rixas, por incrível que pareça as meninas se envolvem mais 

em brigas do que os meninos. Percebo muitos casos de fofoca por causa de 

facebook, redes sociais, que um xinga o outro na internet, bullying, inveja pelo 

cabelo da outra, disputa de território por outro garoto. Teve uma menina 

transferida pra cá, que ela era loira, e as meninas daqui provocavam ela, tinham 

inveja dela, do cabelo dela que era liso... Começaram a ameaçar a menina, ela 

mudou de escola. [...] Os meninos se preocupam mais com o nariz e orelha grande, 



30	  
	  

escuto nos corredores sobre bullying, os alunos falam que não gostam dos apelidos” 

(Assistente de direção, 42 anos) 

A diretora ainda comenta sobre um caso de um aluno especial: 

“Tinha um aluno especial que não respeitava nenhum professor, batia nos alunos, 

xingava os alunos, fazia ouvidoria se passando por pai falando mal da escola, 

assediava as meninas, quebrou os vidros da escola porque brigou com o vice-

diretor, ele pegou uma cadeira e jogou no professor. Ele fazia desenhos do Bin 

Laden, dizia que queria ser igual ele, encaminhei o caso pra regional eles não 

resolveram, chamei o conselho tutelar, mandei relatório pro Ministério Público... 

Os pais não se importavam com o menino, eram descontrolados, não assinavam as 

advertências.” (Diretora, 45 anos) 

Por ser um problema de violência e até mesmo de saúde pública, essa forma de 

violência chamada bullying, existe nesta escola como em várias outras no Brasil e no mundo. 

Toda equipe escolar precisa estar sempre atenta ao comportamento dos alunos, e saber 

identificar se esses alunos sofrem bullying e buscar soluções para combater este problema. 

Quando entrevisto todos esses funcionários da escola sobre o bullying, para mim, eles não 

demonstram tanta preocupação com o assunto, ou com alunos que passam por esse tipo de 

problema. Falam sobre bullying como se fosse algo normal que não precisasse de uma maior 

atenção, eles não têm a percepção do grande problema que o bullying é, das conseqüências 

que uma pessoa pode levar para o resto da vida sofrendo com o bullying, não demonstraram 

nenhum interesse em buscar soluções para combater esse problema.  

Sobre casos em que ex alunos invadiram escolas atirando em alunos e professores o 

pediatra Aramis Lopes Neto (2004) explica: “Os meninos não quiseram atingir esse ou aquele 

estudante. O objetivo deles era matar a escola em que viveram momentos de profunda 

infelicidade e onde todos foram omissos ao seu sofrimento”. 

Percebe-se que o bulying afeta ou pode afetar tanto a saúde mental e o psicológico dos 

que sofrem com isso, levando algumas vítimas a cometerem atrocidades em forma de 

vingança.  

 

4. CYBERBULLYING: A violência pelo meio virtual 

Conversando com a diretora à respeito da violência na escola, ela diz que na escola tem 

muitos conflitos, e que é comum os alunos usarem as redes sociais para ofenderem uns aos 

outros e praticarem o bullying pela internet que é denominado, cyberbullying. 
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“Eles usam o facebook, as redes sociais para ofenderem os colegas, praticarem o 

bullying, e acaba que vira muita confusão aqui na escola, porque esses problemas 

chegam até a gente e temos que resolver aqui. Eles ameaçam pela internet, xingam, 

fazem brincadeiras de mau gosto, piadinhas com os negros, com quem é gordo, 

feio... e os pais acabam vindo até aqui reclamar né”. (Diretora, 45 anos) 

Segundo informações da orientadora, alguns alunos que sofrem com o bullying ou 

com cyberbullying acabam tendo seu desempenho escolar prejudicado. 
“Eles usam muito a internet para ofender os outros alunos, usam muito o facebook 

para xingar, expor, ridicularizar os colegas. Em alguns casos isso acaba até 

atrapalhando o desempenho do aluno na escola, o aluno parece que fica receoso, 

fica mais no canto dele. É bem complicado, os casos que ficamos sabendo a gente 

conversa, mas sempre volta a acontecer” (Orientadora Educacional, 59 anos) 

Na opinião da diretora, a maioria dos pais não acompanha o que os filhos fazem na 

internet, “Acho que a maioria dos pais não tem conhecimento do que o filho faz na internet, 

se os pais tivessem mais interesse nisso talvez pudesse diminuir essas formas de agressão 

pela internet" (Diretora, 45 anos). Para o assistente da direção os alunos preferem praticar o 

cyberbullying, pois pelas redes sociais nem sempre é preciso se identificar, “Muitos deles 

preferem ofender os outros usando as redes sociais, porque lá muitos não precisam se 

identificar” (Assistente da direção, 42 anos).  

O cyberbullying é um problema crescente assim como o bullying, pois os adolescentes 

usam a internet desde muito cedo.  Sendo o espaço virtual, um espaço muito amplo e infinito 

o poder que o agressor tem, aumenta, fazendo a pessoa se sentir perseguida o tempo inteiro, e 

não somente dentro da escola. A dificuldade de identificar os agressores pela internet é ainda 

pior, pois a pessoa se torna impotente não sabendo nem de quem se defender. 

 

5. DROGAS NO AMBIENTE ESCOLAR 
 

Entrevistei a orientadora educacional sobre a região da escola ser tranquila ou não, se 
existem muitas drogas, se tem muita criminalidade, ela diz que a região é mais tranquila que 
outras partes de Ceilândia, mas que tem muitas drogas e relata casos de criminalidade perto da 
escola.  

“Ano passado teve dois assassinatos aqui perto, um desses casos era irmão de um 

aluno. [...] No ano passado também, mataram um orientador educacional do CEF-

10 que fica aqui perto, ele fazia um trabalho de combate às drogas muito bom, e um 

dia de manhã acharam o carro dele aqui na Ceilândia queimado e ele estava dentro. 
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Muito triste, ele era amigo nosso, e tudo indica que foi pelo trabalho de combate às 

drogas que fizeram isso com ele”. (Orientadora Educacional, 59 anos) 

Quando a diretora é questionada a respeito se há alunos que usam drogas, ela relata 

que há casos de alunos que usam e que traficam drogas, e que a escola não podem fazer muita 

coisa a não ser orientar e chamar os pais.  
“Temos alunos aqui que usam drogas sim. De vez em quando eles usam drogas no 

banheiro, temos alunos aqui também que trazem drogas para traficar dentro da 

escola. Nós chamamos a polícia para fazer uma varredura nas salas, mas é muito 

difícil eles aparecerem. Já tivemos caso de que o professor viu um aluno entregando 

droga para outro aluno de outra sala, e quando eles chegam aqui para conversar 

comigo, eles choram, mentem na cara dura, negam que estavam com drogas, e 

nesse dia não sei aonde ele escondeu porque não conseguimos achar”. 

 (Diretora, 45 anos) 

O assistente da direção comenta sobre os alunos usarem drogas: 
“A questão de droga aqui na região tem bastante, tem uma pracinha aqui perto, que 

eles se aglomeram ali e usam drogas. Nós não podemos fazer nada, porque do muro  

 

da escola pra fora já fica por conta da segurança pública”  

(Assistente da direção, 42 anos) 

Sobre as drogas na escola a orientadora diz: 
“A gente vê alguns alunos que usam drogas sim, aqui mesmo já vimos alunos 

trazendo o tal do “lolo”, tem meninos aqui que usam cocaína, no começo do ano 

eles tentam trazer essas drogas pra dentro da escola para tentar disseminar essa 

droga aqui dentro, mas quando eles percebem que aqui dentro o mercado não é 

bom, que a gente pega, que a gente chama os pais, que fazemos um trabalho pra 

combater isso, eles abandonam a escola. [...] Tinha um aluno daqui usuário de 

cocaína e estava roubando nas ruas, a própria mãe denunciou ele pra polícia e ele 

foi preso, ficou uns dias depois voltou. Quando ele voltou pra escola, eu conversei 

bastante com ele, com a mãe, e hoje ele não dá trabalho, pelo menos aqui dentro ele 

não vende droga”. (Orientadora Educacional, 59 anos) 

Quando entrevisto todos os funcionários da escola e pergunto “É comum alunos 

usuários de drogas?” alguns comentam, “Tem casos aqui de alunos de 11, 12 anos que 

trazem drogas lá de fora para vender aqui dentro, um absurdo! 11 anos ainda é uma criança!” 

(Assistente de direção, 42 anos). “Já presenciei drogas aqui sim, tem aluno que entra aqui 

para vender drogas” (Professora de história, 41 anos). A orientadora relata rindo um caso de 

uma aluna usuária de drogas, “Tem uma aluna de 14 anos que chegava rindo aqui na minha 
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sala e falava que fumou 10 cigarros de maconha, eu sentava com ela na minha sala 

conversava com ela e esperava ela melhorar para ir pra sala de aula” (Orientadora 

educacional, 59 anos). A diretora diz que na escola há alunos que traficam, “Tem um aluno 

daqui que é traficante, a mãe fala que ele vive na rua, que ele é dissimulado e mentiroso. [...] 

Já aconteceu de alunos levarem drogas de uma sala pra outra e a professora ver.” (Diretora, 

45 anos) 

Creio que as escolas podem e devem ser consideradas como um espaço importante e 

apropriado para tratar das questões das drogas, uma vez que a escola é um espaço que ajuda 

na formação e educação do indivíduo. É interessante que as escolas busquem parcerias com 

instituições ou projetos de combate e prevenção do uso de drogas, as escolas devem e 

precisam promover a participação da comunidade e dos pais na escola, pois os pais 

contribuem muito na formação dos filhos. 

 

6. VIOLÊNCIA FAMILIAR 

 

A violência não acontece só na escola em forma de bullying, ela também está presente 

na relação entre pai/mãe e filho. Quando eu pergunto: “Você já ficou sabendo de algum caso 

de violência entre o aluno e os pais ou vice-versa?”. Três professores e uma funcionária que 

fica na portaria da escola disseram que não ficaram sabendo nem presenciaram algum caso de 

violência entre pai e aluno. Dois professores disseram já ter presenciado esse tipo de violência 

em outras escolas que já trabalharam. Esses dois casos ocorreram pelo mesmo motivo: mau 

comportamento e mau desempenho do aluno na escola.  A professora relata: 
“Em outra escola sim, chamei a mãe pra reclamar do aluno, e no outro dia o aluno 

chegou de blusa de manga comprida, a mãe tinha espancado o menino todinho, ele 

me contou que apanhou de três pessoas na casa dele. Conversei muito com ele, ele 

mudou muito o comportamento dele. Depois disso evitei falar mal do menino pra ele 

não ser mais agredido.” (Professora de história, 41 anos).  

Quatro funcionários disseram já ter presenciado ou saber de violência entre pais e 

alunos, “Eu chamei o pai para falar do comportamento do menino, e o pai deu um tapa na 

cara do menino dentro da sala dos professores.” (Professora de ciências, 37 anos). A diretora 

também comenta um caso em que a aluna que batia na mãe, “Já teve um caso aqui de uma 

aluna que batia na mãe, e um outro de um pai que agrediu o filho aqui dentro da escola 

porque chamamos o pai aqui para falar do comportamento do filho.” (Diretora, 47 anos). 

Outro caso de desrespeito de aluno com o pai também foi comentado, “Já vi discussão aqui, 
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um aluno de 15 anos discutindo com a mãe, a mãe xingando ele e ele xingando de volta, falta 

de respeito total.” (Assistente da direção, 42 anos). A orientadora também conta sobre casos 

de violência em que já foi preciso chamar o Conselho Tutelar, “Um aluno veio relatar pra 

gente, que a mãe espancou ele porque ele falhou nas tarefas domésticas, ele veio e me 

mostrou as marcas, aí nós avisamos o conselho tutelar.” (Orientadora Educacional, 59 anos). 

Nesta escola foram encontrados relatos de agressões entre pais e filhos, creio que a 

falta de comunicação no ambiente familiar prejudica a relação entre pais e filhos, muitos pais 

não tem o hábito de conversar e participar da vida de seus filhos, e parece não fazerem 

questão de ter uma relação de mais proximidade com seus filhos. A diretora afirma que nos 

casos em que a escola fica sabendo de maus tratos com os filhos, a escola chama o Conselho 

Tutelar.  

 

7. O DIZEM OS PROFISSIONAIS DA ESCOLA  

 

Foram entrevistados dez funcionários, entre ele: seis professores, uma funcionária que 

fica na portaria, um funcionário assistente da direção, a orientadora educacional e a diretora. 

Segundo seus relatos, todos disseram que a escola tem alguns conflitos mas pode ser 

considerada tranqüila em relação a outras escolas públicas de Ceilândia. Todos os seis 

professores disseram que xingamentos em sala de aula são comuns e apelidos também. Os 

professores relataram que grande parte dos alunos são desrespeitosos, muitas vezes 

enfrentando os professores, batendo boca, e não os obedecendo. Os professores disseram que 

briga entre alunos é comum, e que os motivos são sempre os mesmos, por conta de namoro, 

de apelidos e xingamentos. Quando eu pergunto “Tem muitos alunos aqui que enfrentam, 

desrespeitam, ou xingam professores, funcionários?” a professora diz: 
“Tem muitos, misericórdia! Se falar muito com eles, eles voam na gente, enfrentam, 

xingam, eu finjo que nem escuto, geralmente esses alunos não adianta nem chamar 

os pais, porquê eles são acostumados a xingar os pais” 

(Professora de história, 41 anos). 

O assistente de direção comenta sobre a falta de respeito dos alunos com professores e 

funcionários da escola: 
“Os alunos daqui, a maioria, xingam demais, não respeitam ninguém mesmo! 

Direto eles me xingam nos corredores, eu já nem ligo mais, finjo que nem escuto. 

[...] Os nossos mecanismos de repressão quando os alunos xingam, desrespeitam, 

enfrentam a gente, é advertência e suspensão.” (Assistente de direção, 42 anos) 
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A diretora conta que na escola sempre tem casos de roubo de celulares dentro das salas, 

e relata também um caso de aluno que roubava na rua: 
“Se deixar o celular fácil na mesa, na mochila, os outros alunos roubam mesmo, e 

nós não conseguimos identificar quem foi [...] Tínhamos um aluno que começou a 

chegar com muito dinheiro na escola e nós percebemos, tirava onda com os colegas, 

pagava lanche para os colegas, chamamos a família para conversar e descobrimos 

que ele estava roubando na rua.” (Diretora, 45 anos) 

Após ter conhecido a escola, ter conversado e feito a entrevista com os professores e 

funcionários da escola (APÊNDICE I), e depois do resultado de apenas oito (8) pais 

responderem o questionário, percebe-se como os pais dos alunos são ausentes e não se 

importam com a vida escolar de seus filhos. Em todas as entrevistas com os funcionários da 

escola (APÊNDICE I) eles se queixaram da ausência dos pais na vida escolar de seus filhos, 

da falta de estrutura familiar que a maioria dos alunos não tem, a falta de interesse que os pais 

demonstram em participar da vida de seus filhos. 

A orientadora diz que a maioria dos pais dos alunos são separados, e que é mínimo o 

número de pais que dão atenção aos alunos, que demonstram interesse na vida de seus filhos, 

que acompanham o que os alunos fazem na escola, na rua, na internet, “Não tem nem 5% de 

alunos de família estruturada aqui dentro, maioria são pais separados e que não dão atenção 

para os filhos. A estrutura familiar é muito difícil aqui.” (Orientadora educacional, 59 anos). 

Podemos compreender a partir da fala da orientadora que é notável que a participação 

dos pais na vida de seus filhos é mínima, assim como o interesse dos pais no rendimento 

escolar de seus filhos. 

Creio que a adolescência é um período de transição difícil de lidar, era preciso uma 

maior atenção dos pais com seus filhos nesta fase, é muito importante a inserção da 

comunidade dentro da escola, a interação dos pais com a escola, é necessária ter uma gestão 

de cuidado na escola voltada para que promova e incentive mais a participação dos pais na 

vida de seus filhos.  

Dos seiscentos e vinte e cinco questionários (625) entregues na escola para os alunos 

levarem para os pais ou responsáveis (ANEXO II), somente oito (8) pais se interessaram em 

responder o questionário. Todos os dez (10) funcionários da escola entrevistados quando eram 

questionados sobre: “Como é a relação pais X escola? Os pais participam das atividades 

promovidas pela escola?” Todos disseram que não há participação dos pais, os pais não se 

interessam pela vida de seus filhos na escola, não se preocupam com o desempenho de seus 
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filhos, e quando tem reunião de pais, de trinta alunos de uma sala de aula, apenas cinco pais 

comparecem. 
“A relação pais X escola é péssima! Os pais não participam. Quando você chama 

que “o trem tá pegando fogo”, só quando não tem mais jeito mesmo que aí eles 

aparecem, mas é quando o filho já foi agredido, ou xingado no facebook... Eles não 

têm compromisso com os filhos e nem com a escola”. (Orientadora, 59 anos) 

A professora de matemática fala sobre a falta de compromisso dos pais, “De trinta 

alunos cinco pais comparecem, é muito pouco o comparecimento dos pais, eles só lembram 

dos filhos no final do ano.” (Professora de Matemática, 42 anos). Professores dizem que os 

alunos que mai dão trabalho, os pais não são presentes, “Os alunos que mais dão trabalho são 

justamente aqueles que os pais não estão presentes.” (Professora de ciências, 37 anos). O 

professor também fala sobre o fato dos pais não acompanharem seus filhos, “80% dos alunos 

aqui dão problemas e os pais não acompanham.” (Professor de História, 39 anos) 

Na opinião da orientadora a situação dos pais serem separados influencia muito na 

vida dos filhos, pois a maioria dos alunos que os pais são separados não possuem estrutura 

familiar nenhuma, e são esses pais que não comparecem na escola e não se interessam na vida 

de seus filhos.   

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente Art.131. O Conselho Tutelar é: 

“Órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei”.  

Em casos de maus-tratos com alunos os dirigentes da escola devem comunicar ao 

Conselho Tutelar, “Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental 

comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: I - maus-tratos envolvendo seus alunos”. 

Quando eu pergunto a diretora “Já foi preciso à escola chamar o conselho tutelar para o caso 

de algum aluno?” Ela diz que: 

“Alunos que faltam muito, que os pais não dão notícia, aí nós chamamos o conselho 

tutelar. [...] Tinha uma aluna aqui que não freqüentava mais as aulas, e que a mãe 

não estava nem aí, nós descobrimos que ela vivia na rua usando drogas e 

chamamos o conselho. Quando chega até nós casos de pais que batem nos filhos, e 

quando vemos alunos com marcas que a gente conversa e fica sabendo que existe 

essa violência dentro de casa, como já vimos aqui, também chamamos o conselho.” 

(Diretora, 45 anos) 

No final da entrevista com a diretora fiz algumas perguntas sobre a opinião dela sobre 

a escola, perguntei “O que mais falta na escola?”, ela disse: 
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“Integração maior entre os funcionários, precisamos trabalhar por um bem comum. 

As pessoas aqui são muito individualistas. Falta segurança em volta da escola, 

temos alunos com tráfico de drogas, meninos de 12 anos que traficam e não 

podemos fazer nada porque os pais não têm domínio. Muita violência aqui dentro, 

agressão... Tudo eles querem resolver com agressão, e a polícia não resolve. E falta 

também espaço e estrutura. [...] Os professores aqui não têm pensamento de equipe, 

alguns reclamam, não participam de projetos, alguns faltam quando querem.” 

(Diretora, 45 anos) 

Perguntei também a diretora se tem algo na escola que ela se orgulha, ela respondeu: 

“O grupo que trabalha na direção é um grupo unido, isso é bom... Ah, me orgulho também da 

aparência da escola” (Diretora, 45 anos). 

A respeito das dificuldades que a escola enfrenta ela relata:  
“Maior dificuldade é a falta de colaboração das pessoas, funcionários, falta de 

compromisso. Tem professor que não cumpre sua obrigação na sala de aula, falta 

muito, as turmas ficam sem aula, problemas de falta de funcionário, falta vigia, não 

temos porteiro, só uma funcionária que fica na portaria a tarde.[...] A ausência dos 

pais é um problema, os alunos não entregam comunicado para os pais, a questão da 

violência dentro da escola que qualquer problema eles querem se agredir, e fora da 

escola tem violência também, a gente pede varredura pra polícia fazer nas salas, 

revistar os alunos, vê se tem drogas e eles não aparecem.” (Diretora, 45 anos) 

Acerca das propostas que a diretora tem para a melhoria da escola ela diz: 
“Queremos continuar a melhorar a estrutura física da escola, falta auditório, falta 

uma quadra coberta. Precisamos fazer um ambiente mais agradável para os alunos, 

desenvolver projetos de leituras, apoiamos projetos... Qualquer projeto que os 

professores trouxerem para nós são bem vindos.” 

 (Diretora, 45 anos) 

A diretora conta que já trabalha nessa escola há um ano e que já conseguiu fazer 

muitas coisas boas na escola, como melhorar a estrutura física. Mas com os problemas citados 

é visível que a escola precisa de uma melhor gestão, para melhorar o trabalho em equipe, 

envolvendo todos que trabalham na escola, visto que de acordo com ela somente a equipe da 

direção faz um bom trabalho, a equipe de professores é desunida e desmotivada.  

8. O PERFIL DOS ALUNOS 

 

A partir das visitas feitas na escola e da devolução dos questionários entregues aos 

alunos (ANEXO III), pude observar um pouco do perfil dos alunos.  
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É notável o quanto as meninas são vaidosas, são poucas, mas tem aquelas que tem 

sandália de marca, tênis de marca. E quase todas se preocupam muito com a maquiagem, o 

cabelo, a calça colada marcando o corpo, a blusa mais curta mostrando a barriga. Isso pode 

ser visto como uma forma de querer chamar a atenção dos meninos, e como uma forma de 

disputar território, já que na maioria das respostas relacionadas aos motivos de briga, 

prevalece briga de meninas por causa de meninos.   

Tanto as meninas quanto os meninos falam muito alto e não respeitam quando o 

professor pede para falar mais baixo ou sentar em seus lugares. Percebe-se também a falta de 

respeito entre os colegas e com os professores, os alunos em geral não se controlam com o 

uso de palavrão, e segundo os professores eles já estão acostumados com a falta de respeito 

dos alunos, os xingamentos são considerados como algo normal na escola pelos professores. 

Os meninos, a maioria, são muito inquietos, sempre falando muito alto, quase nunca 

ficam sentados em seus lugares. Nota-se que os meninos se preocupam muito com o cabelo, 

são muitos os que querem estar com o penteado da moda, e um tênis de marca boa. Percebe-se 

também o quanto a sexualidade é aflorada nesses alunos, sempre comentando de meninas e de 

namoro. Nos corredores, no pátio da escola é normal o namoro entre os alunos, muitos se 

abraçam e se beijam ali mesmo na frente de todos. Segundo a Coordenadora, não adianta 

conversar, nem proibir, ela diz que tanto ela quanto os funcionários da escola fazem vista 

grossa em relação a isso. 

São poucos os alunos que são mais quietos, que parecem se preocupar mais em 

realizar as tarefas da escola, ter um projeto de vida para o futuro e que respeitam os 

professores. 

Enquanto aplicava os questionários em algumas salas percebi o quanto os alunos 

desrespeitam os professores. Celular na escola é algo proibido de se usar em sala, os alunos 

usam celular na frente dos professores, não respeitam se o professor pede para sentar no seu 

lugar, enfrentem e se acharem preciso até xingam os professores. 

Percebe-se que mesmo com a presença de uma pessoa que os alunos desconhecem 

alguns não se intimidam e não respeitam. Uma aluna que aceitou responder o questionário se 

voltou para mim dizendo “Oh tia eu vou mandar você “se fuder” com essa pergunta: qual 

seu peso? Não vou falar meu peso não”, no mesmo instante o professor a repreendeu. 

Percebe-se que muitos alunos são desrespeitosos não só com os professores, eles não se 

importam em ser mal educados e xingar. É notável o quanto algumas meninas são vaidosas, 

algumas exageram na maquiagem, poucas são as meninas que parecem ser mais desligadas 
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com a aparência. Muitos alunos ficam do lado de fora da sala depois do intervalo, com a 

intenção de matar aula, ficam conversando, namorando. Alguns professores punem os alunos 

quando chegam atrasados tirando décimos de suas notas ou lhes dando falta. É notável que na 

escola falta um inspetor, um funcionário que coloque ordem nos corredores e nesses alunos 

que ficam fora da sala de aula. 

 

9. O QUE DIZEM OS PAIS DOS ALUNOS 

 

Os questionários para os pais (ANEXO II) foram entregues para os alunos levarem 

para casa e entregarem para seus pais ou responsáveis responderem. Foram entregues 

seiscentos e vinte e cinco (625) questionários para os alunos levarem para seus pais, e como 

resultado apenas oito (8) pais responderam os questionários. Três (3) pessoas do sexo 

feminino responderam e cinco (5) do sexo masculino.  

Sobre a etnia dos pais, três (3) são da cor parda, três (3) da cor branca, e dois (2) da 

cor negra. Sobre o estado civil dos pais, cinco (5) pais responderam que são casados e três (3) 

são solteiros.  

A respeito da renda familiar, cinco (5) pais disserem ter renda de R$ 931,00 a 

R$ 2.325,00. Dois (2) pais disseram ser de R$ 456,00 a R$ 930,00. Um (1) pai respondeu ser 

de R$ 2.326,00 a R$ 4.650,00. 

A formação escolar dos pais teve como resultado: cinco (5) pais disseram ter 

concluído o 2º Grau, dois (2) disseram ter o Ensino Superior, e um (1) disse ter apenas o 1º 

Grau. 

Na questão “Você acompanha o que seu filho faz na internet?” seis (6) pais 

responderam que acompanham sim, e dois (2) disseram que não acompanham. Os pais 

disseram que geralmente os interesses desses alunos na internet são os jogos, as redes sociais 

como facebook e trabalhos de escola. 

Sobre a questão se os pais acham correto, a escola chamar para falar sobre seus filhos, 

cinco (5) pais concordaram que a escola deve chamá-los para fala sobre seus filhos, dois (2) 

responderam que deve chamar às vezes, e um (1) respondeu que não acha correto a escola 

chamar para falar sobre seu filho. 

Entrando no assunto da violência, na questão “Você já teve que defender seu filho de 

algum aluno da escola?” três (3) pais disseram que nunca precisou defender seus filhos de 
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algum aluno da escola, dois (2) responderam que poucas vezes, um (1) disse que várias vezes, 

e dois (2) responderam que isso sempre acontece.  

Os pais também responderam se acham que os alunos da escola são violentos. Três (3) 

disseram que não acham, quatro (4) disseram que os alunos são um pouco violentos, e um (1) 

pai disse que os alunos da escola são muito violentos. 

A respeito se os filhos já brigaram na escola ou se algum aluno já quis brigar com seus 

filhos, três (3) responderam que isso nunca aconteceu com seus filhos, três (3) disseram que já 

aconteceram poucas vezes e dois (2) responderam que sempre acontece. 

Na questão relacionada à interação entre pais e filhos, se os pais conversam sobre 

qualquer assunto com seus filhos, cinco (5) responderam que sim, conversam sobre qualquer 

assunto e três (3) responderam que não conversam sobre qualquer assunto. Sobre quais 

assuntos esses pais e filhos não conversam todos responderam que o assunto que não se 

conversa é sobre sexo. Três (3) pais acrescentaram que não conversam também sobre namoro.  

Na questão “Por que você matriculou seu filho nesta escola?”, seis (6) pais 

responderam ter matriculado porque fica perto de casa, um (1) respondeu que o filho e o pai 

gostam da escola, e um (1) respondeu que é perto do trabalho. 

Na questão “O que você deseja para o futuro de seu filho?” todos os pais, de alguma 

forma, escreveram que desejam que seus filhos tenham um bom futuro, que estude trabalhe e 

tenha um bom emprego. Alguns pais escreveram: “Que ela estude e trabalhe que tenha a 

oportunidade que não tive, pois eu engravidei muito cedo e parei de estudar”. (Mãe de aluna). 

“Um futuro bom, que ele trabalhe estude e seja alguém na vida como eu não fui” (Pai de 

aluno). “Que ela estude muito e arrume um bom emprego e aproveite essa oportunidade que 

eu não tive” (Pai de aluna). 

Quando a pergunta é, se os pais gostariam que seus filhos fossem como eles, cinco (5) 

pais disseram que gostariam, os outros três (3) disseram que não gostariam. 

No final do questionário, os pais são livres para comentarem o que quiserem, ou falar 

sobre alguma informação que gostariam de dar. Dois (2) pais do sexo masculino escreveram, 

“Acho que a escola tinha que conversar mais com os alunos sobre a violência, a violência em 

Ceilândia é muito grande isso me preocupa, na escola alguns meninos são violentos também” 

(Pai de aluno). “Muito interessante essa pesquisa com os adolescentes, gostaria que a escola 

incentivasse mais os alunos a estudarem, fazer uma faculdade para conseguir ter um bom 

futuro” (Pai de aluna). 
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Foi muito pouco o número de questionários respondidos pelos pais, na minha opinião  

isso confirma o que a orientadora da escola e a diretora haviam falado na entrevista, que são 

muito pouco o número de pais de alunos que se preocupam com a vida escolar de seus filhos e 

com o que eles fazem na rua, são poucos os pais que comparecem nas reuniões da escola, 

quando a escola chama os pais para falar sobre o comportamento de seus filhos não são todos 

os pais que se interessam em ir até a escola. Existe uma falta de interação muito grande entre 

os pais e a escola, a escola deve promover uma maior interação com esses pais, motivar esses 

pais a participarem mais da vida de seus filhos, conversar com os pais que o aluno não deve 

ser educado somente pela escola, é fundamental a participação dos pais na vida de seus filhos 

e a educação que esses pais devem dar a seus filhos.   
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CAPÍTULO III – PESQUISA QUANTITATIVA: A VIOLÊNCIA EM NÚMEROS  
 

 

“A amorosidade de que falo, o sonho pelo 

qual brigo e para cuja realização me preparo 

permanentemente, exigem em mim, na minha 

experiência social, outra qualidade: a 

coragem de lutar ao lado da coragem de 

amar!" (Paulo Freire) 

 

1. HISTÓRICO DA PESQUISA QUANTITATIVA: A VIOLÊNCIA EM 

NÚMEROS 

 

Na escola onde foi realizada a pesquisa, foram utilizadas entrevistas focadas no 

trabalho de campo. As entrevistas aconteceram durante o mês de outubro de 2013. 

Ao mesmo tempo, os adolescentes e seus pais foram convidados a responder um 

questionário semiestruturado sobre o tema, englobando questões sobre sexualidade, violência 

na escola, assim como projetos para o futuro.   

Os questionários dos alunos que participaram e dos pais foram analisados formando 

tabelas sobre os dados obtidos. O programa utilizado para a tabulação dos dados foi o 

EPIINFO. 

Foram entregues seiscentos e vinte e cinco (625) questionários, participaram da 

pesquisa cento e quarenta e seis (146) alunos, oito (8) pais de alunos, seis (6) professores, um 

(1) assistente da direção, a diretora e a orientadora educacional. Após ir até a escola e 

conversar com a diretora e com a orientadora educacional explicando a pesquisa e pedindo 

autorização para fazê-la, foi marcada outra data para entregar os questionários para os alunos 

e outro questionário para eles levarem para casa para os pais ou responsáveis responderem. A 

visita na escola foi feita nos dois turnos, entregando os questionários para os alunos do 

matutino e do vespertino. A entrevista feita com os professores e outros funcionários da 

escola foi marcada para outro dia, e foram realizadas no turno matutino e vespertino. 

Os questionários foram aplicados e entregues nos dois turnos. Pela manhã as 10:00 

horas da manhã após o intervalo, em algumas salas os professores autorizaram os alunos 

responderem na hora, em outras os questionários foram entregues aos alunos para eles 
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devolverem depois de dois dias. No mesmo dia os questionários foram aplicados pela tarde 

após o intervalo, algumas salas os alunos responderam na hora, em outras eles levaram para 

casa para devolverem depois de dois dias. 

Os resultados dos questionários dos alunos (ANEXO III) são semelhantes, a maioria 

dos alunos não soube informar a formação escolar dos pais. Os alunos que vão ao médico 

grande maioria vai ao Centro de Saúde mais próximo, as meninas vão mais ao médico do que 

os meninos, as meninas consultam mais com ginecologista, poucas consultam com pediatra, e 

os meninos se consultam mais com pediatra. De acordo com a orientadora educacional a 

maioria dos alunos desta escola já possuem vida sexual ativa. Diante dos resultados de que as 

meninas se consultam mais com o ginecologista, presume-se que estas adolescentes entre 11 e 

15 anos já possuem vida sexual ativa.  

Diante do resultado de apenas oito pais de alunos terem respondido o questionário, 

fica claro o quanto os pais dos alunos não se interessam pela vida escolar de seus filhos. 

Quando voltei à escola para pegar com os alunos os questionários dos pais, muitos disseram 

que os pais não quiseram responder, outros disseram que perderam ou esqueceram de entregar 

para os pais. Voltei na escola mais três vezes para buscar os questionários daqueles alunos 

que disseram que se esqueceram de entregar, e não obtive resultado nenhum, não me 

entregaram mais nenhum questionário respondido pelos pais. Percebi que os pais que menos 

participaram da pesquisa talvez sejam um dos poucos que se preocupam com a vida escolar de 

seus filhos e com o futuro desses alunos. 

    Em seguida, segue os gráficos realizados no programa EPIINFO, com dados sobre 

os alunos, violência, bullying e cyberbullying na escola pública de Ceilândia-DF aonde esse 

trabalho foi realizado. 

 

 

 

 

 

 

 



44	  
	  

2. ETNIA E GÊNERO 

Gráfico I- Etnia dos alunos. 

Fonte: 
Dados da pesquisa 

Em relação à etnia dos alunos, a cor parda prevaleceu com 44,1%. Em segundo lugar a 

cor branca com 25,5%. Em terceiro lugar a cor negra com 21,4%. Em quarto lugar a cor 

amarela com 4,8%. Em quinto lugar 2,8% responderam “outra cor” como sua opção de cor. E 

em último lugar com 1,4% se consideram indígenas. 



45	  
	  

Gráfico II- Sexo dos alunos 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Os alunos que participaram deste trabalho, a maioria foi do sexo feminino com 57%, 

notei que o interesse das meninas em responder o questionário se sobressaiu do que o dos 

meninos. Elas se interessaram mais em responder as perguntas e algumas disseram que 

acharam legais as questões. 43% dos meninos participaram, muitos demonstraram 

desinteresse em participar, e preguiça. Reclamavam dizendo: “Ah não tia, esse questionário é 

muito grande, não vou fazer isso não”.  
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Gráfico III- Com quem os alunos conversam sobre sexo. 

  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nesse gráfico podemos notar com 34,5% que a maioria dos alunos preferem conversar 

sobre sexo com os amigos(as). Os alunos que conversam com as mães são 14,4% e com os 

pais 7,9%. 29,5% disseram conversar com outras pessoas. 5,8% preferem conversar com 

namorado (a). E apenas 1,4% responderam que conversam com irmã (o). 

Percebe-se que falar sobre sexo é um assunto que ainda hoje é considerado tabu nas 

conversas entre pais e filhos. Os pais têm dificuldade de abordar esse assunto com seus filhos, 

e os filhos parecem não se sentir à vontade em tocar nesse assunto com seus pais. Nos 

questionários respondidos pelos alunos (ANEXO III), na pergunta “Com quem você conversa 

sobre sexo?” de acordo com as respostas obtidas, nota-se que a maioria prefere conversar com 

os amigos(as). 
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3. INTERNET, APELIDOS E CYBERBULLYING 
 

Gráfico IV - Alunos que possuem acesso à internet em casa 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

A maioria dos alunos com 84,7% disseram que possuem internet em casa, poucos 

alunos não têm acesso à internet em casa, apenas 15,3%. A internet veio para facilitar muita 

coisa na vida das pessoas, e hoje em dia faz parte do dia a dia das pessoas. Mas muitas 

pessoas não utilizam a internet somente para fazer coisas boas sem prejudicar ninguém. 

Muitas pessoas utilizam desse meio virtual para fazer o cyberbullying com pessoas 

conhecidas, o que gera um transtorno muito grande pra quem sofre o bullying pela internet, 

ficando até difícil de se defender, pois nem sempre quem faz o cyberbullying se identifica, 

muitos ficam no anonimato. 

 

 



48	  
	  

 

Gráfico V- Alunos que já foram xingados, agredidos, difamados ou constrangido na internet 

pelos colegas da escola. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

A maioria 64,4% dos alunos nunca foram agredidos pela internet, 25,3% já foram 

agredidos poucas vezes, 6,2% disseram que várias vezes esse tipo de agressão pelo meio 

virtual já aconteceu e a minoria com 4,1% disseram que isso sempre acontece. Apesar de a 

maioria nunca ter sofrido agressão pela internet, todo o restante dos alunos totalizando 35,6% 

de alguma forma já sofreram o chamado cyberbullying, o que deveria chamar atenção da 

escola para este problema, isso de forma que responderam o questionário somente 146 alunos. 

E os outros alunos que a escola possui que não responderam? Será que muitos dos outros 

alunos já não sofreram bullying seja pela internet ou não? 
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Gráfico VI- Alunos que possuem apelidos na escola 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

A maioria dos alunos com 55,3% disseram que já foram apelidados pelos seus colegas da 

escola, 44,7% disseram que não. São esses apelidos que muitas vezes acaba gerando o 

bullying podendo afetar o aprendizado do aluno, como já foi dito por autores citados, e deixar 

traumas para o resto da vida.  

 

 

 

 



50	  
	  

Gráfico VII- Opinião dos alunos sobre seus apelidos.  

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Os alunos que responderam já terem sido apelidados, disseram o que acham de seus 

apelidos. 30% consideram legal o apelido que tem já a grande maioria com 70% acham ruim 

o apelido que outros colegas colocaram. 
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4. VIOLÊNCIA NA ESCOLA 

Gráfico VIII- Percepção dos alunos quanto aos colegas da escola ser violentos 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Os alunos também responderam se acham os colegas da escola violentos. 13,7% 

disseram que não acham seus colegas violentos. 10,3% responderam que acham médio. 26,7% 

disseram que acham que os colegas são muito violentos. E 49,3% disseram que acham seus 

colegas um pouco violentos.  
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Gráfico IX- Alunos que já brigaram na escola. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Dos alunos que já brigaram na escola 52,5% disseram que sim, 47,5% disseram que 

nunca brigaram na escola. De acordo com as respostas dos questionários dos alunos e com a 

conversa com os professores, normalmente os motivos das brigas são os mesmos: apelidos, 

xingamentos e meninas brigam com meninas por conta de namorado, e os meninos brigam 

com os meninos pelas namoradas. 

Analisando os questionários notei que a maioria dos alunos não tem projeto de vida 

para o futuro. São poucos os que responderam citando uma profissão que almejam ser no 

futuro. Na questão “Que projeto de vida você tem para seu futuro?” Muitos responderam 

“Não sei”. Muitos ainda não sabem a profissão que querem seguir. Creio que falta incentivo 

da escola para que esses alunos comecem a traçar objetivos para o futuro. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise da violência, neste estudo, mostra que de alguma forma os adolescentes já 

foram vítimas de alguma agressão ou se envolveram em brigas, além de já terem sofrido 

bullying ou cyberbullying por parte de seus colegas. As drogas, o bullying e a violência são 

problemas de saúde pública que devem ter mais atenção principalmente nas escolas. Contudo, 

a violência dentro do contexto familiar, escolar e nos espaços sociais de convivência do 

adolescente deve ser um importante objeto de estudo e investigação referente ao seu impacto 

à saúde dos adolescentes. 

O Brasil é um país que apresenta um elevado grau de violência, cada vez mais essa 

violência se dissemina pelo país e se mostra de várias formas. Umas delas é o bullying, um 

tipo de violência que como vimos ao longo desse trabalho, afeta crianças e adolescentes. 

Casos em que se cometeram atos extremos como assassinato ou suicídio no Brasil e no 

exterior, acabaram chamando a atenção da sociedade para essa questão. 

Na esfera jurídica, não há no Brasil uma lei nacional específica sobre o tema. Mas nos 

últimos anos foram criadas leis municipais e estaduais, além de projetos de leis federais que 

tramitam no Congresso. Em análise na Câmara, o Projeto de Lei 3036/11 obriga as escolas a 

instituir comissão antibullying. De autoria do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), a 

proposta abrange todas as escolas, públicas e privadas, da educação infantil e do ensino 

fundamental e médio. Pelo projeto, as comissões deverão ser integradas por membros do 

corpo docente e por representantes dos pais e mães de alunos. Elas terão atribuição de 

elaborar planos de prevenção e de repressão ao bullying, a fim de permitir intervenção 

imediata e fazer cessar a ocorrência.	  A proposta prevê a suspensão do agressor e a proteção do 

aluno vítima; e a notificação imediata dos pais ou responsáveis, sendo que, nos casos graves, 

os alunos envolvidos deverão ser encaminhados ao Conselho Tutelar. 

Em muitos casos de bullying os professores nem chegam a tomar conhecimento que 

um aluno está sofrendo bullying, portanto é muito importante que pais e professores fiquem 

atentos ao comportamento dos alunos. Comportamentos agressivos, desinteresse, rejeição à 

escola, depressão e outros fatores que possam indicar que há algo de errado com o aluno. 

O Estado brasileiro oferece muito pouca assistência para a população sobre esse 

assunto, é necessário que se criem projetos para barrar o bullying, é um problema que afeta a 

saúde mental de pessoas que sofrem com isso, podendo causar sérios transtornos psicológicos 

e às vezes irreparáveis, a dor e a marca que a pessoa pode levar para o resto vida. 
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Uma comissão formada dentro da escola pelos educadores e incentivando a 

comunidade e familiares a participar para combater esse problema, é uma solução que não 

gera custos e pode trazer bons resultados. O problema deve ser tratado com educação, junto 

aos professores, alunos e familiares dos envolvidos. 

Portanto, a responsabilidade pela conduta do aluno é dos pais. Os pais e não a escola 

sozinha. Os pais devem trabalhar essas questões juntamente com a escola, e a escola deve 

promover e incentivar a participação dos pais na vida escolar de seus filhos. Acredito que os 

pais são os responsáveis pela maneira que os filhos agem e interagem dentro e fora da escola. 

Penso que o Estado deve atuar criando políticas públicas para atuar na fragilidade 

desses adolescentes, políticas que promova um melhor ambiente escolar, uma melhor 

qualidade de vida para esses adolescentes.  

A escola não possui um método para lidar com os problemas de bullying, drogas e 

violência. Seja violência na escola ou na relação dos alunos com os pais. Em todas as escolas 

deveria haver uma psicopedagoga para ajudar alunos que passam por algum tipo de problema, 

seja o envolvimento com drogas, a violência familiar ou o bullying, pois esses problemas 

muitas vezes acabam afetando o rendimento escolar e principalmente a saúde mental. Uma 

política de integração da comunidade com a escola seria bem-vinda. É fundamental que a 

escola promova uma inserção da comunidade dentro da escola, incentive a participação dos 

pais na vida de seus filhos, pois neste trabalho de acordo com os entrevistados que trabalham 

na escola e com o número de questionários respondidos pelos pais (apenas oito), constatou-se 

que a maioria dos pais não se interessa pela vida dos alunos. 

Em relação às dificuldades que encontrei na escola, tive dificuldade em conseguir 

entregar os questionários para os 830 alunos, pois a cada dia que eu ia visitar a escola sempre 

tinha 2 ou 3 turmas vazias, a explicação que a orientadora me deu foi de professores que 

faltaram e professores que liberaram os alunos mais cedo. O trabalho braçal que eu tive 

durante a realização deste trabalho também foi uma dificuldade, pois a cada visita que eu 

fazia na escola para entregar os questionários eu carregava caixas pesadas pela escola, 

entrando e saindo das salas de aula. O total de folhas impressas foram em média 4.150 folhas, 

contendo o TCLE para pais e alunos, e os questionários para pais e alunos.   

É preciso uma melhor gestão do cuidado nessa escola, é necessário valorizar a 

profissão dos educadores, motivando, apoiando e incentivando. Estimular que os professores 

façam e criem práticas pedagógicas, promover a interdisciplinaridade também seria 

interessante, fazer rodas de conversa, abrir debates sobre os direitos humanos e o Estatuto da 
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Criança e do Adolescente, fazer com que os alunos tenham uma visão mais ampla e acesso a 

informações sobre a temática violência escolar e bullying, estimular o diálogo, o respeito à 

criança e o adolescente e aos seus direitos. 

O Estado ainda precisa garantir para as crianças e adolescentes a segurança pública, 

existem alunos que são usuários de drogas e que traficam drogas, e não existe segurança em 

volta da escola. Como a orientadora disse quando a escola chama a polícia para fazer uma 

varredura nas salas de aula, por que eles sabem que ali tem alunos que estão levando drogas 

para disseminar dentro da escola, a polícia demora dias para ir até lá. Fora da escola, naquela 

região também quase não se vê segurança, e muitos alunos usam drogas por ali mesmo, em 

pracinhas, em quadras próximas a escola. 

Vale ressaltar que para os alunos da rede pública existe o PSE (Programa Saúde na 

Escola), que tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio 

de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das 

vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede 

pública de ensino. 

O que me chamou bastante atenção foi o fato de quando eu pergunto para a 

orientadora se ela acha a escola calma ou se existem vários conflitos, ela diz que acha a escola 

muito tranqüila, sendo que ela relata vários casos de alunos usuários de drogas e de alunos 

que traficam drogas.  

Foi com muita satisfação que realizei e conclui este trabalho, espero ter contribuído de 

alguma forma para os estudos sobre bullying, violência na escola, violência familiar e drogas. 

Espero que outros estudos sejam feitos em escolas sobre esses temas, para que alunos, pais e a 

equipe escolar possam ter uma melhor interação e compreender melhor estes problemas, 

desenvolvendo ações e buscando soluções para diminuir sua incidência nas escolas. 

Diante dos problemas encontrados na escola, e após a diretora falar que a escola está 

aberta para projetos, fica a ideia para a escola planejar com os professores, começar a 

estimular desde cedo os alunos a pensarem em uma profissão futura. Já que a maioria não tem 

projetos para o futuro nem almeja alguma profissão. A partir deste problema pensei que seria 

interessante criar um projeto dentro da Universidade de Brasília – Campus Ceilândia, onde 

alunos da universidade visitassem essa escola, e até mesmo outras escolas públicas da região, 

para fala sobre a Universidade de Brasília – Campus Ceilândia, explicando sobre o que é uma 

universidade, quais cursos o campus de Ceilândia oferece e como entrar em uma universidade 

pública. Penso que isso iria esclarecer as dúvidas dos alunos sobre o que é uma universidade 
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pública, assim como incentivá-los a pensar na sua futura profissão e também motivá-los a 

estudar para entrar em uma universidade.   

Penso também que diante dos problemas encontrados como violência na escola, 

violência familiar, drogas e bullying, pretendo voltar na escola com propostas para fazer 

algum tipo de ação que ajude a diminuir esses problemas, para promover um melhor ambiente 

escolar para esses adolescentes. 

O profissional de Saúde Coletiva pode atuar nos problemas encontrados nessa escola 

buscando parcerias para realizar ações de promoção da saúde para melhorar a qualidade de 

vida e o ambiente escolar dos alunos, assim como buscar políticas públicas para combater e 

diminuir a incidência das drogas e da violência nas escolas.   
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APÊNDICES 

APÊNDICE I – Roteiro de entrevista semi-estruturada com funcionários (as), professores (as) 
e diretor (a): 
	  

Núcleo 1 - Dados sociais 

1-Nome:   

2-Idade:  

3-Formação: 

4-Quanto tempo trabalha com o magistério? 

 

Núcleo 2 - Relações na escola 

 

1. Para o s.r.(a) essa escola é calma ou existem vários conflitos? 

2. Quais são as atividades que a escola oferece, que os alunos podem fazer fora as aulas? 

3. Tem merenda? 

4. O que mais falta nessa escola? 

5. O que você se orgulha dessa escola? 

2. Como é a relação pais X escola? Os pais participam das atividades promovidas pela escola? 

 

Núcleo 3 – Sobre violência e drogas na escola 

1-É comum briga entre alunos? Quais os motivos? 

2- Vocês já ficaram sabendo de algum caso de violência o aluno e os pais ou vice-versa? 

3-Tem muitos alunos aqui que enfrentam, desrespeitam, ou xingam professores, funcionários? 

4-Já foi preciso a escola chamar o conselho tutelar para o caso de algum aluno? 

5- É comum alunos(as) brigarem por conta de namorado? 

6-É comum alunos usuários de drogas? 

7-Você conseguiria reconhecer um aluno usuário de drogas? 
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8-É comum alunos apelidarem os outros e chamá-los por esses apelidos?  

9-Esses alunos que são apelidados, são mais retraídos ou mais tímidos? 

Para a diretora: 

10- Como diretora, quais dificuldades que você enfrenta aqui na escola? Quais as propostas? 
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ANEXOS 

ANEXO I – Carta de Apresentação – Termo de Concordância 

                                                                 

                                            TERMO DE CONCORDÂNCIA 

O Coordenador Regional de Ensino de Ceilândia, NELSON MOREIRA SOBRINHO, está de acordo 

com a realização da pesquisa “O corpo e a sexualidade adolescente: habitus e representações sociais 

acerca do ensino sexual na escola e a família” nas escolas da  Regional de Ensino de Ceilândia, 

pesquisa de responsabilidade dos pesquisadores Maria Inez Montagner e Miguel Ângelo 

Montagner, para estudo sobre a importância da prevenção e do ensino sobre sexualidade para a 

prevenção da gravidez e para a promoção da saúde de estudantes, O projeto foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da com Seres Humanos da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de 

Brasília. 

O estudo envolve Professores, pais e/ou responsáveis e estudantes. Tem duração de dois 

anos, com previsão de início para maio/2013.  

 

 

Brasília, _________ / ___________________ / _________ 

 

Coordenador Regional de Ensino de Ceilândia  

____________________________________ 

     Assinatura/carimbo 

 

Pesquisador Responsável: 

__________________________________ 

                    Assinatura 
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ANEXO II - TCLE Pais 
	  

Universidade de Brasília 

Senhores Pais,  
Estamos realizando um trabalho de pesquisa sobre como os jovens adolescentes 

percebem sua saúde, as suas relações pessoais com a família, suas vidas na escola, com os 
professores e principalmente como vivenciam o seu amadurecimento.  

Para isto, gostaríamos de contar com a sua colaboração para responder a um 
questionário. Nessa pesquisa utilizamos um questionário e posteriormente poderemos realizar 
uma entrevista livre com uma amostra dos que responderam a esse primeiro questionário. 
Serão feitas várias perguntas sobre diferentes aspectos da vida de seu(s) filho(s): sua relação 
com eles, seu conhecimento sobre a saúde física, vida emocional e relação com amigos e 
professores. Gostaríamos de saber como é a relação entre o senhor (a) e seu filho. 

Asseguramos que todas as informações, tanto gravadas como escritas, serão sigilosas e 
utilizadas somente para esta pesquisa, e que o senhor (a) poderá cancelar o uso das 
informações prestadas em qualquer momento antes da publicação dos resultados, sem 
qualquer prejuízo ou ganho. A divulgação das informações será anônima e em conjunto com 
as respostas de todo o grupo de pessoas, por meio de artigos científicos, relatórios, 
apresentações em congressos científicos, reportagens. Ela não acarreta nenhum gasto nem 
remuneração para o (a) senhor (a), muito menos algum risco. O pesquisador responsabiliza-se 
pelo caráter confidencial das informações, de maneira que a identidade do entrevistado não 
seja exposta nas conclusões do trabalho (todas as suas informações ficarão sob custódia dos 
pesquisadores). Se o (a) senhor (a) tiver alguma pergunta a fazer antes de concordar em 
responder a esse questionário, sinta-se à vontade para fazê-la. Abaixo os dados da pesquisa e 
os responsáveis. 
Projeto: O corpo e a sexualidade adolescente: habitus pessoais e percepção acerca dos 
serviços de saúde, da escola e da família. 
Objetivo: Analisar e compreender a adolescência nas Escolas do Distrito Federal. 
Procedimento: Entrevista por meio de questionário padrão com escolares, professores e pais 
na faixa etária da adolescência. Entrevista não-diretiva em profundidade com um grupo destes 
indivíduos. Observação direta da vida do aluno na escola e possivelmente na família. 
Responsável: Prof. Dr. Miguel Ângelo Montagner - UnB Faculdade de Ceilândia. 
F: 81608293 
 
 Faculdade de Ciências da Saúde - Comitê de Ética em Pesquisa UnB: 3307 3799 
Pesquisadora: Profa. Maria Inez Montagner  - Unicamp 
_____________________________________________ 
Autorizo o uso das informações prestadas no questionário para fins acadêmicos e de pesquisa, 
conforme os itens acima: (Guarde a 2ª via deste termo para consulta)  
                        
Aluno: 
Nome: _________________________________________série:____________                        
 
Responsável Legal:  
Nome: _________________________________________ Ass: ___________                     

                                              
Data:____/____/20__  Entrevistador Responsável: _________Ass: ________ 



66	  
	  

Questionário pais 

Caro Pai ou Responsável: é muito importante a sua colaboração em nossa pesquisa que 

pretende compreender e analisar a adolescência nas Escolas do DF. Muito obrigado pela 

participação. 

1. Nome:  _____________________________________________  Sexo: (   )M  (   )F 
2. Data de Nascimento: __/__/____     Cidade e Estado de seu nascimento: ________ 
3. Em qual cidade você mora?  ____________________________________________  
4. Email: _______________________________ Fone: (   ) ___________________ 
5. Etnia: (   ) Branca (   ) Negra (   ) Amarela (   ) Indígena (   ) Parda (    ) Outra: _____ 
6. Você é:   (   )  casado(a) (   ) solteiro(a)  (   ) separado(a)  (   ) viúvo(a)  (   )  Outra:  
7. Você tem quantos filhos(as)?  ___ Filhos ___ Filhas  
8. Qual a sua ocupação (trabalho):_______________ 

Ocupação do(a) seu (sua) companheiro (a): ___________ 
9. Qual a sua formação escolar:  

(   ) Nenhuma (     ) 1º grau (     )  2º Grau (     ) Ensino Superior  (     ) Mestrado  (     )  
Doutorado 

10. Qual a formação escolar do (a) seu (sua) companheiro(a):  
(   ) Nenhuma (   ) 1º grau (   )  2º Grau (   ) Ensino Superior  (   ) Mestrado  (  ) 
Doutorado 

11. Qual a sua religião? _________________________ 
12. Qual a sua renda familiar? 
(  ) menos de R$465,00. (  ) de R$456,00 a R$930,00.  (  ) de R$931,00 a R$2.325,00. 
(  ) de R$2.326,00 a R$4.650,00. ( ) de R$4.651,00 a R$6.975,00  (  ) de R$6.976,00 a 
R$9.300,00  (  ) acima de R$9.300,00. (  ) não quero declarar. 
13. Você acompanha o que seu filho faz na Internet? (   ) Sim (   ) Não.  
14. Qual o interesse dele na Internet? __________________________ 
15. Seu filho já se encontrou pessoalmente com alguém que conheceu pela Internet? 

(   )Sim  (   )Não 
16. Você acompanha seu filho ao médico?  (   ) Sim (    ) Não (   ) Minha (meu) 

companheira(o) leva. 
17. Qual tipo de médico? (   ) Pediatra (   ) Ginecologista (   ) Oftalmologista  (   ) Outro  
18. A consulta é onde?   (   ) No Centro de Saúde   (   ) Em consultório particular   
19. O que você mais compra para seus filhos? ________________________ 
20. Com que idade os meninos podem começar a namorar?   _____    E as meninas? _ 
21. Você acha correto a escola chamar você para falar sobre seu filho? (   ) Sim (    )Não  

(    ) Às vezes. 
22. Você já teve que defender seu filho dos colegas de escola? 

(    ) Nunca  (    ) Poucas vezes  (    ) Sim, várias vezes. (    ) Sempre acontece 
23. Você acha que os alunos da escola de seu filho(a) são violentos?  

(   ) Não (    ) Um pouco (    ) Médio (   )   Muito. 
24. Seu filho já brigou com algum colega ou algum colega já quis brigar com ele? 

 (   ) Nunca  (    ) Poucas vezes  (    ) Sim, várias vezes. (    ) Sempre. 
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25. Você e seu filho conversam sobre qualquer assunto?   (    ) Sim (    ) Não.  De quais 
assuntos não se fala? ___________________________________________ 

26. Por que você matriculou seu filho nesta escola?________________________ 
27. O que você deseja para o futuro do seu filho? _________________________ 
28. Você gostaria que seu filho fosse como você? (   ) Sim (    )  Não 
29. Você sabe se seu filho teve ou tem aulas sobre educação sexual? (  ) Sim (   )  Não. 
30. Qual sua opinião sobre este tipo de aulas? (   ) Ensinam coisas importantes. (  ) Acho 

que é cedo para ensinar sobre isso (    ) Não ensinam coisas necessárias (   ) Tenho 
dúvidas se devem ensinar sobre educação sexual (    ) Sou contra. 

31. Você conversa sobre sexo com seu filho?   (    ) Nunca  (    ) Poucas vezes  (    ) Sim, 
várias vezes 
(    ) Sempre que tenho oportunidade  (    )Ele ainda não tem interesse pelo assunto. 

Tem alguma coisa que você gostaria de comentar? Ou alguma informação que gostaria de 
nos dar? 
________________________________________________________________________ 
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ANEXO III - TCLE Alunos  

 Universidade de Brasília 

Estamos realizando um trabalho de pesquisa sobre como os jovens adolescentes 
percebem sua saúde, as suas relações pessoais com a família, suas vidas na escola, com os 
professores e principalmente como vivenciam o seu amadurecimento e o início de sua vida 
sexual. Para isto, gostaríamos de contar com a sua colaboração para responder a um 
questionário. Nessa pesquisa utilizamos um questionário não identificado e posteriormente 
poderemos realizar uma entrevista livre com uma amostra dos que responderam a esse 
primeiro questionário. Serão feitas várias perguntas sobre diferentes aspectos de sua vida: 
suas origens socioeconômicas, sua saúde física, sua vida emocional, sua relação com amigos e 
familiares, seu meio-ambiente. Possivelmente os seus familiares serão convidados a responder 
um questionário semelhante, sobre as concepções deles sobre o mesmo tema e sobre a relação 
deles com a sua vida.  

Asseguramos que todas as informações prestadas, tanto gravadas como escritas, serão 
sigilosas e utilizadas somente para esta pesquisa, e que você poderá a cancelar o uso das 
informações prestadas em qualquer momento antes da publicação dos resultados, sem 
qualquer prejuízo ou ganho. A divulgação das informações será anônima e em conjunto com 
as respostas de todo o grupo de pessoas, por meio de artigos científicos, relatórios, 
apresentações em congressos científicos, reportagens. Ela não acarreta nenhum gasto nem 
remuneração para você, muito menos algum risco. O pesquisador responsabiliza-se pelo 
caráter confidencial das informações, de maneira que a identidade do entrevistado não seja 
exposta nas conclusões do trabalho (todas as suas informações ficarão sob custódia dos 
pesquisadores). Se você tiver alguma pergunta a fazer antes de concordar em responder a esse 
questionário, sinta-se à vontade para fazê-la. Abaixo os dados da pesquisa e os responsáveis. 
Projeto: O corpo e a sexualidade adolescente: habitus pessoais e percepção acerca dos 
serviços de saúde, da escola e da família. 
Objetivo: Analisar e compreender a adolescência nas Escolas Municipais de Ensino 
Procedimento: Entrevista por meio de questionário padrão com escolares, professores e pais 
na faixa etária da adolescência. Entrevista não-diretiva em profundidade com um grupo destes 
indivíduos. Observação direta da vida do aluno na escola e possivelmente na família. 
Responsável:   Prof. Dr. Miguel Ângelo Montagner  - UnB Faculdade de Ceilândia FCE. 

Fone: 35323543/81424277 ou Institucional: 33767487/33766042  
Faculdade de Ciências da Saúde - Comitê de Ética em Pesquisa: 3307 3799 

Pesquisadores: Ms Maria Inez Montagner - Unicamp Depto de Medicina Preventiva e Social  
__________________________________________________________________________ 
 
Autorizo o uso das informações prestadas no questionário para fins acadêmicos e de pesquisa, 
conforme os itens acima: (Guarde a 2ª via deste termo para consulta)  
Aluno: 
Nome: ________________________________ Ass: ____________________                 

Responsável Legal:  

Nome: _________________________________________ Ass: ____________________                     

                                              

Data:____/____/20__ Entrevistador Responsável: _____________Ass: ________ 



69	  
	  

Questionário alunos 

Escola: __________________________    Série _______________ 

32. Nome:  ___________________________________   Sexo: (  )M  (  )F 
33. Data de Nascimento: __/__/____     Cidade e Estado de seu nascimento: 

_____________- ___ 
34. Em qual cidade você mora?  _________________________  
35. Email: _______________________________ Fone: (   )  ___________________ 
36. Etnia: (   ) Branca (   ) Negra (   ) Amarela (   ) Indígena (   ) Parda (    )Outra: 

___________________ 
37. Você tem namorado (a)? (   )  Sim (   ) Não. Há quanto tempo vocês namoram? 

_______________ 
38. Você tem filho? (   ) Sim (   ) Não. Se sim, quantos? ________________ 
39. Com quantas pessoas você mora (incluindo você)?   ______ Quantos quartos tem a 

sua casa?  ______ 
40. Você mora com...? (   ) Pai e Mãe (   ) Mãe  (   ) Pai (   ) Avós (   )  Tios  (    ) 

Outros________________ 
41. Ocupação (trabalho) do pai: _______________________  Ocupação da mãe: 

___________________ 
42. Qual a formação escolar do pai:  

(   ) Nenhuma (     ) 1º grau (     )  2º Grau (     ) Ensino Superior  (     ) Mestrado  (     )  
Doutorado 

43. Qual a formação escolar da mãe:  
(   ) Nenhuma (     ) 1º grau (     )  2º Grau (     ) Ensino Superior  (     ) Mestrado  (     )  
Doutorado 

44. Qual a sua religião? _________________________ 
45. Recebe mesada? (   ) Não (   ) Se sim, quanto?_______ 
46. Tem computador em casa? (   ) Sim (   ) Não. Tem acesso a Internet em sua casa? (   ) 

Sim (   ) Não. Se não como acessa a Internet? _______________________ 
47. Você toma algum medicamento? (   ) Sim (   ) Não. Qual? ______________ 
48.  Você vai ao médico?  (   ) Não (    ) Se sim, responda de 18 a 20: 

49. Qual tipo de médico? (   ) Pediatra (   ) Ginecologista (   ) Oftalmologista  (   ) Outro 
tipo______________ 

50. A consulta é onde?   (   ) No Centro de Saúde   (   ) Em consultório particular   
51. Quem acompanha você ao médico? (   ) Mãe (    ) Pai (   ) Avós  (   ) 

Outro__________________ 
52. Você se acha bonita (o)? (   ) Não (    ) Um Pouco   (     ) Médio  (   ) Muito  (    ) Me 

acho linda(o) 
53. O que lhe atrai em artistas, cantores(oras), músicos, atletas, 

professores(as)?__________________ 
54. Com qual freqüência você costuma se olhar no espelho?  

(    ) nunca  (    ) ao acordar (   ) ao me vestir (    )  no banheiro: no banho, ao escovar 
os dentes  



70	  
	  

(   ) quando passo por um: em elevador, vitrine, cabeleireiro  (    )  à toda hora   
55. Você bate fotos de si mesmo? (   ) Sim (   ) Nunca (   )  Pouco  (   )  Médio (   ) Todo 

dia  
56. Quanto você gosta de seu corpo? (   ) Não gosto (   ) Pouco (   )  Médio (    ) Muito  (   ) 

Adoro 
57. Se pudesse, você faria alguma cirurgia para alterar seu corpo? (   ) Sim (   ) Não. 
58. Qual parte do seu corpo você alteraria? ______________________ 
59. Você já fez alguma cirurgia plástica? (   ) Sim (   ) Não. Em qual parte do corpo? 

______  
60. Onde você encontra informações sobre moda e beleza?  (    ) TV (    ) 

Revista :______________________ 
(    ) Internet  (     ) Vendo as pessoas  (    ) Com amigas (os)   (    )  Outro 

61. Você gosta de andar na moda? (   ) Sim (   ) Não (   )  
62. Você segue o modo de vestir de seu grupo de amigos? (   ) Sim (   ) Não 
63. Como você gosta de se vestir? 

_____________________________________________________________ 
64. O que você mais pede para seus pais comprarem? 

_____________________________________________ 
65. Você acha que existem diferenças no comportamento entre meninos e meninas com 

relação aos cuidados com o corpo? (   ) Sim (     )  Não.  Por quê? 
___________________________________  

66. Quantas pessoas você conhece? (   ) Poucas  (    ) Algumas (    ) Médio (    ) Muitas  
67. Você faz amigos com facilidade? (   ) Sim (   ) Com pouca facilidade (   )  Média (    ) 

Muita facilidade  (   ) Não  
68. Qual o melhor lugar para começar novas amizades? 

________________________________________ 
69. Você conheceu alguém pela Internet? (   ) Sim (   ) Não. Ele se tornou seu amigo? (   ) 

Sim (   ) Não. Você o encontrou pessoalmente?  (   ) Sim (    )  Não. 
70. Você conversa pelo Messenger, Webcam ou Skype? (   ) Sim (   ) Não  
71. Você tem Orkut?   (   ) Sim (   ) Não.  Você tem Blog? (   ) Sim (   ) Não 
72. Você já foi xingado, agredido, difamado ou constrangido na Internet pelos colegas de 

escola? 
(    ) Nunca  (    ) Poucas vezes  (    ) Sim, várias vezes. (    ) Sempre acontece 

73. Você acha que os alunos de sua escola são violentos? (   ) Não (    ) Um pouco (    ) 
Médio (   )   Muito. 

74. Você tem apelido na escola? (   ) Sim (    )Não.  Qual? ____________  Este apelido é...?   
Legal (   )  Ruim  (    )    

75. Você já brigou com algum colega, ou algum colega já quis brigar com você? (    ) Sim 
(   )Não. Qual motivo? _____________________________________ 

76. Normalmente, qual é o motivo das brigas entre os colegas de escola? 
_____________________________________________________________________ 
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77. Em sua casa vocês conversam sobre qualquer assunto?   (   ) Sim (    ) Não.  De quais 
assuntos não se fala? 
_______________________________________________________ 

78. Por que você veio estudar nesta 
escola?__________________________________________________ 
Como você se sente estudando nesta escola? 
______________________________________________ 

79. Que projeto de vida você tem para seu futuro? 
_____________________________________________ 

80. Você gostaria de ser como seus pais? (   ) Sim (    )   Não.  
81. Você teve ou tem aula sobre educação sexual? (    ) Sim (    )  Não. 
82. Qual sua opinião sobre estas aulas? (   ) Acho importante (    ) Não é do meu interesse 

(    ) Não ensinam coisas que eu quero saber. (   ) Ensinam coisas interessantes. (    ) 
Só ensinam sobre ‘biologia’. 

83. Você usa ou já usou o que aprendeu nestas aulas na sua vida? (    ) Não aprendi nada 
(    ) Sim (    )  Não. 

84. Tem algum professor que conversa com você sobre educação sexual?  (   ) Sim (   ) 
Não. 

85. Com quem você conversa sobre sexo?  (   ) Amiga (   )  Irmã (   )  Mãe (   ) Pai (    ) 
Prima (    ) Namorado   
(   ) Professores(as)    (     )  Ninguém   (    )  Outra pessoa ____________________   

86. Qual o seu peso:_________kg.  Altura: ______m 

Tem alguma coisa que você gostaria de falar para nós? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Gostaríamos de saber como você vem se sentindo em 
relação à sua aparência. Por favor, leia cada questão 
abaixo e faça um círculo apropriado na resposta que mais 
se adequar, utilizando a legenda abaixo:  

1. Nunca 
2. Raramente 
3. Às vezes 
4. Freqüentemente 
5. Muito freqüentemente 
6. Sempre 

Nas últimas quatro semanas: 
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1. Sentir-se entediada(o) faz você se preocupar com sua 
forma física?  

1 2 3 4 5 6 

2. Você tem estado tão preocupada(o) com sua forma física a 
ponto de sentir que deveria fazer dieta? 

1 2 3 4 5 6 

3. Você acha que suas coxas, quadril ou nádegas são grandes 
demais para o restante de seu corpo? 

1 2 3 4 5 6 

4. Você tem sentido medo de ficar gorda(o) ou mais 
gorda(o)?  

1 2 3 4 5 6 

5. Você se preocupa com o fato de seu corpo não ser 
suficientemente firme? 

1 2 3 4 5 6 

6. Sentir-se satisfeita(o), por exemplo, após ingerir uma 
grande refeição, faz você sentir-se gorda(o)? 

1 2 3 4 5 6 

7. Você já se sentiu tão mal a respeito do seu corpo que 
chegou a chorar?  

1 2 3 4 5 6 

8. Você já evitou correr pelo fato de que seu corpo poderia 
balançar? 

1 2 3 4 5 6 

9. Estar com mulheres magras (homens magros) faz você se 
sentir preocupada(o) em relação ao seu físico?  

1 2 3 4 5 6 

10. Você já se preocupou com o fato de suas coxas poderem 
se espalhar quando você se senta?  

1 2 3 4 5 6 

11. Você já se sentiu gorda(o), mesmo comendo uma 
quantidade menor de comida? 

1 2 3 4 5 6 

12. Você tem reparado no físico de outras mulheres (outros 
homens)  e, ao se comparar, sente-se em desvantagem? 

1 2 3 4 5 6 

13. Pensar no seu físico interfere em sua capacidade de se 
concentrar em outras atividades (como por exemplo, 
enquanto assiste à televisão, lê ou participa de uma 
conversa)?  

1 2 3 4 5 6 

14. Estar nua(nu), por exemplo, durante o banho, faz você se 
sentir gorda(o)?  

1 2 3 4 5 6 

15. Você tem evitado usar roupas que a(o)  fazem notar as 
formas do seu corpo?  

1 2 3 4 5 6 

16. Você se imagina cortando fora porções de seu corpo? 1 2 3 4 5 6 
17. Comer doce, bolos ou outros alimentos ricos em calorias 
faz você se sentir gorda(o)?  

1 2 3 4 5 6 

18. Você deixou de participar de eventos sociais (como, por 
exemplo, festas) por sentir-se mal em relação ao seu físico?  

1 2 3 4 5 6 

19. Você se sente excessivamente grande e arredondada(o)?  1 2 3 4 5 6 
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20. Você já teve vergonha do seu corpo?  1 2 3 4 5 6 
21. A preocupação diante do seu físico a(o) leva a fazer 
dieta?  

1 2 3 4 5 6 

22. Você se sente mais contente em relação ao seu físico 
quando de estômago vazio (por exemplo,  pela manhã)? 

1 2 3 4 5 6 

23. Você acha que seu físico atual decorre de uma falta de 
autocontrole? 

1 2 3 4 5 6 

24. Você se preocupa que outras pessoas possam estar vendo 
dobras na sua cintura ou estômago?  

1 2 3 4 5 6 

25. Você acha injusto que as outras mulheres(outros homens)  
sejam mais magras(os) que você?  

1 2 3 4 5 6 

26. Você já vomitou para se sentir mais magra(o)?  1 2 3 4 5 6 
27. Quando acompanhada(o), você fica preocupada(o) em 
estar ocupando muito espaço (por exemplo, sentada(o) num 
sofá ou no banco de um ônibus)?  

1 2 3 4 5 6 

28. Você se preocupa com o fato de estarem surgindo 
dobrinhas em seu corpo?  

1 2 3 4 5 6 

29. Ver seu reflexo (por exemplo, num espelho ou na vitrine 
de uma loja) faz você sentir-se mal em relação ao seu físico?  

1 2 3 4 5 6 

30. Você belisca áreas de seu corpo para ver o quanto há de 
gordura?  

1 2 3 4 5 6 

31. Você evita situações nas quais as pessoas possam ver seu 
corpo (por exemplo, vestiários ou banhos de piscina)?  

1 2 3 4 5 6 

32. Você toma laxantes para se sentir mais magra(o)?  1 2 3 4 5 6 
33. Você fica particularmente consciente do seu físico quando 
em companhia de outras pessoas? 

1 2 3 4 5 6 

34. A preocupação com seu físico lhe faz sentir que deveria 
fazer exercícios?  

1 2 3 4 5 6 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74	  
	  

ANEXO IV – TCLE Professores. 

Universidade de Brasília 

Estamos realizando um trabalho de pesquisa sobre como os jovens adolescentes 
percebem sua saúde, as suas relações pessoais com a família, suas vidas na escola, com os 
professores e principalmente como vivenciam o seu amadurecimento e o início de sua vida 
sexual.  

Para isto, gostaríamos de contar com a sua colaboração  para responder a um 
questionário. Nessa pesquisa utilizamos um questionário não identificado e posteriormente 
poderemos realizar uma entrevista livre com uma amostra dos que responderam a esse 
primeiro questionário. Serão feitas várias perguntas sobre diferentes aspectos da vida de seus 
alunos: sua relação com eles, o conhecimento deles sobre a própria saúde física, vida 
emocional e a relação com amigos e familiares.  
Asseguramos que todas as informações, tanto gravadas como escritas, serão sigilosas e 
utilizadas somente para esta pesquisa, e que você poderá a cancelar o uso das informações 
prestadas em qualquer momento antes da publicação dos resultados, sem qualquer prejuízo ou 
ganho. A divulgação das informações será anônima e em conjunto com as respostas de todo o 
grupo de pessoas, por meio de artigos científicos, relatórios, apresentações em congressos 
científicos, reportagens. Ela não acarreta nenhum gasto nem remuneração para o (a) Sr(a), 
muito menos algum risco. O pesquisador responsabiliza-se pelo caráter confidencial das 
informações, de maneira que a identidade do entrevistado não seja exposta nas conclusões do 
trabalho (todas as suas informações ficarão sob custódia dos pesquisadores). Se você tiver 
alguma pergunta a fazer antes de concordar em responder a esse questionário, sinta-se à 
vontade para fazê-la. Abaixo os dados da pesquisa e os responsáveis. 

Projeto: O corpo e a sexualidade adolescente: habitus pessoais e percepção acerca dos 
serviços de saúde, da escola e da família. 
Objetivo: Analisar e compreender a adolescência nas Escolas Municipais de Ensino 
Procedimento: Entrevista por meio de questionário padrão com escolares, professores e pais 
na faixa etária da adolescência. Entrevista não-diretiva em profundidade com um grupo destes 
indivíduos. Observação direta da vida do aluno na escola e possivelmente na família. 
Responsável:   Prof. Dr. Miguel Ângelo Montagner  - UnB Faculdade de Ceilândia FCE. 

Fone: 35323543/81424277 ou Institucional: 33767487/33766042  
Faculdade de Ciências da Saúde - Comitê de Ética em Pesquisa: 3307 3799 

Pesquisadores: Ms Maria Inez Montagner  - Unicamp Depto de Medicina Preventiva e 
Social  
___________________________________________________________________________ 
 
Autorizo o uso das informações prestadas no questionário para fins acadêmicos e de pesquisa, 
conforme os itens acima: (Guarde a 2ª via deste termo para consulta)  
 
 Aluno: 
Nome: _________________________________________ Ass: ____________________                         

Responsável Legal:  

Nome: ______________________________ Ass: ____________________                     

Data:____/____/20_  Entrevistador Responsável: __________Ass:__________ 


