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Resumo

A violência está em todos os lugares e atinge diferentes classes sociais, 

manifestando-se sob a forma de conflito, no qual o ser que detém o poder momentâneo 

utiliza de artifícios para intimidar a possível vítima. Assim, este estudo teve como objetivo 

geral: compreender a percepção dos educadores sobre a violência ocorrida na escola e 

como objetivo específico: descrever como os professores percebem a violência escolar. 

Nos resultados constatamos que apesar de algumas participantes referirem que a violência é 

qualquer ato que atinge a integridade física e moral do sujeito, as violências físicas e verbais 

prevaleceram nos seus discursos. No que se refere à atuação das redes de proteção e do Setor 

Saúde nessa atuação conjunta, identificamos a invisibilidade dessa rede e, consequentemente, 

de buscar articulação entre os órgãos de proteção aos direitos da criança, com especial 

destaque para a família, que deveria proteger e que foi percebida como a principal culpada. 

A partir disso, concluímos que a maioria das docentes percebeu a violência escolar como um 

problema presente e que tem crescido descontroladamente. Apesar de algumas participantes 

revelarem compreendê-la como multicausal e que seu enfrentamento demanda a mobilização 

não apenas de uma área e de o Setor Saúde ser o desaguadouro das ocorrências de 

violência, nenhuma participante citou esse setor enquanto componente da rede de apoio. 

Em se tratando de prevenção da violência escolar encontramos ações preventivas pontuais, 

revelando que atitudes tardias, para elas, mostram-se mais eficientes, referindo-se a maior 

necessidade de ações de Segurança Pública. 

Palavras-chave: Violência. Saúde na escola. Enfermagem em saúde comunitária.
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VIOLENCE AT SCHOOL: THINKING AND ACTING TEACHER

Abstract

Violence is everywhere and in different social classes manifests itself in 

the form of conflict, in which the being who holds the power of momentary uses tricks to 

intimidate the victim as possible. Thus this study aimed to: understand the perception of 

educators about the violence in the school and specific objective: Describe how teachers 

perceive school violence. The results found that, although some relate that violence is any 

act that affects the physical and moral integrity of the individual, physical and verbal violence 

prevailed in their speeches. With regard to the performance of networks and protection of the 

health sector in this joint effort, we identified the invisibility that network and, consequently, 

to seek coordination between agencies for the protection of children’s rights, in particular 

focus on the family, which was perceived as the main culprit. From this, we conclude 

that most teachers perceived school violence as a problem and that this has grown wildly. 

Although some participants reveal understand it as multicausal and that his face not only 

demand the mobilization of an area, and the health sector is the drainage of the occurrences 

of violence, none cited this sector as part of the support network.

Keywords: Violence. School health. Community health nursing. 

LA VIOLENCIA EN LA ESCUELA: PENSAR Y ACTUAR DE MAESTRO

Resumen

La violencia está en todas partes y en diferentes clases sociales se manifiesta 

en la forma de conflicto, en el que el ser que tiene el poder de trucos usos momentáneos 

para intimidar a la víctima como sea posible. Así, este estudio tuvo como objetivos: conocer 

la percepción de los educadores sobre la violencia en la escuela y el objetivo específico: 

Describir cómo los profesores perciben la violencia escolar. Los resultados indicaron que, si 

bien algunos cuentan que la violencia es un acto que afecta a la integridad física y moral de la 

violencia individual, físico y verbal se impuso en sus discursos. Con respecto a la actuación de 

las redes y la protección del sector de la salud en este esfuerzo conjunto, hemos identificado 

la invisibilidad esa red y, por lo tanto, de buscar la coordinación entre los organismos de 

protección de los derechos del niño, en especial atención a la familia, que se percibía como 

el principal culpable. De esto, podemos concluir que la mayoría de los profesores perciben 
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la violencia escolar como un problema y que este ha crecido enormemente. Aunque algunos 

participantes revelan entenderlo como multicausal y que su rostro no sólo exigen la 

movilización de una zona, y el sector de la salud es el drenaje de los casos de violencia, 

ninguno mencionó este sector como parte de la red de apoyo.

Palabras clave: Violencia. Salud escolar. Enfermería en salud comunitaria.

INTRODUÇÃO

O fenômeno violência, em suas inúmeras concepções, caracteriza-se por 

uma forma própria de relação pessoal, política, social e cultural, manifestando-se como 

tirania, repressão, opressão e/ou abuso da força. Torna-se, por vezes, uma resultante das 

interações sociais; por vezes, ainda, um componente cultural naturalizado, em que há 

um constrangimento exercido sobre alguma pessoa, obrigando-a a praticar ou não um 

ato qualquer.1,2 Partindo do conceito exposto, entendemos que a violência em si se dá 

no âmbito das relações, englobando os diversos tipos de agressão física e/ou moral, como 

bater, chutar, irritar, excluir e isolar, inibindo a liberdade, constrangendo e manipulando, 

a partir do momento em que as pessoas envolvidas mantêm, de alguma forma, ligação 

familiar ou social. Então, 

quando o setor saúde se aproxima do tema da violência, deve tomá-lo 
como um problema grave dentro do universo da saúde pública. Pois, o 
conceito ampliado de saúde, exprime que tudo o que significa agravo e 
ameaça à vida, às condições de trabalho, às relações interpessoais, e à 
qualidade da existência está diretamente ligada à saúde.1 (p. 11)

A violência está em todos os lugares e atinge diferentes classes sociais, 

manifestando-se sob a forma de conflito, no qual o ser que detém o poder momentâneo 

utiliza de artifícios para intimidar a possível vítima; artifícios estes que humilham, desaprovam 

e agridem física e/ou psicologicamente. No Brasil, essa realidade não é diferente. Nas últimas 

décadas, as estatísticas revelaram o aumento das ocorrências desse fenômeno. Na Bahia, 

especificamente em Feira de Santana, os índices de violência se elevaram drástica e 

rapidamente nos últimos anos.

Em 1980, as “causas externas” já eram responsáveis por metade exata (50%) 

do total de mortes dos jovens no país. Trinta e dois anos depois, em 2012, quase 3/4 da 

mortalidade juvenil no país (71%). Já em 2012, dos 77.805 óbitos juvenis registrados pelo 

SIM, 55.291 tiveram sua origem nas causas externas (ou também, causas violentas, como 
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costumam ser denominadas). E o principal responsável por essas taxas são os homicídios, 

os quais representaram 48,8% de todas as mortes de jovens no ano de 2012. A Bahia, no 

entanto, apresentou uma evolução de 1.101 homicídios/jovens, em 2002, para 3.484, 

em 2012, correspondendo ao maior crescimento, quando comparada as outras regiões 

do Nordeste. Esses dados se tornam ainda mais preocupantes quando constatamos que, 

dentre os municípios com mais de 100.000 habitantes, Feira de Santana saltou de 241 para 

342 homicídios/ano.3

Contudo, acreditamos que a violência, apesar de estar presente e em 

ascensão em todo o mundo, é um fenômeno passível de modificação, enquanto visto 

como algo previsível e evitável, em que o autocontrole se torna uma peça-chave como 

determinante de mudança. Diante dessa variedade de ocorrências e dentre todas as 

modalidades, para melhor compreensão desse fenômeno, interessa neste estudo apenas a 

violência ocorrida nas escolas.

O comportamento violento no âmbito escolar que se caracteriza como bullying, 

termo de origem inglesa que significa usar a superioridade física ou moral para intimidar alguém,4 

acomete instituições no Brasil e no mundo. Dentre os todos os tipos de bullying, podemos 

destacar: verbal: insultar, ofender e xingar; físico e material: bater, espancar, roubar, furtar ou 

destruir os pertences da vítima; psicológico e moral: humilhar, excluir e isolar; sexual: abusar, 

assediar e violentar; virtual, também conhecido como ciberbullying, no qual os agressores utilizam 

de todos os recursos modernos que a tecnologia oferece para prejudicar a vítima.5

Partindo do entendimento de que a escola é um ambiente que deve oferecer 

educação e proteção, onde o indivíduo pode ter a possibilidade de interagir e adquirir 

saberes, pondo em prática o exercício de sua cidadania, pode-se observar que este ideal não 

mais condiz com a realidade da maioria desses estabelecimentos, pois, hoje, observam-se 

mudanças nas escolas tanto pela presença de postos policiais em frente a muitas quanto na 

sua estrutura com grades em portas e janelas. 

Diariamente observamos, por intermédio de jornais, revistas, rádio e televisão, 

comportamentos agressivos, infracionais e transgressores na população infantojuvenil, fazendo 

com que as instituições escolares se vejam obrigadas a lidar com fenômenos como o bullying, 

o roubo, o tráfico, a corrupção, o desrespeito e o preconceito. Tais ocorrências refletem 

as diversas formas de violência vivenciadas e acometidas no âmbito externo à instituição 

escolar e que atualmente adentraram a escola de tal forma, que envolvem toda a instituição, 

provocando desconfiança e desconstruindo a sua representação enquanto entidade educativa, 

que agrega valores aos adquiridos no seio familiar. 
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Contudo, a própria escola também acaba se tornando gestora da violência, 

quando reveladas desigualdade sociais, situações de carência física e estrutural e de condições 

básicas ou mínimas de alimentação que cotidianamente professores e alunos vivenciam, 

criando novas formas de violência e/ou reproduzindo-a. 

Segundo Chauí,6 a sociedade brasileira traz consigo a hierarquia familiar 

centralizada, na qual as relações sociais são sempre realizadas entre um superior que manda 

e um inferior que obedece, em que o outro não é reconhecido como sujeito de direitos e 

não existe união estabelecida, fazendo com que haja um abismo entre o aluno e o professor. 

Esse é um dos vários fatores que tornam possível o aumento da violência do aluno contra o 

professor, ou do professor contra o aluno, entre outras modalidades.

O contexto acima descrito pode estar diretamente relacionado com a perda 

da autoridade por parte do docente, que, algumas vezes, deixa-se levar e até mesmo intimidar 

pelo aluno, apresentando dificuldade para resolver e prevenir os diversos conflitos que podem 

surgir no ambiente escolar, também por não ter sido preparado para lidar com tal situação. 

Nesse aspecto, os fatos decorrentes dos conflitos podem acarretar situações em que haja o uso 

explícito da violência e os atores envolvidos acabem necessitando de cuidados de outras categorias 

profissionais, quer no âmbito da saúde, da segurança ou mesmo da intervenção judicial.

Entende-se, nesse aspecto, que o objetivo da Saúde Pública é contribuir 

para comunidades escolares seguras e sadias em todo o mundo e que a prioridade maior, 

atualmente, consiste em persuadir os diversos setores, em âmbito global, nacional e 

comunitário, a se comprometerem com tal objetivo. Sendo assim, a Saúde, em particular 

a Enfermagem, e a Educação podem também contribuir para que se estabeleçam planos e 

políticas de prevenção da violência, atuando diretamente nas escolas, realizando parcerias 

entre as unidades de saúde da família (USFs) e as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e 

Educação, assegurando adoção de recursos para as ações preventivas, como palestras sobre o 

tema, caminhadas em favor da paz nas escolas, bem como atividades educativas em que haja 

interação dos atores envolvidos e também elaboração de propostas de intervenção.7

Nessa perspectiva, os profissionais da Saúde, bem como os da Educação, por 

lidarem com uma clientela mista, estão diariamente vulneráveis à violência. Porém, temos 

plena consciência de que esse papel é fundamental na prevenção de conflitos e na promoção 

da saúde, principalmente no âmbito escolar, onde crianças e adolescentes, assim como 

professores, têm se tornado mais expostos a esse tipo de violação de direitos.

O interesse pelo estudo se deu devido às experiências da pesquisadora na 

sua vivência familiar, devido ao fato de sua mãe ser professora e passar por situações que 
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propuseram o questionamento do estudo, pela sua convivência escolar e pela experiência vivida 

em disciplinas cursadas na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) que tratavam 

do tema, bem como inserção no Núcleo Interdisciplinar de Estudos Sobre Violência e Saúde 

(NIEVS) e no Projeto Violência nas Escolas (PROVESC), que será abordado posteriormente.

Enquanto acadêmicas do Curso de Enfermagem, observamos que o estudo se 

mostra importante devido ao fato de que o Setor Saúde, até onde pudemos perceber, apesar de 

ser o desaguadouro das consequências da violência, parece estar mais interessado nos resultados 

decorrentes do ato do que nos cenários de ocorrência e nas possibilidades de prevenção, que 

poderia, inclusive, reduzir custos com assistência de média e alta complexidade.

Diante dessas inquietações, o estudo propôs como problema de pesquisa o 

seguinte questionamento: como os educadores percebem a violência ocorrida na Escola 

Municipal Demóstenes Álvaro de Brito, em Feira de Santana?

Objetivo geral: compreender a percepção dos educadores sobre a violência 

ocorrida na escola em questão. Objetivo específico: descrever como os professores percebem 

a violência escolar.

Este artigo se constitui de um recorte da pesquisa-ação intitulada PROVESC- 

Diagnóstico da Violência e Estratégias para a Construção da Paz nas Escolas Municipais de 

Feira de Santana,8 realizada pelo NIEVS. 

Foi uma pesquisa exploratória, de natureza qualitativa, cuja escolha se deu pelo 

fato de que pretendíamos também trabalhar com aspectos subjetivos, ou seja, sentimentos, 

emoções, opiniões, valores, crenças e compreensões, exigindo uma reflexão pessoal por parte 

do sujeito, bem como seu ponto de vista acerca do tema abordado.9 

O estudo proposto foi realizado no município de Feira de Santana, reconhecido 

como Portal do Sertão, localizado a 108 km da capital baiana, Salvador, com uma população 

estimada em 542.476 habitantes.10 

O município tem como limites as seguintes cidades: norte — Tanquinho e 

Santanópolis; sul — Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos e Santo Amaro; leste — 

Santa Bárbara e Coração de Maria; oeste — Anguera, Serra Preta e Antônio Cardoso. É a 

segunda maior cidade do Estado, depois da capital, constituindo-se na sede de uma 

microrregião formada por 19 municípios, predominando as atividades agropecuárias. Está a 

uma altitude de 324 m do nível do mar, tomando como ponto de referência a Igreja de 

Senhor dos Passos, na avenida de mesmo nome.11 

Encontramos no município aspectos relevantes, pois este é favorecido por estar 

próximo à capital do Estado, que é um entreposto comercial, e também é geograficamente 
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um grande entroncamento rodoviário, o que pode ocasionar problemas na fiscalização 

de mercadorias e pessoas. A cidade possui também a problemática do desemprego e da 

falta de infraestrutura urbana econômica e social. O crescimento populacional desordenado, 

comum a todas as grandes cidades brasileiras, acaba contribuindo para a produção de um 

cenário social injusto, dificultando ainda mais a tomada medidas que mudem o quadro 

municipal atual.12

No que se refere à rede pública de ensino, o município dispõe de 213 escolas, 

sendo 22 do ensino fundamental II, 12 oficiais de educação infantil e 33 conveniadas para 

educação infantil. A rede comporta 2.861 docentes, 154 diretores e 51.000 alunos matriculados.8

O estudo ocorreu na Escola Municipal Demóstenes Álvaro de Brito, a qual está 

vinculada à Secretaria de Municipal de Educação de Feira de Santana (BA) e se constitui 

campo da pesquisa desenvolvida pelo NIEVS/PROVESC. Situa-se na Rua Ibirapina, sem 

número, bairro Mangabeira (de localização periférica e considerado violento).

A escola atende a crianças e jovens de baixa renda e oferece séries do ensino 

fundamental I (primeiro ao quinto ano). O seu quadro funcional é composto por 18 docentes, 

que atuam nos turnos matutino, vespertino e noturno. É importante salientar que grande parte 

dos docentes da rede municipal de educação é composta por estagiários.

Os sujeitos do estudo foram os professores em exercício que compõem 

o quadro funcional da Escola Municipal Demóstenes Álvaro de Brito, sendo que estas 

informações foram obtidas por meio de dados secundários da pesquisa realizada pelo NIEVS.

Para a realização do estudo, utilizamos dados secundários do banco de dados 

do NIEVS da UEFS, coletados nas escolas municipais de Feira de Santana (BA), oriundos do 

projeto intitulado “Diagnóstico da violência e estratégias para a construção da paz nas escolas 

municipais de Feira de Santana”.8 Assim, nesta pesquisa trabalhamos com todas as entrevistas 

contidas no banco de dados. Na pesquisa guarda-chuva foi criado um mapa de dados para 

cada escola. As informações da escola em estudo foram registradas em uma ficha construída 

para esse fim.

Segundo Santana,13 os dados secundários são aqueles provenientes de fontes 

escritas já produzidas e podem ser disponibilizados para os diversos fins de pesquisas 

científicas, a exemplo de relatórios, jornais, revistas e livros consultados durante a 

investigação. Assim sendo, foram utilizados os questionários aplicados com os docentes do 

colégio Demóstenes Álvaro de Brito. 

Como técnica de análise dos dados utilizamos a análise de conteúdo, que, 
segundo Bardin,14 constitui 
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um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 
de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 
mensagens. (NUNES et al., 2008, p. 7)

Esse tipo de técnica compreende três etapas básicas: pré-análise, em que há 

organização do material, leitura inicial, exploração e observação dos documentos para que 

se proceda à análise; a segunda etapa do processo abrange o universo de textos selecionados 

a priori, compondo o conjunto de documentos submetidos aos procedimentos analíticos, em 

que se avalia pertinência, representatividade e homogeneidade; por último, procede-se à 

interpretação dos resultados, momento em que o pesquisador irá relacionar a experiência, a 

intuição e a leitura sobre o tema, articulando os objetivos às finalidades do estudo.13

A pesquisa obedece aos aspectos éticos recomendados na Resolução 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde,15 prezando por não maleficência, autonomia, respeito, 

beneficência e justiça, resguardando os sujeitos participantes do estudo. Mesmo considerando 

dados secundários de um projeto guarda-chuva, já autorizado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) sob o protocolo nº 152/2010, CAAE 0150.0.059.000-10, esta proposta foi 

submetida à apreciação do CEP, da UEFS, para termos de conhecimento, e aprovada por 

parecer consubstanciado de nº 73456, CAAE 04212112.9.0000.0053. 

Do ponto de vista de Cenci,16 a ética busca desenvolver princípios para o 

agir humano. Ela se desenvolveu amparada no equilíbrio das ações e procura agenciar o agir 

humano de forma que seja universalmente bom, garantindo a autonomia do sujeito de 

maneira racional. 

Foi solicitada à coordenadora do NIEVS uma autorização para ter acesso aos 

dados contidos nos registros arquivados e ao banco de dados. Foram assegurados o sigilo e o 

anonimato dos docentes envolvidos no estudo, segundo estabelece a Resolução 196/96. Para 

cada entrevistada foi atribuído um nome de flor.

Os resultados da pesquisa serão utilizados em congressos, seminários e 

publicados em revistas. Os materiais usados na coleta estão sob a guarda do NIEVS e sob a 

responsabilidade da coordenação da pesquisa. 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Neste estudo buscamos compreender, a partir da análise de seus discursos, 

como os professores da Escola Municipal Demóstenes Álvaro de Brito percebem a 
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violência escolar. Ou seja, o que é violência, como acontece, os tipos, as causas, as 

consequências e as estratégias de enfrentamento.

CARACTERIZANDO OS SUJEITOS DO ESTUDO

Dos docentes que compõem o quadro funcional da escola, 11 foram 

constituídos sujeitos do estudo. Ou seja, todos os participantes cujos dados estavam contidos 

no banco de dados do NIEVS, para os quais foram adotados nomes de flores: Tulipa, Rosa, 

Jasmim, Girassol, Dália, Dedaleira, Hortência, Margarida, Lírio, Violeta, Camélia. A pesquisa 

foi realizada com participantes do sexo feminino, a maioria na faixa etária entre 20 e 50 anos, 

em que 6 afirmaram ser de religião evangélica, 4 eram católicas e 1 relatou ser espírita; 

apenas 1 referiu ser casada e 2 relataram ter filhos.

Essas características nos ajudam a compreender a percepção dos sujeitos 

a respeito da violência. Pois, neste estudo, por meio da faixa etária, pudemos identificar a 

experiência de vida dessas docentes, o seu tempo de atuação e até mesmo o seu desgaste 

físico e emocional, o que acaba por fazer com que algumas ocorrências percebidas ou 

vivenciadas sejam vistas como rotineiras e, assim, pouco relevantes. A maternidade, por 

outro lado, pode revelar uma maior preocupação referente à ocorrência da violência na 

adolescência, já que, ao visualizarem seus alunos em situação de violência, podem pensar nos 

seus filhos como vulneráveis. 

A partir da análise dos dados, foram elaboradas duas categorias de análise, 

contemplando a fala das participantes referentes ao tema da pesquisa: a percepção da 

violência pelos professores e as estratégias de prevenção e enfrentamento da violência escolar. 

A PERCEPÇÃO DA VIOLÊNCIA PELOS PROFESSORES

A percepção trata-se das relações sociais dos indivíduos com o ambiente por meio 

da cognição, dos sentidos e de outros meios, tais como memória, personalidade e cultura.17

Diante dos achados do estudo, verificamos que as participantes reportaram a 

violência e a agressão como sendo sinônimos. Entretanto, a literatura versa que tais palavras 

têm significados distintos, porém são frequentemente confundidas pelo senso comum. 

Diz-se que todo ser humano, ao nascer, traz em si a capacidade de se relacionar 

com o mundo e que essa relação, em algum momento, pode ser usada para defender sua 

integridade física ou psicológica de ataques externos, impedir a invasão de seu espaço, ou 

então quando se almeja construir algo, chama-se, nesse caso, agressividade, e não se pode 

abdicar dela, pois torna-se, por vezes, um instrumento de vida determinado pela natureza 
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e pela força do instinto de sobrevivência. No entanto, essa mesma agressividade, quando 

usada de forma destrutiva, invasora de espaço, controladora, dominadora e manipuladora na 

vida de outrem, passa a se chamar violência, a qual é de suma importância ser evitada nas 

relações, por constituir-se no oposto do amor, uma vez que destrói a identidade do outro 

enquanto ser autônomo e livre.18

Apesar disso, neste estudo, o conceito de violência e agressão para a maioria das 

docentes mostrou-se semelhante, quando reportaram a violência como agressão física ou verbal.

Violência é agredir verbal ou fisicamente qualquer pessoa. (Rosa)
É uma agressão, um maltrato tanto físico como verbal. (Lírio)

Constatamos então que, entre as entrevistadas, também ocorreu a percepção da 

violência como uma forma de agressão.

A relação violenta nega os direitos do dominado e desestrutura sua identidade. 

O que é grave, então, nessa ligação, no que tange aos relacionamentos, é o poder de posse, 

de domínio e de desrespeito ao querer do outro. Como exemplo disso, pode-se dizer que: “Se 

alguém vem me matar e eu o mato isso é apenas agressividade. Se eu beijo alguém contra a sua 

vontade é violência”.18 

Além desses achados, outras docentes demonstraram perceber a violência como 

algo mais complexo, que afeta o sujeito também moralmente.

Violência é todo e qualquer ato que viole (fira, maltrate etc.) nosso direito 
como ser humano. (Tulipa) [grifo do sujeito]

É todo e qualquer ato que atinja a integridade física e moral do sujeito. 
(Girassol)

É um tipo de agressão que acaba machucando de alguma forma. (Camélia)

Observamos então, nessas falas, que a violência foi tratada como sendo 

ela mesma, opressora, tirana, destrutiva, controladora, dominadora e manipuladora. 

Essa percepção se assemelha ao conceito de violência elaborado por Minayo e Souza,19 

explicando que a violência consiste em ações humanas de indivíduos, grupos, classes, nações 

que ocasionam a morte de outros seres humanos ou que afetam sua integridade física, moral, 

mental ou espiritual.

Portanto, para essas docentes, a violência vai além do que se pode visualizar, 

abarcando sentimentos e emoções que podem ferir além do corpo físico.

Em se tratando da violência escolar, as docentes reconhecem-na como um 

problema presente nesse espaço e que tem crescido descontroladamente. Então, refletindo 

acerca do assunto, cinco docentes afirmaram tê-la sofrido verbalmente, por alunos, pais de 
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alunos e colegas de trabalho, duas disseram tê-la praticado física e verbalmente, contra alunos 

e/ou colegas de trabalho dentro da escola, executando sozinhas e uma vez ou mais, por 

estarem irritadas no momento com alguma situação ou por estarem sofrendo “pirraça”, como 

retratado no discurso de Dedaleira. 

Fiz porque ela estava me pirraçando com os cabelos longos, aí cortei ela 
de gilete. (Dedaleira) [Referente a uma colega de trabalho]

O exemplo supracitado traduz uma relação de conflito em que uma professora 

se sentiu ameaçada por outra e utilizou da violência para aliviar sua angústia, o que acabou 

a levando a se desviar do seu papel de sensibilizador e formador de opiniões. Assim, do 

ponto de vista externo, essa atitude é vista como uma ponte para o desrespeito, refletindo em 

proporção suas ações futuras. 

O discurso das docentes revela que em dadas as situações elas se constituíram 

vítimas, mas em outras participaram como autoras. Essas circunstâncias demonstram que a 

violência, tal qual uma moeda de duas faces, pratica-se e reproduz-se. Suguihiro20 sugere 

que essa forma de violência é transmitida de uma pessoa para outra, tornando o ato violento 

como sendo próprio da cultura familiar ou da cultura do grupo, o que acaba assegurando a 

reprodução contínua do fenômeno.

As educadoras referiram também que esse tipo de violência atinge não somente 

o espaço físico escolar, mas também o seu entorno. Azevedo21 afirma que tal fato especifica 

que a repercussão da violência na escola pode advir de um fator externo, como acontece 

nos bairros que dia a dia são invadidos pela miséria e pela toxicodependência, em que 

pessoas que se encontram fora do convívio invadem o meio e o destroem, incluindo uma 

intencionalidade lesiva em tal comportamento.

Observando tais atitudes e analisando os depoimentos, verificamos que a 

magnitude da violência escolar também é relatada quando referida na fala de Violeta, que a 

considera como: 

Todo ato que venha a causar danos à pessoa dentro do ambiente escolar. 
Uma questão que merece mais atenção por parte das autoridades, porque 
vem crescendo a cada dia e é necessário que esse índice diminua. Ou até 
deixe de existir o quanto antes.

A indignação relacionada à ocorrência da violência tornou-se visível na fala de 

Girassol:

É inadmissível, sendo este um local de formação onde deve prevalecer 
o respeito.
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As falas acima revelam em si o sentimento de descaso do poder público com 

relação à violência. Tal preocupação se deve ao fato de que essa situação pode tomar 

proporções incontroláveis, a exemplo de um evento ocorrido na cidade de São Caetano do 

Sul, em setembro de 2011, que foi nacionalmente divulgado e obteve repercussão mundial, 

quando um garoto de 10 anos atirou em sua professora e em seguida deflagrou um tiro contra 

sua própria cabeça.22

Porém, existe também por parte dos docentes o reconhecimento de que a violência 

escolar é consequência de falhas escolares e intrafamiliares, cada uma com sua particularidade:

A escola é um espaço no qual, como educadoras, ensinamos os valores e 
respeito ao próximo. Assim, presenciando a violência nesse espaço chego 
à conclusão que a escola não atinge seus objetivos. Vale ressaltar que a 
culpa é da família. (Jasmim)

O conteúdo dessa fala se coaduna com o que Setton23 explica: é na família 

que indivíduo se constrói socialmente, por isso, de origem privilegiada ou não, esta transmite 

para seus descendentes um nome e uma cultura moral, ética ou religiosa. Nesse contexto 

transformador, sua autoridade, como primeira forma de respeito ligada à tradição, vem sendo 

questionada. Nesse aspecto, a escola, espaço no qual deveria se complementar a socialização 

iniciada no lar para as massas, não mais propaga uma coerência em seus projetos educativos, 

fazendo com que família e escola acabem se constituindo fatores causais da violência.

Assim, com relação às prováveis causas da violência escolar, sete entrevistadas 

relataram que a família se constitui na principal responsável por tal violência, três discorreram 

que suas causas se relacionam a fatores sociais e apenas uma remeteu a violência escolar à 

existência de problemas de saúde associados.

São vários fatores ligados: família, sociedade em geral e até problemas de 
saúde. (Rosa)

De certa forma, o que observamos é que parece mais fácil se isentar de culpa, 

transferindo a responsabilidade para outrem, a promover uma estratégia de ação que possa 

articular os papéis da família e da escola para que haja um restabelecimento dessa parceria. 

Porém, a percepção não se constitui em algo pontual, mas em um contínuo 

que perpassa os diversos espaços de convivência. Sendo assim, a escola e a família não se 

constituem os únicos responsáveis pela violência. 

Apesar de os avanços tecnológicos e de o acesso fácil à televisão e à internet 

poderem ser utilizados como ferramentas educativas, tais recursos podem também influenciar 
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negativamente, quando preenchem lacunas deixadas pela ausência dos pais, ocupados 

demais para educar, e atuam como estímulo à violência por meio de modalidades esportivas 

que encorajam atos violentos, como o Ultimate Fighting Championship (UFC), que é uma 

organização mundial de lutas mistas, e também pela apelação de programas, redes sociais e 

sites de humor, que se utilizam da violência física e do constrangimento para atrair a atenção 

e, consequentemente, atuam como promotores de uma cultura violenta. 

Assim, a violência escolar continua e as possibilidades de controle são 

contraditórias, devido à maneira como a sociedade, de um modo geral, lida com esse 

fenômeno, pois existe um discurso de prevenção e combate à violência concomitante à sua 

naturalização, banalização e até mesmo incentivo.

ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA

Prevenir a violência é o modo mais fácil e barato de lidar com esse fenômeno, 

que ganha proporções alarmantes dia após dia. Trata-se de buscar meios para tentar evitar 

que tal manifestação ocorra na vida das pessoas e no convívio social, estabelecendo contatos 

com todos os níveis governamentais de atenção à saúde e de desenvolvimento da população, 

participando ativamente, cada um fazendo sua parte, para, assim, propiciar crescimento e 

desenvolvimento social.

No entanto, a maioria das participantes remeteu a prevenção da violência 

como sendo algo do outro, isentando, assim, sua importância nessa estratégia. Apenas uma se 

colocou como coparticipante na prevenção da violência. 

A começar por mim, respeitar o ser humano, valorizá-lo e fazê-lo se sentir 
importante e responsável pelos seus atos. (Tulipa)

Entretanto, algumas participantes revelaram compreender a prevenção da 

violência como algo que deve mobilizar todo o sistema. Afirmaram também reconhecer esse 

fenômeno como multicausal que demanda a mobilização não apenas de uma área.

Desenvolver atividades, projetos que permitam a conscientização dos 
alunos em relação à importância da escola em sua formação, assim 
como no que diz respeito aos valores e princípios que todo cidadão 
deve ter. (Girassol)

Adotar políticas de educação não só para os alunos, mas também para 
aqueles que convivem com eles... Desenvolver atividades educativas, 
para que os alunos percebam que sem violência tudo passa a funcionar 
melhor. (Violeta)
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Essas falas refletem o discurso do trabalho em rede que vem se apresentando 

por meio das propostas do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Saúde, 

ultimamente como um mecanismo eficaz para a interrupção da violência, favorecendo uma 

visão ampliada das determinadas situações em que o fenômeno se apresenta, permitindo o 

planejamento de ações integradas por intermédio da articulação de sujeitos institucionais no 

compartilhamento das responsabilidades sobre os casos de violência, permitindo que cada um 

identifique e atue nas questões que lhes são cabíveis.24 

Minayo1 ainda coloca que, nesses casos, é papel do Setor Saúde desenvolver 

determinadas ações, de caráter intersetorial e participação cidadã, visando à promoção da 

qualidade de vida e ao acesso de todos a um ambiente saudável, abarcando, assim, a garantia 

de direitos e a autonomia nos processos de exclusão da violência em suas mais variadas faces. 

Ainda nessa linha, as professoras Dália, Lírio e Camélia referiram ser importante 

alertar para as consequências da violência por meio de projetos que trabalhem com o tema.

Desenvolver projetos para trabalhar com o tema violência ensinando e 
explicando com exemplo de violência. (Dália)

Diante dessa colocação, Silva5 relata que as escolas precisam reconhecer 

a existência da violência tomando consciência dos prejuízos que ela pode trazer para o 

desenvolvimento socioeducacional e para a estruturação da personalidade de seus estudantes. 

Para isso, necessitam capacitar seus profissionais para identificação, diagnóstico e intervenção 

nas situações de violência, mobilizando toda a comunidade para que estratégias preventivas e 

imediatas sejam traçadas e executadas. 

Foi também colocada como forma de prevenção pela professora Margarida esta 

colocação: “o estabelecimento do diálogo para melhoria das relações humanas”, remetendo à 

pedagogia do amor de Freire.25

Devemos pensar num novo professor, mediador do conhecimento, sensível 
e crítico, aprendiz permanente do trabalho na escola, um orientador, 
um cooperador, curioso e, sobretudo, um construtor de sentido. 
Que ensina aprende ao ensinar e que aprende ensinando a aprender.25 
(p. 45) 

A escola, nesse contexto, é um ambiente onde todos os tipos de relações são 

propícios; em decorrência disso, é um campo aberto para as multifaces da violência. Daí a 

necessidade do estabelecimento de ações preventivas dentro e no entorno da instituição de 

forma multi e interdisciplinar.
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Como estratégias de enfrentamento da violência, os achados do estudo 

revelaram possibilidades variadas. Neste aspecto, aqui especificado, definimos como atitudes 

tomadas para propiciar meios de controlar ou mesmo sanar a violência, atribuindo meios para 

evitar a reprodução do acontecimento e seus efeitos posteriores.

Nesse sentido, como estratégia de enfrentamento, sete docentes não sinalizaram 

para nenhuma possibilidade, revelando sensação de impotência, seja por medo ou mesmo 

por mera omissão. Assim, Teles26 traz que uma das características da violência é tornar-se 

rotineira e crônica, mascarando a necessidade da denúncia, revelando impotência. 

O medo, no entanto, torna-se fator consequente, dificultando ainda mais o ato da 

denúncia, seja quando se conhece a procedência do agressor e pode-se identificar os motivos 

pelos quais adotou tal comportamento ou não. Nesse sentido, compreendendo que o agressor 

de hoje pode ter sido ou estar sendo vítima de alguma forma de violência e que apenas está 

devolvendo à sociedade o que dela recebe, faz-se necessária uma maior aproximação.

Contudo, é impossível afirmar que determinados acontecimentos 
necessariamente desencadeiem comportamentos agressivos em todas 
as pessoas, pois cada um de nós tem histórias de vida diferentes, onde 
foram construídos nossos limites e frustrações, conceito sobre o que 
é certo ou errado, qual a maneira mais eficaz de se agir diante de um 
conflito, etc. Devemos sempre analisar o contexto em que eles surgem e 
as consequências daí recorrentes.27 (p. 1) 

Entre as entrevistadas, duas revelaram essa sensibilidade ao trazerem como 

estratégias de enfrentamento conversar com os alunos e ajudar os agressores.

Deve primeiro ajudar esses agressores, procurar saber como é a vida 
deles. (Camélia)

Para uma melhor compreensão dessa fala, Levisky28 argumenta que os 

profissionais que trabalham com crianças e adolescentes devem vê-los, considerando a sua 

imaturidade, como seres em evolução, dominados por necessidades básica primitivas, 

impulsivas e que, por um processo de desenvolvimento, vão estruturando sua maneira de 

existir e agir. Diante disso, podemos concluir que a cultura de onde vivem e a educação têm 

uma interferência muito grande nesse processo maturativo.

Duas docentes ainda revelaram utilizar como estratégia de enfrentamento ações 

mais incisivas, em que também reconhecem suas limitações diante da questão. Rosa citou: 

aconselhar, advertir, chamar os responsáveis e falar com autoridades que 
tenham poder de decidir e ajudar.
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Entendemos que em determinadas situações ocorridas no âmbito escolar 

realmente se faz necessária uma ação imediata. Exemplo prático foi um caso por nós 

vivenciado em outra escola da rede municipal, quando, durante uma atividade de 

intervenção, um discente portando um estilete ameaçou outro e este, por sua vez, armado 

com uma pedra, revidou as ameaças. Nesse instante se fez necessária uma abordagem rápida, 

mobilizando a segurança da escola, o porteiro, a equipe de intervenção e os professores. 

Para tanto, é preciso contar com a colaboração de consultores externos. 
Entre eles, profissionais de diversas áreas, Pediatras, Psiquiatras, Psicólogos 
e Assistentes Sociais. É também imprescindível o estabelecimento de 
parcerias com instituições públicas ligadas à educação, a saúde e ao 
direito, dentre as quais se destacam: Conselhos Tutelares, Unidades de 
Saúde da Família, Delegacias, Promotorias Públicas e Varas da Infância e 
da Juventude.5 (p. 162) 

Concordando com essa ideia, Lírio exprime a necessidade de “controlar mais 

os indivíduos que a executam”. À primeira vista, esse controle pode estar relacionado a se 

manter alerta ou até mesmo relacionado a práticas punitivas. 

Essa forma de controle não remete a algo ruim, se adotada de forma pacífica 

e com força de vontade. Colombier29 demonstra que para chegar a esse estabelecimento 

de leis conjuntas é preciso aprender as técnicas que fazem da classe um lugar de produção, 

apoiando-se sobre o desejo, referindo-se à vontade de lecionar. Não confundir o poder 

(absoluto) e as competências com os poderes de fazer e de sair da impotência.

Convenhamos que tais práticas, para que vigorem, devem ser estruturadas 

pelo apoio da equipe e por outras parcerias mencionadas, visando um poder de proteção 

e responsabilização pautado nas iniciativas pedagógicas planejadas e o estabelecimento de 

relações de confiança entre os membros da equipe escolar, sejam alunos, corpo docente, 

funcionários, entre outros. 

Diante de todas essas possibilidades, principalmente do Setor Saúde, de exercer 

funções que venham a ser contributivas para a prevenção da violência e por sabermos que tal 

setor é visto, quase sempre, apenas como desaguadouro dessas ocorrências, fica claro que as 

instituições e os profissionais de saúde desempenham um papel de extrema importância no 

âmbito das políticas de superação da violência e de suas consequências.1

A partir disso, era por nós esperado que em algum momento as participantes do 

estudo mencionassem algo que remetesse ao reconhecimento desse setor como componente 

ativo da rede social de apoio. Entretanto, em nenhuma ocasião a Saúde, em seus diversos 

níveis de atenção, foi referida. 
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Diante dessa constatação e na condição de futura profissional de saúde, percebo 

que apesar de existirem políticas voltadas para a saúde do escolar, a operacionalidade prática 

ainda é fragmentada e, mesmo reconhecendo que o comportamento violento pode ser 

consequente e/ou e gerador de problemas de saúde, não há uma visibilidade desses setores 

enquanto parceiros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho nos possibilitou, por meio da pesquisa qualitativa, analisar a 

percepção de 11 professoras de uma escola municipal de Feira de Santana (BA), a maioria 

na faixa etária entre 20 e 50 anos, de religião evangélica, solteiras e sem filhos, acerca da 

violência escolar.

Dessa forma, pela análise das entrevistas pudemos concluir que apesar de 

violência e agressão não se constituírem sinônimos, as docentes as referiram como sendo a 

mesma coisa, revelando, talvez, a necessidade de uma melhor compreensão sobre o tema. 

Também, neste estudo, revelou-se como conceito de violência, para a maioria das docentes, 

uma forma de agressão física ou verbal apenas, limitando a visão da magnitude do problema. 

No entanto, outras relataram que a violência pode ainda se tratar de algo mais 

extenso e complexo quando referiram que tal manifestação agride e machuca de alguma forma, 

violando direitos e ferindo não somente o corpo físico, mas abrangendo sentimentos e emoções.

O trabalho docente, por vezes, é marcado por insatisfação, desmotivação, mau 

relacionamento com o aluno, interferências externas que influem no bom convívio escolar 

e, ainda, por situações precárias em termo de estrutura física inadequada ou malcuidada, 

falta de recursos didáticos, merenda escolar e até mesmo transporte para os que precisam se 

deslocar para desempenhar suas funções. 

Todas as situações explicitadas acima denunciam a facilidade que tem a 

violência de adentrar o ambiente escolar.

As docentes perceberam-na como problema que tem crescido 

descontroladamente nesse espaço. Afirmaram já terem sido vítimas ou mesmo praticado 

violência na escola envolvendo alunos, colegas de trabalho e outros funcionários. 

Essas atitudes acabam revelando o reconhecimento por parte das professoras 

de que a violência advém de falhas intrafamiliares, podendo desencadear conflitos de 

todas as formas nas relações humanas. Contudo, a maioria das docentes identificou como 

prováveis causas da violência escolar a relação intrafamiliar e a presença de problemas de 

saúde, transferindo para outros a responsabilidade pelas ações de prevenção da violência, 
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caracterizando nessas docentes a sensação de impotência diante da magnitude da violência e 

também o despreparo para lidar com o fenômeno.

Existe socialmente, no entanto, um discurso de prevenção e combate à violência 

na escola, o que acaba por se tornar contraditório, já que de tão banalizado e naturalizado 

que esse fenômeno tem se tornado, de um modo geral dificulta e paralisa as tentativas de 

ação na visão dessas docentes. Então, em se tratando de prevenção da violência escolar, 

algumas participantes revelaram compreendê-la como algo que deve mobilizar todo o 

sistema. Mostraram também reconhecer esse fenômeno como multicausal que demanda a 

mobilização não apenas de uma área. 

Essas falas defendem a possibilidade do trabalho articulado, ou em rede, 

como uma forma de atuação conjunta na prevenção e no enfrentamento da violência, em 

que cada área atuante é responsável por suas ações diante dos problemas que lhes cabem. 

Mesmo assim, percebemos que esse trabalho ainda não tem praticidade no que diz respeito 

à execução das ações, pois ainda é visto como algo distante, podendo acarretar prejuízo à 

saúde, como é o caso da negligência e da violência psicológica, entre outras, que não foram 

visualizadas neste estudo como formas de violência. 

Devido a tais fatos evidenciados no decorrer do estudo, de um modo geral, o 

que se observa são ações de controle emergencial que, para as entrevistadas, mostram-se mais 

eficientes, mesmo que de forma negativa. Contudo, a maioria das docentes que participaram 

deste estudo não sinalizou para estratégias de enfrentamento, remetendo esse tipo de atitude 

ao controle dos indivíduos que a executam referindo a necessidade de ações de Segurança 

Pública. Essa posição pode ser consequência do medo, da negligência ou mesmo da 

impotência diante de tais ocorrências.

Consideramos que este estudo possibilitou o alcance dos objetivos geral 

e específico propostos inicialmente. A importância deste trabalho deve-se, portanto, à 

possibilidade de, como futura profissional de saúde, reafirmar que o Setor Saúde pode ter 

participação ativa dentro dos muros escolares, explorando nesse ambiente a necessidade 

de atenção de todos os atores envolvidos, estabelecendo nas práticas da Enfermeira a 

participação ativa na efetividade das ações políticas de atenção à saúde na escola, prevenindo 

e diminuindo os danos às pessoas que ali convivem. 

O fato de as participantes não reconhecerem o Setor Saúde como parceiro 

reflete a pouca participação dos profissionais dessa área, principalmente da Estratégia Saúde 

da Família (ESF), em atividades que envolvam a comunidade escolar.
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