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RESUMO 
 
O presente artigo é uma reflexão sobre as múltiplas 
expressões da violência, em especial a violência escolar. Tem 
como objetivo geral identificar e analisar as causas da violência 
no cotidiano escolar, na premissa de avançar para a 
intervenção como forma de prevenção e redução das práticas 
agressivas na escola. A pesquisa pretendida é de natureza 
exploratória, a metodologia fez-se através da aplicação de 
questionários e observação não-participativa. Constatou-se a 
existência da problemática no universo selecionado, uma vez 
que de todo o grupo entrevistado, (86,6%) afirmaram já terem 
presenciado atos de violência e bullying na escola.  
 
Palavras-chave: Violência. Violência Escolar. Bullying. 
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ABSTRACT 
 
This article is a reflection on the multiple expressions of 
violence, particularly violence at school. Has the general 
objective to identify and analyze the causes of violence in 
everyday school life, the premise advance to the intervention for 
prevention and reduction of aggressive practices in school. The 
intended research is exploratory in nature, the methodology 
was made through the use of questionnaires and non-
participatory observation. It was verified the existence of the 
problem in the selected universe, since all of the respondent 
group (86.6%) stated they had witnessed acts of violence and 
bullying at school. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

 

A sociedade contemporânea foi marcada por profundas transformações em 

decorrência da globalização, da economia e da instalação e consolidação de políticas 

econômicas inspiradas no contexto das políticas de corte neoliberais, que teriam produzido 

nas cidades periféricas o surgimento de novos mecanismos de vulnerabilidade. 

Configura-se uma nova ordem mundial, onde a modernização é entendida como 

uma resposta às exigências da globalização e como algo que não pode ser evitado. Como 

consequências dessas transformações, vem se acentuando no Brasil a deteriorização da 

qualidade de vida nos centros urbanos, que constitui no aumento da pobreza, da violência e 

dos conflitos sociais. 

Para tratar do fenômeno da violência é preciso reconhecer na história a sua 

etiologia e pluricausalidade. É simples dizer que a violência se enraíza nas relações sociais, 

mas é muito difícil determinar suas causas. Existem correntes que a sustentam como 

resultante de necessidades biológicas, outras que a explica a partir dos indivíduos, outras 

que a reconhecem como um fenômeno de causalidade apenas social provocada ora por 

ruptura da ordem, ora pela vingança dos oprimidos, ora pela fraqueza do Estado. 

Segundo Aquino (1997), “a violência não é um fenômeno social recente. No 

entanto, é possível afirmar que suas manifestações se multiplicam, assim como os atores 

nelas envolvidos. O novo parece ser a multiplicidade de forma que assume na atualidade, 

uma crescente de incidências, chegando a configurar o que se pode chamar de uma "cultura 

da violência". 

Portanto, não se pode dissociar a questão da violência na escola da 

problemática da violência presente na sociedade em geral; miséria, exclusão, corrupção, 

desemprego, concentração de renda e poder, autoritarismo, desigualdade, entre classes da 

sociedade, estão articuladas à questão da violência através de uma teia ampla de relações; 

violência social e violência escolar estão relacionadas, mas esta relação não pode ser vista 

de modo mecanicista e simplista.  

Neste sentido, este artigo tem como objetivo geral analisar as manifestações de 

violência no cotidiano da escola municipal Frei Damião em Picos-Pi, na premissa de avançar 

para a intervenção como forma de prevenção e redução das práticas agressivas na escola. 

A pesquisa pretendida é de natureza exploratória, tendo como sujeitos de pesquisa, 

professores da referida escola. 

Diante do exposto, é possível afirmar, baseado nos teóricos que, a problemática 

da violência no cotidiano escolar é extremamente complexa e multidimensional. Nota-se 



 

 

                  

ainda que a violência esteja aumentando nas escolas não somente do ponto de vista 

quantitativo como também qualitativo. Hoje, ela apresenta grande diversificação e, em 

muitos casos, cresce em intensidade, manifestações estas que se apresenta como reflexo 

da violência social. 

 

 

II. DESENVOLVIMENTO 

 

 

Durante muitos anos a história esteve centrada em narrativas de guerras e 

batalhas, assimilando, tradicionalmente essas manifestações à noção de poder. E é neste 

contexto que a violência inscreve-se, comumente, na crítica platoniana do “tirano”, no 

maquiavelismo do “príncipe” e na crítica marxista de dominação. Associada a esta ideia do 

poder político, a violência, aparece como intrínseca à origem e à natureza de todo poder. 

Neste sentido afirma-se: 

Que a violência tenha existido sempre, em toda parte, é algo que não se contesta, 
quando pensamos na maneira pela qual se edificam e se desmoronam os impérios, 
se firmam os prestígios pessoais, se entredevoram as religiões, se perpetuam ou se 
derrubam os privilégios da propriedade e do poder, e até mesmo como se consolida 
a autoridade dos mestres do pensamento. (PAUL RICOEUR 1957, p. 56) 

O processo de globalização divide opinião de muitos pensadores e, para uma 

parte significativa deles, é a raiz contemporânea de uma nova forma de violência. Um único 

centro hegemônico, os Estados Unidos, controla a máquina do mundo orientado pela lógica 

da acumulação de riquezas, o que pressupõe a existência de um poderoso aparato militar. 

Onde a lógica não puder ser imposta pela pressão diplomática, pela força do mercado, será 

assegurada pela boca fumegante dos canhões. 

A manipulação da máquina do mundo, movida por uma lógica material que não 

considera a natureza humana, é uma fonte de desajustes em toda parte. Não é um processo 

novo, mas a ampliação de uma característica já existente. No rastro dessa manipulação, 

como na esteira de um navio, emerge um redemoinho de descontentamentos expresso pela 

violência: desemprego, desestruturação familiar, consumo de drogas, corrupção, perda de 

autoestima, entre outros. Claro está que essa é uma forma de expressão contemporânea da 

violência.  

As atitudes violentas, na sociedade atual, têm estruturas complexas de difícil 

identificação, “o ato violento se insinua, frequentemente, como um ato natural, cuja essência 

passa despercebida” (ODALIA,1983 p. 23). Este fenômeno deixa marcas, estando, porém, a 

intensidade de seus efeitos diretamente relacionada às leis e normas pertencentes a um 



 

 

                  

grupo. O que assume um caráter violento em determinada cultura pode não assumir numa 

outra.  

No Brasil, a violência, que antes estava presente apenas nas grandes cidades, 

espalha-se para cidades menores, à medida que o crime organizado procura novos 

espaços. Além das dificuldades das instituições de segurança pública em conter o processo 

de interiorização da violência, a degradação urbana contribui decisivamente para ele, já que 

a pobreza, a desigualdade social, o baixo acesso popular à justiça não são mais problemas 

exclusivos das grandes metrópoles, haja vista vez que: 

As modificações no cenário das grandes metrópoles – no que diz respeito ao 
agravamento da violência urbana e ao acirramento dos conflitos entre grupos rivais 
em disputa pelo controle do tráfico nas favelas cariocas – também implicam novos 
riscos e cuidados específicos, os quais devem orientar a convivência entre gêneros 
e gerações no espaço urbano. Além disso, essa cultura da violência alimenta valores 
de prestígio social associados à hierarquia do tráfico; eles penetram no imaginário 
social de rapazes e moças e acabam difundindo o mito de uma rápida ascensão 
social via carreira nessas organizações criminosas. (BRANDÃO, 2007, p. 50) 

O Brasil é um país de desenvolvimento desequilibrado, de grandes 

desigualdades entre os grupos sociais. Não há veracidade na proteção e garantias mínimas 

de sobrevivência para a maior parte da população, que está longe de ter seus problemas de 

alimentação, habitação, terra, saúde e educação satisfeitos. Mas tudo isso não justifica 

simples e linearmente a questão da violência. Ela não é desencadeada necessariamente 

pelas pessoas pobres, miseráveis, mas por grupos que ocupam posições diferentes na 

hierarquia social. 

 

 

2.2 Bullying como expressão da violência escolar. 

 

 

Como instituição social, a escola se constitui num importante lugar/espaço de 

ensino-aprendizagem, de trabalho coletivo e interação entre os participantes do contexto 

escolar. Não se vê a escola somente como um reflexo do sistema de dominação, que 

produz ideologias e práticas alienantes, nem como uma instituição indiferente ao movimento 

social. Vê-se a escola como um ambiente heterogêneo, onde se configuram conflitos e 

contradições característicos das relações sociais, e onde perpassam tramas que compõe 

histórias pessoais, locais e coletivas. 

A ocorrência de violência escolar não se constitui como um fenômeno recente, 

mas nas últimas décadas tornou-se um problema social, além de um importante objeto de 

reflexão. As concepções atuais sobre a violência nas escolas, deixam de relacioná-la com a 

criminalidade e a ação policial, passando a ser foco de inquietações relacionadas à miséria 



 

 

                  

e ao desamparo político, pois conduz a novas formas de organização social imbricadas com 

a exclusão social e institucional. A violência é matéria apresentada cotidianamente na mídia 

escrita e „falada‟, fazendo com que se torne um problema que afeta todas as relações e 

instituições sociais. Nesse tocante: 

Não podemos isentar a escola como se a violência estivesse somente do lado de 
fora. Apontar os pais, a estrutura familiar, a estrutura econômica como responsáveis 
pela crueldade entre as crianças (...) à violência que é gerada dentro da própria 
escola, não apenas porque ela é uma instituição homogeneizadora, controladora,..., 
mas também porque ela é a expressão de grupos em permanente conflito. 
(GUIMARÃES 1996, p. 81)  

A violência não está ligada somente a ações físicas, mas a uma constante 

ameaça, medo e terror, capaz de abalar as bases mais estáticas que se avaliam 

inabaláveis. Com relação a essas questões destacam-se a força das muitas linguagens que 

compõe os universos sociais, que revelam a existência de espaços e cultura, produtos 

concretos, do imaginário e da imaginação.  

Há que se pensar a violência na escola como expressão, representação desse 

embate de diferenças no palco de um espaço público depauperado e degradado pela 

formação social e econômica. De acordo com Mandell (1983), por não suportar a vivência 

cotidiana com a impotência, os indivíduos regridem em nível denominado “psico-familiar”; 

agem na instituição como se estivessem em suas próprias casas lidando com seus pais, 

irmãos e filhos. 

Em consonância com Costa (2007) as crianças e adolescentes devem entender 

que a disciplina está ligada à sua segurança, e favorece o seu desenvolvimento, por ser 

também uma forma de respeitar os outros e seus direitos. Logo, o estabelecimento de 

normas de convívio é salutar para todos, uma vez que se um determinado comportamento é 

estipulado para um, ele também serve para os outros 

O termo bullying, de tão pouco conhecido, soa mais como um neologismo 

americanizado, entretanto ao centrá-lo numa dimensão conceitual percebe-se que este é um 

fenômeno muito comum no cenário escolar brasileiro, e que impacta negativamente no 

processo de ensino-aprendizagem. 

A abordagem em torno deste fenômeno, geralmente direciona o foco a dois 

protagonistas: o agressor e a vítima, entretanto, sabe-se que a ocorrência de bullying pode 

envolver vários atores em diferentes representações.  

Bullying quer dizer valente, agressor. Toda vez que os colegas agridem, diminuem 
ou rotulam outros colegas, eles cometem o fenômeno “bullying”. (...) entre as 
crianças e adolescentes existem muitas brincadeiras. Algumas são saudáveis, 
estimulam a criatividade e o prazer. Entretanto, outras machucam profundamente a 
emoção e geram traumas na personalidade. (CURY, 2006, p.99).  

Nas escolas brasileiras o bullying, apesar de não conhecido como tal, é prática 

corrente, e, esse não reconhecimento se deve ao fato de a propagação desse fenômeno 



 

 

                  

ainda ser tímida e a discussão em torno do mesmo ainda não se configura como prioridade 

no contexto educativo. 

Todos os dias, alunos no mundo todo sofrem com um tipo de violência que vem 

mascarada na forma de “brincadeira”. Estudos recentes revelam que esse comportamento, 

que até a pouco tempo era considerado inofensivo e que recebe o nome de bullying, pode 

acarretar sérias consequências ao desenvolvimento psíquico dos alunos, gerando desde 

queda na autoestima até, em casos mais extremos, o suicídio e outras tragédias. 

O bullying, enquanto prática de violência ultrapassa as fronteiras de uma simples 

ocorrência de indisciplina, visto que, sua abrangência é ampla e a gravidade pode resultar 

em marcas profundas que tente a comprometer o desenvolvimento psicossocial da vítima, 

incorrendo em mazelas que pode acompanhá-lo por toda à vida.  

De acordo com Almeida (1999) a exclusão é a modalidade de bullying mais 

adotada por adolescentes. Tal fato pode ser evidenciado no cotidiano escolar, 

frequentemente ocorre durante a realização de atividades em grupos ou durante o intervalo, 

quando uma ou mais crianças são preteridas pelos colegas e não são escolhidas para fazer 

parte de seus grupos de trabalho ou equipe de jogos. 

Em uma ocorrência de bullying o agressor assume a liderança, enquanto demais 

formam a platéia, motivando-o, são co-autores na ação contra a vítima. A agressão é a 

característica principal do autor de bullying. Aos poucos ele se transforma em controlador 

emocional, sendo ponto de partida para rotulações, humilhações e discriminações diversas 

a vítima. O agredido é foco de perseguição, passando a ser, constantemente, agredido pelo 

outro. O agressor perde o controle e se excede naquilo que ele começa como uma 

brincadeira que consiste em: aterrorizar, apelidar e até maltratar fisicamente alguém. Torna-

se perceptível que os papéis envolvidos no fenômeno são interdependentes, ou seja, para 

existir o autor da ação, necessariamente tem que haver o receptor. O autor escolhe a vítima 

de acordo com alguns critérios hierárquicos previamente observados. 

É importante destacar que em casos de bullying o agressor, tanto quanto a 

vítima, necessita de ajuda, pois o seu comportamento evidencia que algo não vai bem, e a 

agressão funciona como um pedido de socorro. 

Para detectar características que se configuram como indicadores que mostram 

a criança como vítima de bullyng é preciso que os funcionários da escola e família estejam 

atentos a detalhes que sinalizam a ocorrência. De acordo com Guidalli (2005) a vítima de 

bullyng pode demonstrar falta de vontade de ir para a escola e sente-se mal perto da hora 

de sair de casa. Parecer ansiosa, angustiada e deprimida; apresentar baixo rendimento 

escolar; voltar para casa com roupas ou livros rasgados; perder seus pertences ou dinheiro; 



 

 

                  

levar lanche para escola e voltar com fome; ter pesadelos constantes, chegando a gritar por 

socorro durante o sono. 

A presença de ferimentos sem explicação e a aversão a conversar sobre o 

assunto, são indícios de agressão. Sendo vítima de bullying a criança sinaliza de alguma 

forma, portanto, é preciso estar atento para entender os sinais. A vítima de bullying é 

escolhida pelo agressor exatamente por apresentar características deferentes que a coloca 

em desvantagem. Portanto, a estrutura física desproporcional que compreende: obesidade, 

a magreza, a altura, a cor, deficiências físicas ou limitações intelectuais, entre outras, são 

peculiaridades que desencadeia a agressão. 

A intervenção dos pais e funcionários da escola é fundamental na minimização 

das ocorrências de bullying, no entanto, a ação deve ser refletida e dimensionada 

incisivamente para que não venha a intensificar a ação do agressor. 

De acordo com Taylor (2005) os pais e educadores desempenham o papel de 

dar o tom da comunidade, partindo da avaliação do desenvolvimento do ano letivo, da 

direção de analisar seus comportamentos, políticas e verdadeiras motivações que permeiam 

o conceito de disciplina e de cultura escolar. Pois, o que motiva a melhoria da vida estudantil 

e social dos alunos é a percepção que eles têm do trabalho de integração e cooperação dos 

adultos por eles e para eles. 

Se não houver intervenções efetivas contra o bullying, o ambiente escolar torna-

se totalmente contaminado. Todos os alunos tendem a serem afetados negativamente, 

passando a experimentar sentimentos de ansiedade e medo. Alguns alunos, que 

testemunham as situações de bullying, quando percebem que o comportamento agressivo 

não trás nenhuma conseqüência a quem o pratica, poderão achar por bem adotá-lo. 

Eis que se instala um impasse: uma postura autoritária e repressiva pode 

desencadear resultados contraproducentes, e a tolerância excessiva pode incorrer em 

permissividade. Portanto, em meio à ebulição conflituosa do espaço escolar, o bullying 

marca presença e se converte em mais um desafio a ser enfrentado e erradicado, assim a 

prevenção, neste contexto, constitui em princípio do fim. 

A questão crucial é encontrar o equilíbrio entre a disciplina e a liberdade de ação 

visto que, coibir a violência sob a égide do restabelecimento da disciplina e da ordem na 

escola pode apresentar resultados contraproducentes. Entretanto, algo precisa ser feito, 

pressupondo que o bullying marca as vítimas de tal forma que seus efeitos negativos 

tendem a perdurar por toda a vida. 

Contudo, acredita-se que não há uma receita própria para a solução do 

problema da violência nas escolas, por isso, um trabalho voltado à prevenção de um 

fenômeno tão complexo quanto o bullying demanda um planejamento específico e o 



 

 

                  

comprometimento de todos os profissionais da escola. As ideias aparentemente simples 

devem ser decisivas, portanto, não devem ser desprezadas, posto que, talvez nestas esteja 

contida a saída. 

 

 

2.3 Manifestações e estratégias de prevenção ao Bullying na escola Frei Damião. 

 

 

Através da pesquisa realizada constatou-se a existência real dessa problemática 

no universo selecionado da cidade de Picos. De todo o grupo entrevistado 86,6% afirmou já 

terem presenciado atos de violência na escola onde trabalham e apenas 13,4% nunca o 

fizeram, no entanto, tomaram conhecimento da ocorrência dos referidos atos.  

Portanto, é fato, a violência está por toda parte, inclusive nos lugares mais 

improváveis e inteligíveis como a escola. E, deste modo, são vários os questionamentos e 

os modos de análise que se abrem quando deparam-se, quer empírica, quer teoricamente, 

com a questão “indigesta” da violência na escola, principalmente através de seus efeitos, 

que se apresentam também das mais variadas formas: desde as agressões físicas ou 

verbais explícitas, a depredação, as diversas ameaças, a indisciplina, até a apatia nas 

relações, os confrontos velados, os muros (reais ou simbólicos), os processos de exclusão, 

dentre outros. 

Os tipos de violência mais apontados pelos respondentes foram: os 

xingamentos, as agressões físicas de natureza leve, os ataques pessoais e desrespeitosos 

e as ameaças aos professores. Foram apontadas, ainda, com números consideráveis de 

ocorrências: a discriminação racial, social e de gênero e, em menor escala 6,6%, casos de 

perseguição política. Consonante a isto, destaca-se que: 

As brincadeiras de mau gosto, disfarçadas por um duvidoso senso de humor, é 
bullying. O termo ainda não tem uma denominação em português, mas é usado 

quando crianças e adolescentes recebem apelidos que os ridicularizam e sofrem 
humilhações, ameaças, intimidação, roubo e agressão moral e física por parte dos 
colegas. Entre as conseqüências estão o isolamento e a queda do rendimento 
escolar. Em alguns casos extremos, o bullying pode afetar o estado emocional do 
jovem de tal maneira que ele opte por soluções trágicas, como o suicídio. Em 
pesquisas realizadas em 11 (onze) escolas cariocas pela Associação Brasileira 
Multiprofissional de Proteção à Infância e à adolescência, no Rio de Janeiro, revelou 
que 60,2% dos casos acontecem em sala de aula. (CAVALCANTE 2005, p. 32): 

 

O bullying,por se tratar de algo mais sutil, entretanto não menos relevante, sendo 

que consubstanciado nesta pesquisa pelas referências feitas pelos professores a 

xingamentos, perseguições e discriminações, difere da violência explícita que é facilmente 

identificável em algumas escolas, tais como pichações, atos de vandalismo ou agressões 



 

 

                  

físicas. Pode-se dizer, portanto, que o fenômeno é tolerado pela comunidade escolar, e visto 

muitas vezes como „normal‟ no relacionamento entre crianças e adolescentes. 

No tocante à autoria de atos violentos, os alunos foram os apontados, 100,0% 

dos entrevistados atribuíram a eles a prática dos atos violentos na escola. Segundo Delors 

(apud ABROMOVAY, 2002) a violência escolar está incorporando à violência do cotidiano 

no espaço urbano, abalando diretamente os quatros pilares do conhecimento reconhecidos 

pela comissão Internacional sobre educação para o século XXI: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. E atualmente o mais difícil 

ensinar é o “aprender a viver juntos”, não respeitando as diferenças e “aprender a ser” em 

um mundo consumista da cultura do “ter”. 

Ainda no tocante à autoria dos atos violentos ocorridos no espaço escolar, os 

homens foram apontados quase que pela unanimidade dos respondentes. Assim, 93,4% 

dos pesquisados citaram os homens como autores da maioria das ocorrências de violência 

na escola, apenas 6,6% afirmaram que homens e mulheres se envolvem, na mesma 

proporção, com a prática de violência e nenhum indicou as mulheres como autoras de tais 

atos.  

Observa-se que cultura patriarcal deixa marcas profundas na cultura da 

sociedade brasileira, que traz o homem como detentor de razões e poderes. “Ele sente uma 

necessidade imperiosa de dominar e subjugar os outros, de se impor mediante o poder e a 

ameaça e de conseguir aquilo a que se propõe”. (FANTE, 2005 p. 73) 

Os homens também foram os mais apontados como sendo vítimas da violência 

na escola. Assim, 80,0% afirmaram que são eles os mais vitimizados por esses atos, 13,4% 

disseram que essa vitimização independe de gênero, portanto, homens e mulheres são 

vítimas desses atos numa proporção de igualdade e, apenas 6,6% indicaram as mulheres 

como as mais vitimizadas. 

Nos casos das ocorrências citadas, as medidas mais adotadas pela escola 

86,6%, segundo os respondentes, foram: aconselhamento para os envolvidos, solicitação da 

presença dos pais na escola e suspensão dos envolvidos das atividades escolares por um 

determinado período. Foram citadas ainda, embora por um número bem menor e 

professores, 13,4%, outras medidas como: omissão da escola em relação aos casos 

ocorridos e a expulsão dos envolvidos. 

O reflexo da atual cultura é engessar e fragilizar a família e a escola, que não 

sabem definir o seu papel na educação e terminam repassando de um para o outro a 

responsabilidade de educar. Percebe-se que: 

A família passa essa responsabilidade à escola, a escola em psicopedagogos, estas 
em psicólogos ou psiquiatras e, não raramente estes atribuem responsabilidade à 
família, fechando o círculo. Como reflexo desse clima, os professores ficam com 



 

 

                  

medo de serem antipáticos, os pais com receio do desamor dos filhos e, assim, a 
indisciplina vai ganhando novos contornos e mais agudas perversões. (ANTUNES, 
2003 p. 45)  

Questionados sobre o papel da mídia nas consideradas distorções sociais, 

96,0% dos educadores disseram crer que a mídia espetaculariza essas distorções, pois 

mostra também os sequestradores e outros delinquentes que se dão bem,.”você está vendo 

aí um grupo de sequestradores, pessoas de excelente aparência e bem vestidas. Então 

muito adolescente se identifica com uma pessoa dessas" (professor B). Alguns educadores 

33,0% se referiram, ainda, à televisão como um meio quase onipotente e que tem um efeito 

devastador na formação dos jovens. De acordo com dois dos entrevistados: 

A televisão é a sociedade corrompendo eles o tempo todo. Eu até acho que a gente 
faz muito nas quatro horas que têm de aula. As outras vinte eles estão sendo 
massacrados por televisão, crime, drogas, é muito pouco para esse risco social que 
eles têm, a influência que eles têm. (PROFESSOR F) 
Isso é um risco para a formação dos jovens, porque se você copia o modelo ruim, 
você vai perpetuar o modelo ruim, querendo levar vantagem. Para que eu vou ser 
honesto, pra que eu vou ter retidão de caráter, para que eu vou ter postura em 
determinados valores? Eu acho que é risco, é uma convulsão imensa, já em prática 
na sociedade. (PROFESSOR H) 

Como se pode perceber, frente aos outros veículos e às possibilidades de 

informação e comunicação, os mestres julgam que a escola não só tem um papel central, 

mas ela tem grandes concorrentes que acabam por atrair mais os jovens. Isso faz com que 

os professores sintam que seu próprio prestígio diminuiu diante dos jovens. Já não são um 

modelo a ser copiado.    

Ao serem indagados se discutiam o tema violência nas suas aulas dentro da 

escola, professores 53,3% responderam que sim, entretanto que muito raramente, 26,7% 

que já tinham usado o tema em algumas avaliações e 20,0% afirmaram nunca usar o tema 

violência em sala de aula.    

Os educadores afirmaram, ainda, que deveriam discutir com os alunos sobre a 

exposição deles à violência, buscando juntos formas de prevenção, mas 76,0% não se 

julgam preparados para desenvolver esse tipo de atividade. Impotência, medo, angústia e 

revolta foram sentimentos comuns apontados por 46,0% dos educadores que têm que lidar 

com a questão da violência na escola, no entorno e nas relações conflituosas que permeiam 

o ambiente escolar,"você tem que estar alimentado psicologicamente para 

encarar"(ProfessorL) 

As instituições devem oportunizar aos educandos o acesso a essas informações, 

para que eles possam refletir e conhecer o fenômeno Bullying, bem como as terríveis 

conseqüências resultantes desse tipo de violência. Ao adquirirem conhecimento sobre as 

atitudes que desenvolvem o “comportamento bullying” e o que pode se fazer para evitá-lo, 

os alunos estarão transformando a escola, num lugar pacífico, estimulando o bom 

relacionamento no sistema educacional. 



 

 

                  

 

III. CONCLUSÕES 

 

 

 Entender a violência na Escola pública de Picos-Piauí, não foi um trabalho 

fácil, no entanto a pesquisa de campo permitiu observar não somente a violência escolar, 

mas também os problemas que a escola enfrenta e que foram, amplamente discutidos 

durante a vida acadêmica. As falas das entrevistadas revelam alguns aspectos importantes 

a serem considerados, quando tratamos das manifestações da violência: a falta de reflexão 

por parte do professor sobre a sua ação pedagógica e o seu comprometimento com a 

formação de um ser holístico; a falta de relacionamento entre a escola e família do aluno, 

que só comparece a escola quando o aluno comete algum ato infracional; a falta de uma 

leitura crítica desta realidade que a escola está inserida; e a falta de capacitação do pessoal 

que compõe a escola para lidar com os problemas escolares, estando entre eles, a 

violência. 

 Foi observado ainda que, na escola, os maiores responsáveis pelos atos 

violentos tem sido os adolescentes do sexo masculino; que os xingamentos, as agressões 

físicas de natureza leve, os ataques pessoais e desrespeitosos e as ameaças aos 

professores. Esses são os atos mais comuns na escola. Outro fato identificado na escola é a 

preocupação dos professores com a violência, no entanto há uma particularidade 

importante: eles não pensam que podem ajudar a superar a violência, pois não se sentem 

preparados tecnicamente para isso. Fato que faz com que deixem para a direção da escola 

toda a responsabilidade na busca de soluções. 

 Percebeu-se também que, a escola, diante da violência, vêm buscando o 

diálogo com o aluno e com a família e realizando um trabalho que envolve, muitas vezes, 

profissionais de outros órgãos. Mas poucas são as ações que vêm sendo desenvolvidas 

para evitar a violência. A suspensão das aulas, por exemplo, acaba por se tornar, para o 

aluno, um período de férias antecipado. Acredita-se portanto, que a participação da família 

seja fundamental para o êxito do trabalho desenvolvido pela escola e que os profissionais do 

desenvolvimento do trabalho, devam buscar adquirir, sem uso excessivo de autoridade, a 

confiança dos alunos. 

É fundamental ressaltar que, nessa pesquisa, apenas foi tocada a ponta da 

“pirâmide” que representa a violência na escola, ou nem mesmo isso. Na base da “pirâmide” 

estão problemas relacionados à política econômica do governo, à estrutura familiar, à 

influência dos meios de comunicação no comportamento do ser humano e principalmente  



 

 

                  

dos jovens, a falta de prioridade à educação no país, à inversão de valores existentes na 

sociedade, à reação professor-aluno e aos aspectos psicológicos do adolescente violento, 

entre outros. No entanto, é imprescindível que a escola se preocupe em discuti-la e buscar, 

juntamente com a comunidade, formas de preveni-la ou até mesmo superá-la. O que não 

pode mais acontecer é a escola ignorá-la ou ainda tentar usar métodos arcaicos como a 

simples suspensão ou expulsão dos alunos que praticam atos violentos.  

Acredita-se que o profissional deve procurar conhecer e compreender as 

transformações sociais para poder acompanhar, com toda competência, as modificações em 

suas demandas de trabalho. Deve ainda, estar atento a essas transformações na sociedade 

e no mundo do trabalho e preparado para superar e avançar sobre as dificuldades que 

surgem em seu ambiente profissional e de pesquisa. Dessa forma, encontrará alternativas 

para o seu exercício de sua profissão e até mesmo poderá colocar em prática novos 

métodos para o seu aprimoramento e superação dentro deste universo de trabalho tão 

acirrado que se encontra nos dias atuais. 
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