
VIOLÊNCIA NA ESCOLA: ELEMENTOS PARA REFLEXÃO 
SOBRE O CASO DA ESCOLA DIOMEDES SANTOS SILVA* 

Givanilde da Silva Costa1 
gil_costa79@hotmail.com 

 

RESUMO 

O principal objetivo do presente artigo é discutir o problema da violência na escola, 

refletindo sobre os estragos provocados por ela, assim como possíveis ações que a 

minimizem no ambiente escolar. Foram realizadas pesquisa bibliográfica e de 

campo, cujos resultados nos possibilitou a seguinte conclusão: violência gera 

violência e para combatê-la é preciso ter muito amor pelas pessoas, se colocar no 

lugar do outro e dialogar bastante, porque o poder não está na força bruta, mas sim 

na sabedoria das palavras e gestos.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente artigo visa elucidar, a partir de estudos e pesquisas realizadas, 

como os estudantes, professores e demais profissionais da área de educação 

podem lidar com a questão da violência no contexto escolar. Trata-se de tema 

extremamente atual e presente em nossa sociedade. 

 No decorrer da pesquisa, pretendemos aprofundar a compreensão do 

fenômeno da violência, destacando a sua origem, os tipos de violência praticada no 

ambiente escolar, as diferentes faces da violência, dentre outros questionamentos. 

A escolha deste tema originou-se da experiência de estágio extracurricular, 

no segundo período do curso de Pedagogia. A turma em que estagiei era de 

primeiro ano, com alunos na faixa etária de 4 a 6 anos. Estes eram bastante 

violentos. Não sabia como lidar com eles, nem com a situação em que me 

encontrava, tampouco como trabalhar os conteúdos em sala de aula, diante da 
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realidade encontrada. Só pensava em desistir, mas não fiz isso. Encarei a turma e 

fiquei lecionando nela durante todo o ano letivo de 2008. Apesar de ter sido a turma 

que mais me deu trabalho, foi também a que mais aprendeu os conteúdos.  Aprendi 

muito com eles e eles comigo, tornou-se a turma que mais gostei. Aprendi a 

conhecê-los de uma forma mais íntima e compreendi porque eles agiam daquela 

maneira. 

  Este tema é bastante atual e presente na realidade das escolas. Chega até 

a ser um dos maiores problemas enfrentados por alunos, professores, diretores e 

demais profissionais que trabalham na escola, e não sabem lidar com esta situação. 

  É bastante angustiante ter um grande problema em nossas mãos e não 

saber resolvê-lo. Portanto, discutir este assunto em um artigo proporciona grandes 

contribuições para os profissionais que trabalham na área de educação. O professor 

comprometido deve buscar repensar as suas práticas, refletir e decidir se continua 

fazendo a mesma coisa sem obter resultado ou se muda suas estratégias, para 

colher frutos positivos de seu trabalho. 

Sendo assim, buscamos investigar o problema da violência na escola, 

refletindo sobre os estragos provocados por ela, bem como discutindo ações que 

podem minimizá-la. A pesquisa foi exploratória e descritiva. As formas de coleta, 

bibliográfica e de campo, com caráter qualitativo. As fontes da pesquisa foram livros, 

artigos, sites especializados, diários de campo e questionários. 

A pesquisa de campo foi realizada no colégio Diomedes Santos Silva, 

localizado no Bairro Santa Maria, com alunos da 3ª série do Ensino Fundamental. 

Esta escola foi escolhida por dois motivos: primeiro porque estava estagiando lá e 

via de perto os problemas que existiam nesta escola. O segundo motivo foi por que 

a maioria dos alunos eram bastante violentos com os colegas, professores e 

diretores. O turno da tarde era ainda mais problemático. 

O instrumento de coleta utilizado foi o questionário com perguntas semi-

estruturadas. Após a aplicação do questionário foram analisados os dados da 

pesquisa, que subsidiou a redação deste artigo apresentado, como requisito à 

conclusão da graduação em Pedagogia.  
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2 O PROBLEMA DA VIOLÊNCIA 

A violência é um problema social amplo, complexo e bastante antigo. 

Podemos comprovar esta última afirmativa lendo o relato da história de Caim e Abel, 

na Bíblia, no livro de Gêneses, capítulo 4, versículos 8 a 16, em que está registrado 

o primeiro ato de violência em nosso planeta: um irmão matou o outro, movido pela 

inveja (ALMEIDA, 1995). 

A história da colonização de nosso país que é o Brasil, também foi marcada 

por vários atos de violência, tanto social, como política e cultural. Apesar de este 

tema ser tão antigo e estar tão presente em nosso cotidiano, ele é relativamente 

pouco pesquisado. Temos poucas fontes bibliográficas abordando especificamente a 

presença desta temática no contexto escolar. 

Infelizmente, a violência está presente em todos os lugares, inclusive nas 

escolas. Podemos presenciar diariamente, através dos meios de comunicação 

cenas de violência no trânsito, nas escolas, no ambiente doméstico e em vários 

lugares. Diante desse quadro as pessoas, em geral, não se sentem protegidas 

devido às injustiças que ocorrem em nossa sociedade; não confiam nas autoridades 

em face da corrupção deflagrada em muitas situações. 

Nesse cenário, a função da escola deve perpassar pelo desenvolvimento 

ético, moral, numa relação de respeito mútuo entre professores, alunos e demais 

pessoas que nela trabalham. 

Segundo Costa (apud Candau, 2009, p.19), “violência é o emprego desejado 

de agressividade com fins destrutivos”. Agressões físicas, brigas, conflitos podem 

ser expressões de agressividade humana, mas não necessariamente expressões de 

violência. Na violência a ação é traduzida como violenta pela vítima, pelo agente ou 

pelo observador. A violência ocorre quando há desejo de destruição. 

O dicionário do pensamento marxista (Santos, 2004, p.21) aborda dois tipos 

de violência na escola: violência direta, que visa atingir a pessoa e violência indireta,  

que se volta contra o patrimônio. 

  Candau (1995) apresenta alguns fatores que fortalecem a violência: política 

ineficiente ou corrupta, má distribuição de renda, desemprego, pobreza, aumento do 

narcotráfico e descrença na justiça.  
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3 COTIDIANO ESCOLAR E VIOLÊNCIA  

Nas escolas, os tipos de violência mais praticados são as agressões entre 

alunos, agressões entre alunos e professores e agressões contra o patrimônio 

escolar. Os diretores, professores e demais funcionários da escola não sabem lidar 

com esta situação e acabam ficando de mãos atadas, sem conseguir resolver o 

problema. 

Existe, ainda, um tipo de violência bastante praticado nas escolas, mais 

recentemente denominado de bullying. Este é um termo inglês usado para descrever 

atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, praticados por um 

indivíduo ou grupo de indivíduos com o objetivo de intimidar ou agredir outro 

indivíduo incapaz de se defender. (CALHAU, 2009). 

Atualmente, a maioria dos alunos já praticou ou sofreu algum tipo de 

bullying; por meio de atos, como: colocar apelidos, bater, humilhar, espalhar 

comentários falsos e fazer chantagem aos colegas de sala de aula. Contudo, quem 

comete bullying ou qualquer tipo de violência não pode ficar impune (ESCOREL, 

2008).   

Candau (1999) aborda os vários tipos de violência praticada no cotidiano das 

escolas através de estudos realizados por diferentes pesquisadores. Guimarães cita 

a interferência de grupos externos, tais como o narcotráfico e as “galeras”, que usam 

as escolas para brigar com grupos rivais. 

A intervenção por parte do narcotráfico nessas escolas se faz [...] de forma 
sutil, com pouca visibilidade, através de diferentes mediadores, 
representativos de posições diversas em relação às quadrilhas, tendo como 
propósito ampliar a área física e os grupos sociais sob seu controle. 
(GUIMARÃES, 1995, p. 7). 

 Outro tipo de grupo externo, conforme Fukui (1992), é a invasão de alunos 

insistentes que vão à escola para desfrutar de um mínimo de convívio social. 

A depredação é um tipo de violência praticada contra o patrimônio escolar. 

Para Fukui (1992), tais atos relacionam-se à falta de difusão do conceito de “bem 

público” sendo necessário divulgar os custos dos prejuízos causados pelas 

depredações para conscientizar as pessoas em relação à necessidade de 

preservação. 

   As brigas e agressões entre alunos é o tipo de violência mais presente nos 

relatos de educadores, alunos e pais. Dentre as agressões entre alunos e adultos, 
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destacam-se as agressões entre alunos e professores e vice-versa. Na visão dos 

adultos, tal manifestação de violência pode estar associada com a falta de 

competência relacional do profissional que atua na escola; enquanto que na visão 

dos alunos, a violência é motivada como uma forma de protesto (FUKUI, 1992). 

    A violência familiar ocorre, segundo Cardia (1997), quando há pouco 

diálogo, pouca interação e poucas atividades compartilhadas entre os componentes 

da família. Famílias onde há violência entre seus membros têm grande chance de 

seus filhos serem violentos também. A família tem o poder nas mãos tanto para 

aumentar ou diminuir os efeitos da violência sobre seus filhos em outras instâncias. 

Para Cardia (1997) esse tipo de violência pode comprometer o desenvolvimento 

cognitivo das crianças e dos jovens. 

    A crise da função da identidade da escola mudou a escola e mudou o 

professor. A escola era vista como instrumento de ascensão social, nos últimos anos 

percebeu-se um enfraquecimento do papel da escola (Idem, 1997). 

Vale destacar, ainda, a interferência da mídia, especialmente a mídia 

televisiva, considerada um meio de comunicação de massa. Alguns jovens 

percebem que a violência na programação da TV muitas das vezes é maior do que 

na realidade. 

    Para solucionar um problema tão complexo e abrangente que é a 

violência e que afeta as bases do funcionamento escolar e as relações entre a 

educação e a sociedade é preciso, segundo Candau (1999), que o Estado, a 

sociedade e os educadores se voltem para medidas que tenham por finalidade 

valorizar a educação e o magistério, e reforçar o papel da escola.  

    Para amenizar a violência na escola é preciso levar este tema para a sala 

de aula desde as séries iniciais, fazer o aluno refletir, e se colocar no lugar do outro, 

aplicar trabalhos em grupos para que os alunos se conheçam melhor e se tornem 

amigos, atribuir tarefas aos alunos principalmente aos que gostam de brigar, 

elaborar aulas atrativas para prender a atenção do aluno, fazendo que ele tenha 

prazer em estar na sala de aula. Seria bom se as escolas tivessem um gestor 

comprometido com esta questão. As escolas deveriam também incluir nas suas 

programações pedagógicas atividades relacionadas ao tema da violência na escola, 

estimulando a comunidade, os pais dos alunos juntamente com os seus filhos para 

participarem. A direção das escolas ainda deveria investir também em treinamentos 

e cursos para os professores, abrangendo esta problemática. 
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4 O CASO DA ESCOLA DIOMEDES SANTOS SILVA 

 

Através da observação realizada na escola Diomedes Santos Silva e das 

entrevistas aplicadas a professores/as e coordenação pedagógica, obtivemos os 

seguintes dados: no ano de 2010, o número de atos de violência praticados entre os 

alunos do colégio Diomedes era bem mais elevado do que o praticado no ano de 

2011, devido à falta de qualificação e de comprometimento por parte de alguns 

profissionais que compunham a equipe escolar, que “não estavam preparados para 

resolver os vários tipos de violência presentes na escola” e devido à “falta de 

organização da escola”. Atualmente, esse quadro tem sido superado, pela existência 

de pessoas qualificadas e comprometidas com exercício da função, que atuam em 

conjunto, buscando soluções para minimizar efetivamente esse problema.  

Atualmente, o colégio Diomedes está mais organizado desde a entrada dos 

alunos até o horário da saída deles. Apesar de não haver atividades que discutam o 

tema da violência na escola, tem professores que trabalham essa temática, não 

ficam esperando pelos outros, pelo contrário fazem a sua parte. 

Podemos presenciar que quando a escola adotou o recreio dirigido e 

programou o recreio em horários diferentes, a violência reduziu substancialmente. 

Quando a Coordenação Pedagógica resolveu reunir todos os professores e 

estagiários, de dois em dois meses com a finalidade de discutir ações, para o melhor 

funcionamento da escola, desse dia em diante a escola só tem melhorado. Todos 

entregam o planejamento das aulas à coordenação da escola e mantém uma cópia 

desse documento. Quando possível, dão algumas sugestões para que as aulas 

fiquem mais atrativas, sugerem que usemos jogos da memória, quebra cabeça, 

dominó com palavras ou números, bingo, cruzadinha gigante, jogo dos 7 erros, 

boliche; tudo que os alunos gostam. O uso dos jogos tem de estar de acordo com os 

conteúdos ensinados em sala de aula. 

Podemos inferir, a partir das respostas dos/as professores/as, que o 

comportamento dos alunos está melhorando também devido a atividades em 

grupos, desenvolvidas em sala de aula, nas quais os alunos conhecem melhor os 

seus colegas e aprendem a respeitá-los. Os professores propõem obrigações para 
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os alunos cumprirem, colocando-os para serem os “ajudantes do dia” e eles gostam 

bastante.  

Os professores mostram o valor que os alunos têm para eles, e explicam 

que professor também deve ser respeitado. No dizer dos pesquisados, é importante 

fazer os alunos refletirem sobre o que fizeram, colocando-se no lugar do outro para 

ver se agiriam da mesma forma nestas situações.  

Os dados coletados reafirmaram a hipótese inicial desta pesquisa: de que o 

comprometimento profissional e a habilidade de relacionamento interpessoal são 

fatores imprescindíveis para o combate à violência na escola. 

 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa foi bastante importante e gratificante por discutir a 

problemática da violência na escola, aprofundando o olhar sobre a grande 

importância que tem o professor na formação do caráter de seus alunos. O professor 

tem o poder de inspirar transformações positivas nas crianças, favorecendo o 

exercício da sua cidadania. 

Não podemos ser omissos diante de atos de violência praticados em nossa 

presença, devemos tomar uma atitude. Sempre que nos colocamos no lugar do 

outro, passamos a agir e a enxergar as coisas de uma maneira bem melhor e 

diferente. 

Queremos trabalhar nas escolas sem medo de sermos agredidos 

fisicamente, verbalmente ou moralmente e queremos também que os alunos se 

sintam protegidos e que tenham prazer de ir às escolas porque a educação é à base 

de tudo na vida. Para tanto, cada um deve fazer à sua parte, dizendo não à violência 

e sim ao diálogo, substituindo a força bruta pelo respeito mútuo e pela sabedoria dos 

gestos e palavras. 
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