
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI  

Programa de Pós-Graduação em Educação 

Cristina Braga dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLÊNCIA ESCOLAR: repercussões da violência no trabalho docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Diamantina  

2017



Cristina Braga dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLÊNCIA ESCOLAR: repercussões da violência no trabalho docente 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, como 

requisito parcial para obtenção do Título de Mestre. 

 

Orientador: Profa. Dra. Regina Célia do Couto 

 

 

 

 

 

 

 

Diamantina  

2017



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais dos quais herdei os valores que cultivo. 

 



AGRADECIMENTOS 

 

            Agradeço a Deus, sem Ele nada é possível. 

 Este trabalho apenas se concretizou, porque muitas pessoas por generosidade e carinho 

me auxiliaram. A todas agradeço, independente de terem seus nomes citados. 

 Agradeço ao Wilton, meu esposo, amigo e amor, pelo carinho e compreensão nos 

momentos difíceis, além do auxílio técnico imprescindível. 

 Agradeço à minha irmã, professora e amiga Denise Braga, a quem quero ao meu lado 

por muitas vidas, pelo incentivo e acolhida.  

 À minha mãe, por ser um exemplo de mulher e de pessoa. A ela minha eterna gratidão 

por ter dedicado tanto amor e carinho no cuidado aos meus filhos, todas as vezes que precisei 

me ausentar de casa para participar das aulas em Diamantina. 

 Agradeço ao Pedro Henrique e ao João Paulo por serem filhos maravilhosos, que em 

momento algum permitiram que eu me afastasse demais. Cada vez que solicitaram a minha 

presença, me fizeram sentir amada e necessária e, portanto, feliz. 

 À minha orientadora e, para sempre mestre, Dra. Regina Célia do Couto, por ter 

confiado em meu trabalho. Agradeço pelos e-mails respondidos sempre com urgência, pela 

dedicação, pela acolhida e por compartilhar comigo seus conhecimentos. Sempre lhe serei 

grata!  

 Agradeço aos meus irmãos, Eloiza, Evaldo, Eduardo, e aos sobrinhos, pelo apoio e 

carinho. Pessoas queridas que quero sempre por perto. 

 À Patrícia, fiel escudeira, pelos cuidados com as crianças e com a minha casa. 

 Agradeço aos amigos, que não me abandonaram devido a minha ausência. 

 Aos colegas da Turma B e aos novos amigos Alice, Felipe e Vanderson, por tornarem 

mais agradáveis as semanas que passei em Diamantina.   

 Agradeço aos profissionais que participaram desta pesquisa, pela disposição, paciência 

e confiança a mim depositados. Jamais poderei retribuir... 

 Por fim, agradeço aos muitos professores que tive ao longo da vida, todos 

contribuíram para que este momento fosse possível. Portanto, todo meu carinho, respeito e 

gratidão. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] quero salientar o papel da escola como a grande instituição 

envolvida na civilidade, ou seja, envolvida na transformação dos 

homens: de selvagens em civilizados. A escola como o lugar capaz de 

arrancar cada um de nós e assim arrancar a sociedade de que fazemos 

parte da menoridade, e nos lançar num estágio de vida mais evoluído, 

criando uma sociedade formada por cidadãos que por estarem na 

"mesma cidade", estão num ambiente comum e, por isso, têm de 

aprender a viver minimamente se tolerando, em cooperação mútua e 

sem se barbarizarem. Esse, talvez, seja o sentido mais radical da 

escola moderna. (VEIGA-NETO, 2003, p.104). 



RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo analisar as repercussões da violência no trabalho docente. 

Para isso, selecionamos como lócus de pesquisa uma escola pública da Rede Municipal de 

Belo Horizonte. Optamos pela metodologia de pesquisa predominantemente qualitativa. 

Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizados a análise de documentos e as 

entrevistas semiestruturadas. Os documentos que nos serviram para as análises foram os 

diários de bordo – livro de ocorrência – produzidos pela escola entre os meses de fevereiro e 

novembro de 2016, referentes às sete (7) turmas dos anos finais do Ensino Fundamental, 

oitavos (8°) e nonos (9°) anos. Colaboraram com a pesquisa: dois professores, selecionados a 

partir da análise dos documentos, os dois gestores da escola e os dois coordenadores do 

terceiro ciclo. A pesquisa justifica-se pela necessidade do debate acerca da violência e de 

como o tema tornou-se emergente nos diversos campos sociais, sobremaneira na escola. As 

mudanças que perpassam a sociedade trouxeram à instituição escolar novas atribuições, 

ocasionadas, entre outros fatores, pela diversidade dos sujeitos que a ela têm acesso. Neste 

aspecto, este estudo apresenta uma reflexão sobre os significados que admite o termo 

violência, discutidos, no segundo capítulo da dissertação, sob o aporte teórico de estudiosos 

como Hanna Arendt, Marilena Chaui, Slavoj Zizec, Vera Candau e outros. Ao analisar as 

ocorrências registradas nos diários de bordo e as implicações desses eventos no trabalho 

docente, tais conceitos são retomados no sentido de ampliar nosso entendimento. Ressaltamos 

que, a partir das análises da parte objetiva, constantes nos formulários dos diários de bordo, 

foram encontrados dois mil e seiscentos e doze (2.612) registros, nos quais constavam mais de 

seis mil (6.000) ocorrências, que, em sua maioria, referem-se a situações que, a princípio, 

podem ser entendidas como indisciplinares. A leitura e a análise dos mil seiscentos e dois 

(1.602) relatos descritivos possibilitaram a constatação da ambiguidade no uso do termo 

brincadeira, que deixa subentendidos comportamentos que envolvem pequenos furtos de 

materiais escolares e outros objetos e as agressões físicas e verbais, violências manifestas no 

cotidiano escolar. Como repercussões da violência no trabalho docente, foram identificadas 

pela pesquisa: a intensificação e a autointensificação do trabalho docente, analisadas à luz dos 

estudos de Assunção (2005), Duarte e Oliveira (2014), Garcia e Anadon (2009), Oliveira et 

al. (2004) e Noronha (2008). O adoecimento dos docentes e o baixo rendimento acadêmico 

dos estudantes também são apontados como repercussões da violência. 

 

Palavras-chave: Violência escolar. Trabalho docente. Diários de bordo. 



ABSTRACT 

 

This study aimed at analyzing the repercussions of violence on the work of teachers. To do so, 

a public school of the city of Belo Horizonte has been chosen as locus of research.We opted 

for a predominantly qualitative research methodology. As data collection instruments were 

used document review and semi-structured interviews. The documents used for the analyses 

were thelog-book of occurrence produced by the school staff between the months of February 

and November 2016, relating to seven (7) grades of the final years of primary school, eighth 

(8) and ninth (9) grades.Collaborated with the research: two teachers, selected from the 

analysis of the documents, the two managers of the school, Principal and the vice one,two 

coordinators of Middle School.The research is justified by the need for a debate on violence 

and how the subject became emerging in various social fields, particularly at school. The 

changes that have taken place in the nowadays society brought   new tasks to schools,caused, 

among other factors, by the diversity ofthe attendees that have access to schools. In this 

respect,this studypresents a reflection upon the meanings that the term violence has, 

discussed, in the second chapter of the dissertation, under the theoretical contribution of 

scholarssuch as Hannah Arendt, MarilenaChaui,SlavojZizec, Vera Candau and others. To 

analyze theoccurrences recorded in logbooks and the implications of these events on 

theacher’swork, such concepts areincluded in order to broaden our understanding. We 

emphasizethat,from the analysis of the objective part, in forms of logbooks,were found 2612 

(2,612) records, which contained more than 6000 (6,000), which, mostly, refer to situations 

regarded as Student indiscipline. The reading and analysis of 1602 (1,602) descriptive reports 

enabled the finding of ambiguity in the use of the term joke and  it allows the interpretation 

that such Jokes really refer to behaviors involving theft of school materials and other objects , 

physical assaults, verbal agression and everyday violence. As repercussions of violence at 

work, were identified in the survey: the intensification and the self intensification of teacher’s 

work analysed in thelight of the studies of Asunción (2005), Duarte and Oliveira(2014), 

Garcia and Anadon (2009), Oliveira et al. (2004) and Noronha ( 2008). Episodes of illnesses 

in teachers and the students' academic underachievement are also pointed out as repercussions 

of violence.  

 

Keywords: School violence. Teaching work. Logbooks. 
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INTRODUÇÃO 

 

A opção por estudarmos o tema violência escolar partiu-nos, sobretudo, da 

vivência, dos dilemas e dos problemas enfrentados nas salas de aula e na instituição escolar. 

Este estudo emerge do desejo de entendermos o lugar e o tempo em que estamos, 

caracterizados, muitas vezes, pelos enfrentamentos diários, brincadeiras, pedidos por silêncio, 

atividades por fazer, deveres de casa, que nunca são feitos... Os muros pichados, as brigas ao 

final da aula, ameaças, gritos e palavrões compõem o cenário da escola. Contudo há sorrisos 

também, por que não? A galera no fundo da sala sempre dizendo que esse trimestre será 

diferente, que não terá recuperação, o pessoal que quer saber um pouquinho mais da vida da 

professora. Os grupinhos no pátio, a algazarra na hora do recreio, aquela última explicação 

antes da prova fazem parte da rotina da escola. Por tudo isso, é muito bom estarmos ali, saber 

que temos muito a fazer, ainda que, algumas vezes, não saibamos o que nem como. 

O cenário da escola, com tantos problemas, é local de aprendizagens e de novas 

possibilidades de vivermos coletivamente. E esse conviver requer novas estratégias para 

resolver conflitos gerados, em grande medida, pela complexidade de dividirmos os espaços 

sociais. A partir de uma concepção idealizada da escola como local de cultura e educação, na 

qual a disposição para o diálogo deveria manter-se presente, passamos a interagir no ambiente 

escolar. Após o impacto das primeiras vivências dissonantes da realidade idealizada, 

passamos a depreender que as violências estão presentificadas na escola, porém, muitas vezes, 

em sua forma mais sutil, assemelhando-se à ideia de normalidade. Dessa forma, este estudo 

emerge no sentido de identificar as implicações dessas condições adversas na prática dos 

professores.  

Portanto, o objetivo central deste estudo é analisar como a violência escolar 

repercute no trabalho docente. Como objetivos específicos, buscamos identificar as formas de 

violência manifestas no cotidiano da escola; analisar como o professor entende e retrata a 

violência presente na escola e investigar as estratégias utilizadas por professores e gestores da 

escola no enfrentamento ao problema da violência. Ao iniciarmos a pesquisa, partimos do 

pressuposto da existência do fenômeno da violência no ambiente escolar, portanto, da 

necessidade de analisar como os professores entendem e retratam essa violência presente na 

escola e quais estratégias têm sido utilizadas por eles e os gestores escolares para enfrentar o 

problema.   
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A escola, como parte integrante da sociedade que subsiste em constante 

movimento de ajustamento às novas condições materiais e de existência que se apresentam, 

termina por reproduzir ou representar os conflitos que novas demandas sociais impõem. Os 

sujeitos, como produtores de mudanças, também precisam se adaptar a elas.  Mudam os meios 

de produção e as formas de ver e interagir com o mundo, em contrapartida, aperfeiçoam-se os 

modos de trabalho e o viver das pessoas se transforma, de maneira a acompanhar as mudanças 

e as condições sociais que se apresentam. Por serem as instituições criadas à medida da 

necessidade humana, o que se pode esperar é que representem, reproduzam ou atuem sobre a 

sociedade que as criou.  

Com a instituição escolar não é diferente – ainda que não a reconheçamos, 

unicamente, como reprodutora social, cujo único objetivo seja ajustar os indivíduos à vida 

social e ao trabalho. Isso porque, o que dá vida à escola é um conjunto de ideias e ideais, 

vindos, ora de seus trabalhadores, ora daqueles por ela são atendidos. Entendemos que as 

questões que perpassam a sociedade encontram um espaço de reprodução ou representação no 

interior das escolas. Assim, a violência, como um dos mais graves problemas enfrentados pela 

sociedade, vem encontrar eco no ambiente escolar. 

Novos tempos se apresentam. Nas últimas décadas, mudanças significativas 

aconteceram em nossa sociedade, tais como a ampliação do acesso à informação, à tecnologia 

e a democratização do acesso à educação, sendo que esta última, muitas vezes, não estava ao 

alcance de boa parte da população do Brasil. No entanto, a democratização do acesso, com a 

ampliação do número de vagas, trouxe, também, uma diversidade de pessoas e novos 

problemas a serem enfrentados no intramuros da escola. Guimarães (2006, p.5) alerta que 

“Com o advento da escola de massas há novas regras em jogo que nada tem a ver com a 

experiência que vivemos no passado.” Nesse sentido, a tarefa deve ser pensar a escola e suas 

regras sob um novo olhar, sem desprezar o passado, mas atentos à realidade que nos circunda. 

Somam-se a todas as mudanças ocorridas nas últimas décadas o crescimento da 

violência e da sensação de insegurança na sociedade, que também adentraram o espaço 

escolar. Estudos realizados nos primeiros anos deste século (ABRAMOVAY, 2002) apontam 

que os casos de violência no interior das escolas multiplicaram-se, comprovando tanto os 

dados divulgados pelos meios de comunicação quanto  aqueles relatados por seus atores. Essa 

violência, manifesta no cotidiano escolar, não constitui um problema unicamente do Brasil. 

Pesquisas desenvolvidas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO, 2002) demonstram que esse tema vem sendo objeto de estudo e 

amplamente discutido em países europeus desde a década de 1990. Porém, no Brasil, segundo 
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Vilela (2007), os trabalhos que tratam especificamente sobre o tema da violência escolar e 

suas implicações na profissão docente mantiveram-se praticamente ausentes nas discussões da 

academia até o momento da divulgação de seu estudo. 

As múltiplas formas da violência e suas repercussões nos cenários sociais tornam 

cada vez mais relevantes os estudos sobre a violência presente nas escolas, sobretudo nas 

instituições que se dedicam ao ensino de jovens e adolescentes. A pesquisa realizada no ano 

de 2014, pelo Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade 

Federal de Minas Gerais (CRISP/UFMG), aponta um “Número de 10% de alunos 

entrevistados em 50 escolas de Belo Horizonte, que afirmam já terem se ausentado das aulas 

pelo menos uma vez por medo da violência.” Também, em pesquisa realizada pelo Sindicato 

dos Especialistas de Educação do Ensino Público de São Paulo (SINESP, 2013), entre os 

professores, 44% afirmam ter sofrido algum tipo de violência.  Esses dados apontam para a 

emergência de estudos sobre as formas de violência que afetam as escolas. 

Os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), na pesquisa Atlas 

da Violência 2016, apontam para uma maior vitimização de indivíduos da faixa etária entre 15 

a 19 anos. Os indivíduos dessa faixa etária acabam sendo mais suscetíveis às forças que atuam 

na sociedade ante o estímulo ao consumismo, o aumento do tráfico e consumo de drogas, a 

naturalização da criminalidade. Sobre essa realidade, Waiselfisz (1998, p.128) chama nossa 

atenção: “Não há um tipo único de jovem. Os jovens da periferia apresentam 

descontentamento por sua exclusão social agravada, circunstancialmente de forma violenta, 

buscam reconhecimento e valorização como cidadãos.” Através dos meios de comunicação, 

nos dias atuais, e com mais frequência que em períodos anteriores, os jovens são confrontados 

“[...] desde cedo com a propaganda massiva voltada para o consumo das classes médias [...]” 

(PAIVA, 1996, p.84) e essa avidez pelo consumo de produtos, muitas vezes de custo elevado, 

altera a maneira de viver a juventude. A violência, nesse caso, acaba tornando-se a forma 

mais rápida de acesso tanto aos bens de consumo quanto à admiração dos seus pares. 

Outra face da violência escolar é apontada pela pesquisa realizada pelo CRISP-

UFMG (2004). Segundo os dados dessa pesquisa, quase metade dos alunos entrevistados 

relatam não conseguir manter a concentração nas aulas devido à violência à qual estão 

submetidos. Há, nesse contexto, violências que de tão corriqueiras foram naturalizadas no 

ambiente escolar, tornando-se invisíveis aos olhos do observador menos atento. Para além de 

violências, como o vandalismo, as agressões verbais sofridas por professores, os 

constrangimentos, as ameaças e o assédio sexual são relatados por profissionais da educação, 

respondentes da pesquisa realizada pelo Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino 
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Público Municipal de São Paulo (SINESP, 2013) Violência e Escola - Percepção dos Gestores 

Educacionais. Tais repercussões da violência no cenário da escola geram, cada vez mais, a 

exclusão de determinados sujeitos do sistema educacional, mesmo quando permanecem no 

seu interior: são professores que desistiram dos alunos, que vivem em constante mal-estar em 

seu ambiente de trabalho e alunos que, desinteressados e infrequentes, refletem o desprazer 

pela escola. 

Não entendemos apenas as agressões físicas e verbais como o único foco de 

violação do trabalho docente, mas também as condições encontradas pelos profissionais para 

desenvolver sua função nas unidades de ensino. As manifestações de violência, presentes no 

cotidiano escolar, acabam por instaurar um círculo vicioso do qual dificilmente seus autores 

poderão sair. Para Oliveira e Martins (2007, p. 95): 

 

A violência que se configura dentro do espaço escolar, manifestada através do 

comportamento dos alunos, lança professores diante da confusão da possibilidade de 

um ensino libertador (caso seja esta a sua proposta) e de uma realidade insuportável, 

na qual os educadores recorrem a expedientes autoritários e até mesmo 

violentadores, a fim de manter a ‘ordem geral’. São estabelecidas regras, controles, 

punições e dominações para disciplinar os alunos em estados de rebeldia. 

 

Conciliar as demandas da escola e da sociedade atuais com a função de formação 

intelectual do sujeito representa um desafio a mais àqueles que se dispõem a ser professores. 

A intensificação do trabalho docente, trazida pelas reformas educacionais das décadas de 

1980 e 1990, e as novas demandas do sistema escolar, exigem que se investigue o cotidiano 

da escola sobre “As condições em que este trabalho ocorre [...] do fazer da sala de aula, da 

realidade concreta do dia a dia na escola.” (OLIVEIRA et al., 2002, p.2). Portanto, 

questionamos: quais são as formas de violência manifestas no cotidiano da escola e quais são 

as repercussões dessas no trabalho docente? Através da análise dos diários de bordo (livros de 

ocorrência) das sete turmas que compõem o terceiro ciclo do turno da manhã de uma escola 

pública da Rede Municipal de Belo Horizonte e de entrevistas semiestruturadas buscaremos 

respostas para esses questionamentos. 

Esta dissertação foi organizada em capítulos, sendo o primeiro, “A trajetória 

metodológica”, no qual discorremos sobre as opções metodológicas que fizemos, sendo, a 

seleção da escola, sujeitos e documentos da pesquisa. No segundo capitulo: “Precisamos falar 

sobre violência”, discutimos diferentes conceitos de violência, tendo como aporte teórico 

Bourdieu e Passeron (2014), Marilena Chaui (1996), Hanna Arendt (1994), Slavoj Zizek 

(2014) e Vera Candau (1999), (2002), (2010). No terceiro capitulo: “Diários de Bordo: 
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violência na escola”, discutimos e historicizamos os diários de bordo – os Livros de 

ocorrência (LOE) e os Livros Pretos. Identificamos, caracterizamos e analisamos os diários de 

bordo produzidos pela escola compreendendo as distintas formas como a violência é 

corporificada nesses diários. No quarto capítulo, “Violência e trabalho docente”, discutimos a 

repercussão da violência no trabalho dos professores da escola pesquisada e a forma como 

esses percebem e retratam a violência à qual estão expostos.    

O primeiro capítulo foi reservado à explicitação dos procedimentos 

metodológicos. A partir da metodologia de análise de conteúdo de Bardin (1977), nos 

dedicamos à identificação e caracterização dos diários de bordo produzidos pela escola. Para 

melhor apreendermos os objetivos visados com a utilização de documentos, como os diários 

de bordo, resgatamos estudos que versam sobre os livros de ocorrências e sua inserção no 

contexto escolar. Os estudos realizados por Moro (2003), sobre os Livros Pretos, e os livros 

de ocorrência (LOE) de Nascente, Luiz e Fonseca (2013) nos auxiliaram na compreensão 

sobre as mudanças e permanências nas formas de registros e no que se entende por infrações e 

transgressões às regras escolares.  

Identificados os documentos e feito um breve resgate da história por trás dos 

livros de ocorrência, passamos a apresentar os dados. Inicialmente foram inseridos os gráficos 

com os primeiros números utilizados na seleção dos professores colaboradores da pesquisa na 

qualidade de respondentes das entrevistas semiestruturadas. Os próximos gráficos 

apresentados referem-se às ocorrências que prevaleceram ao longo do ano de 2016. Na fase 

preliminar da investigação, foram analisados dois mil seiscentos e doze (2.612) registros nos 

formulários, nos quais foram marcadas mais de seis mil (6.000) ocorrências de situações 

listadas pelos profissionais da escola como infração.  
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1 A TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

Para que os caminhos que percorremos neste trabalho sejam compreendidos, 

detalharemos neste tópico o percurso metodológico trilhado até chegarmos à dissertação. No 

que concerne à escolha da metodologia utilizada, optamos pela pesquisa predominantemente 

qualitativa. “Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de 

suas pesquisas.” (UFRGS, 2009, p.32). Neste tipo de pesquisa interessa a compreensão e a 

interpretação do pesquisador sobre a realidade observada, tornando-se, dessa maneira, peça-

chave para a pesquisa; ainda que pesem críticas sobre a proximidade entre pesquisador e 

pesquisado em relação aos vínculos que daí podem ser criados.  

Diante dessas afirmações, a abordagem qualitativa é a que melhor nos atende para 

que possamos dar clareza às situações que analisamos. No entanto, como nos chama a atenção 

Goldenberg (1998), um dos problemas observados nesse tipo de metodologia é que muitos 

pesquisadores acabam por não descreverem de forma pormenorizada o trajeto percorrido até 

os resultados. Dessa maneira, o leitor encontra dificuldades em acompanhar e mesmo fazer 

seu próprio julgamento sobre a validade do trabalho apresentado, podendo, inclusive, ter 

dúvidas acerca da confiabilidade e credibilidade do estudo. 

Segundo Teixeira (2003, p.86), a “Abordagem qualitativa supõe certos vínculos 

sociais e vivências intersubjetivas, transcorridos em encontros e relações face a face que não 

estão previamente dados”. Essa premissa, antes de ser um entrave, forneceu-nos as condições 

necessárias para fazermos as leituras e interpretações que subsidiaram as conclusões da 

investigação. Trabalhamos, também, para que os vínculos criados se traduzissem em 

confiança por parte dos colaboradores, que nos permitiram compartilhar de seu universo, 

possibilitando nosso entendimento acerca do objeto. 

Em um breve histórico sobre a dicotomia entre as abordagens quantitativa e 

qualitativa, nos reportamos a Vilela (2003) e Goldenberg (1998), que nos esclarecem que a 

pesquisa qualitativa passa a ser mais utilizada nas pesquisas em educação nos anos de 1970, 

cuja expansão se dá por volta da década seguinte, sendo, hoje, largamente utilizada não só nas 

ciências sociais. É importante que não entendamos essas duas modalidades de pesquisa como 

oponentes, e sim, como complementares. Se anteriormente muitos pesquisadores reagiram 

negativamente às pesquisas interpretativas, nos dias atuais, a integração entre as duas 

modalidades de abordagem é cada vez mais bem aceita entre pesquisadores de diversas áreas.  
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A pesquisa qualitativa é útil para identificar conceitos e variáveis relevantes de 

situações que podem ser estudadas quantitativamente. [...] é evidente o valor da 

pesquisa qualitativa para estudar questões difíceis de quantificar, como sentimentos, 

motivações, crenças e atitudes individuais. (GOLDENBERG, 1998, p.63). 

 

Sendo assim, ao optarmos pela metodologia de pesquisa predominantemente 

qualitativa, não renunciamos aos instrumentos quantitativos que ampararam as análises. 

Como instrumentos de coleta de dados, utilizamos as entrevistas semiestruturadas
1
 e análise 

documental, e a metodologia de análise de conteúdo de Bardin (1977).  De acordo com Alves-

Mazzoti e Gewandsznajder (2004, p.20), “[...] as entrevistas qualitativas são geralmente muito 

pouco estruturadas, assemelhando-se mais a uma conversa do que a uma entrevista formal”. 

Nessa perspectiva, escolhemos uma estrutura menos rígida, que nos permitiu fazer as 

alterações necessárias no decorrer da conversa. Interessou-nos compreender, por meio dos 

relatos, as percepções dos entrevistados e, para que isso ocorresse, a rigidez advinda de um 

instrumento padronizado poderia trazer limitações ao processo de pesquisa (ZAGO, 2003). 

A análise de documento foi relevante para compreender o objeto de pesquisa que 

norteou os nossos questionamentos. Por meio dos registros contidos nos diários de bordo 

(livros de ocorrências), foi possível perceber mais sobre os colaboradores de nossa pesquisa e 

das questões que envolvem o cotidiano da escola e, consequentemente, o impacto das 

situações registradas no trabalho docente. A partir dos documentos acima citados, 

desenvolvemos uma análise pormenorizada do seu conteúdo e interpretamos os dados à luz do 

nosso aporte teórico.  

Após a coleta e a organização dos dados, os documentos e as transcrições das 

entrevistas foram analisados minuciosamente utilizando a metodologia de análise de 

conteúdo. Laurence Bardin (1977) destaca como função dessa metodologia enriquecer o 

estudo que foi realizado, tornando-o propenso no sentido de elucidar os objetivos que o 

motivou. Tal metodologia exige do pesquisador habilidade e sensibilidade para captar as 

intenções dos sujeitos por trás do documento, pois “A leitura efectuada pelo analista, do 

conteúdo das comunicações não é, ou não é unicamente, uma leitura ‘à letra’, mas antes o 

realçar de um sentido que se encontra em segundo plano.” (BARDIN, 1977, p.41). 

Observamos que, por serem os diários de bordo livros nos quais se registram as 

ocorrências disciplinares, algumas deduções tornaram-se possíveis, portanto, foi necessário 

maior rigor na interpretação desses documentos, não permitindo que uma subjetividade 

demasiada comprometesse a pesquisa. Contudo, “A análise de conteúdo transita entre dois 

                                                           
1
 Os roteiros das entrevistas encontram-se em anexo. 
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polos: o rigor da objetividade e a fecundidade da subjetividade. É uma técnica refinada, que 

exige do pesquisador, disciplina, dedicação, paciência e tempo.” (SILVA; FOSSA, 2013, p.3). 

Assim, salientamos que o fato de caber nessa metodologia certo grau de subjetividade e 

criatividade, não exime o trabalho de um comprometimento moral e ético que o pesquisador 

precisa manter com seu objeto de pesquisa e com os seus colaboradores.  

Preliminarmente, os dados contidos nos diários de bordo da escola foram 

analisados quantitativamente por compreendermos importante uma análise de nosso objeto, 

também, na perspectiva numérica. Dessa forma, optamos por elaborar e confeccionar gráficos 

com a quantificação e a frequência das ocorrências associadas a cada docente. De acordo com 

esse levantamento inicial, foi feita a seleção dos professores respondentes das entrevistas, 

sendo selecionados os dois professores que obtiveram o maior e o menor número de registros 

de ocorrências. Para essa seleção, foram desconsiderados os relatos descritivos por não 

apresentarem, em sua maioria, o nome ou assinatura do relator, geralmente produzidos por um 

dos coordenadores do turno, também respondentes das entrevistas.  

Os outros gráficos apresentados dizem respeito às cinco ocorrências que 

prevaleceram nos meses de fevereiro a novembro do ano de 2016, período em que ocorreu a 

pesquisa, com a devida análise das implicações que esse número de registros representa para o 

cotidiano da escola e da sala de aula. Em seção diversa, foi apresentado novo gráfico com 

outras cinco ocorrências que formaram o conjunto das dez infrações que receberam o maior 

número de registros na parte objetiva do formulário de ocorrências dos diários de bordo. 

Dessa maneira, na análise dos documentos deste trabalho, optamos pela complementaridade 

das abordagens qualitativa e quantitativa.  André (1995, p.21) nos esclarece: 

 

Posso fazer uma pesquisa que utiliza basicamente dados quantitativos, mas na 

análise que faço desses dados estarão sempre presentes o meu quadro de referência, 

os meus valores e, portanto, a dimensão qualitativa. As perguntas que eu faço no 

meu instrumento estão marcadas por minha postura teórica, meus valores, minha 

visão de mundo.  

 

 Os gráficos, como qualquer outra forma de quantificação, quando utilizados de 

forma descontextualizada, podem representar um equívoco para a compreensão dos resultados 

que foram alcançados por meio da análise e do tratamento dos dados coletados.  

Os resultados que ora apresentamos contemplam o que entendemos ser “Um 

diálogo de negociação de pontos de vistas, do pesquisador e pesquisados.” (GOLDENBERG, 

1998, p.24). As interpretações e inferências que fizemos do conteúdo dos diários de bordo 

refletem mais do que uma quantificação vazia de significados para os atores da pesquisa, o 



22 
 

que buscamos ao longo do percurso, que culmina neste trabalho, é possibilitar que os sujeitos 

se identifiquem e se reconheçam nos escritos que produzimos. 

 

1.1 O lócus da pesquisa 

 

Os dados da pesquisa foram coletados em uma escola pública da Rede Municipal 

de Educação de Belo Horizonte (RMEBH), para a qual optamos por não atribuir nome 

fictício. A escola oferece os nove (9) anos do Ensino Fundamental, nos turnos matutino e 

vespertino, com o total de vinte e seis (26) salas de aula em funcionamento em cada turno.   

Para que os motivos dessa seleção sejam compreendidos, é preciso refazer a 

trajetória profissional de muitos professores que são levados a mudar de local de trabalho. 

Além das mudanças que ocorrem por decisão pessoal, são frequentes os casos de fechamento 

de turmas, em que muitos professores ficam na situação de excedentes, sobretudo em início 

de carreira. O percurso até a chegada à nova unidade de trabalho é, quase sempre, o mesmo: 

ou se escolhe uma escola cuja localização favoreça os deslocamentos diários, ou aquela que é 

mais “tranquila”. Nos dois casos, o comum é que se peça referências aos amigos e colegas 

com maior tempo na rede de ensino e que conheçam a escola selecionada.  

Quando não existe opção e a saída de uma escola para outra é inevitável, a 

solução é confiar nas indicações e seguir para a que melhor se encaixa às suas necessidades. 

Numa dessas situações, deu-se nossa chegada ao local da pesquisa, uma escola que, dentre as 

opções que tínhamos, era a mais recomendada: uma escola tranquila, entendida entre os 

professores como uma escola com menor índice de violência. Já no primeiro contato, as 

impressões vindas de fora, da tranquilidade, confirmavam-se nos relatos dos colegas da casa. 

Porém, com o passar do tempo e a convivência na instituição, na qual exercemos 

atividade docente, emergiram questionamentos sobre o significado do que seja uma “escola 

tranquila”. Na escola relatada como tranquila, poderia haver algo que a aproximasse do que se 

acostumou a chamar de violência escolar? Do confronto entre as percepções iniciais e aquelas 

que foram se construindo a partir da vivência no cotidiano da instituição, surgiram 

inquietações e hipóteses que levaram à escolha desta como o lócus da pesquisa. 

Outro fator que colaborou para a definição do local da pesquisa tem relação com a 

localização da escola, que se encontra em um bairro popular, não caracterizado como vila ou 

favela, locais considerados áreas de risco ou de vulnerabilidade. De acordo com indicadores 

da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH), esse bairro não integra a lista do 

documento de implantação do PROGRAMA BH CIDADANIA, que, desde o ano de 2002, 
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tem como foco a destinação de políticas sociais para as comunidades identificadas em 

situação de vulnerabilidade social. O programa integra secretarias como: Saúde Alimentar e 

Nutricional, Assistência Social, Esporte, Lazer, Educação e Saúde, entre outras, e está 

presente em vilas, favelas e aglomerados da capital. 

 

1.2 Os colaboradores 

 

Foram convidados para colaborar com a pesquisa, como respondentes das 

entrevistas, os dois professores que, após a análise dos diários de bordo, apresentaram o 

menor e o maior número de registros de ocorrências. Esses profissionais atuam no terceiro 

ciclo do Ensino Fundamental, no atendimento às turmas, que têm alunos na faixa etária entre 

12 e 15 anos, no turno matutino. Também responderam as entrevistas dois gestores e dois 

coordenadores da escola, sendo os últimos responsáveis pelas turmas acima citadas. Em 

relação aos professores respondentes das entrevistas, fizemos a opção de não atribuirmos 

nomes fictícios a eles, identificando-os pelas letras do alfabeto B e J. Quanto aos gestores e 

coordenadores, optamos por nomeá-los D1 e D2; C1 e C2, respectivamente. 

Acreditamos que os relatos das percepções dos profissionais apresentados nesses 

dois extremos são relevantes, pois podem ser entendidos como muito ou pouco tolerantes 

diante de situações que envolvam o cotidiano da sala de aula. Nesse aspecto, chamamos a 

atenção para o que nos diz Sarmento (2003), que aponta para a urgência em “dar voz” aos 

professores quando se trata de pesquisa em educação. Interessa-nos averiguar de que formas 

se manifestam esses profissionais, quando se relaciona o trabalho docente e o enfrentamento a 

adversidade sob o aspecto da violência.  

As entrevistas foram realizadas com professores que corresponderam aos critérios 

antes explicitados. Os mesmos foram previamente esclarecidos sobre o tema e os objetivos da 

pesquisa, sobre o anonimato e o sigilo de seus dados pessoais. Depois de aceito o convite e 

assinado o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), foi negociado com cada 

entrevistado a data e local para a realização das entrevistas. Os colaboradores optaram pelo 

encontro na própria escola, afirmamos a necessidade de que ocorressem em horários que não 

comprometessem as atividades do colaborador, a fim de não criar ansiedade ou desconforto 

em relação ao tempo e a sua privacidade. No entanto, um professor solicitou que a entrevista 

não fosse gravada em áudio, optando por escrever as suas respostas e nos enviá-las por e-mail. 

Quanto à seleção dos gestores e dos coordenadores, optamos por ouvi-los por 

serem esses profissionais que assumem, respectivamente, a gestão administrativa, pessoal e de 
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recursos da escola e a gestão pedagógica do terceiro ciclo matutino. Ambos atuam, também, 

como mediadores nos casos em que surgem conflitos. Percebe-se na instituição que o trabalho 

pedagógico realizado por esses profissionais passa, também, pelas questões disciplinares, uma 

vez que são eles que respondem pela escola na comunicação com os responsáveis pelos 

alunos e na intermediação do diálogo com os docentes. Para que isso aconteça, os diários de 

bordo, cuja guarda cabe a eles, passam por constantes análises e revisões para que seja 

detectada a necessidade de se contatarem as famílias e/ou outras instâncias devido a 

ocorrências envolvendo os alunos. 

 

1.3 Os documentos 

 

Os documentos que nos serviram para análise são os diários de bordo. Cabe 

ressaltar, porém, que apesar de nos terem sido apresentados pelo nome “diários de bordo” e 

serem constantemente assim referenciados pelos profissionais da escola, após os primeiros 

contatos com o material, descobrimos que o nome que aparece na capa do documento é 

“cadernos de ocorrências”. Salientamos, no entanto, que o nome dado ao documento não 

altera os motivos que nos levaram a selecioná-lo para análise em nossa pesquisa. Dessa 

forma, seguiremos utilizando o nome diários de bordo, uma vez que assim são tratados e 

reconhecidos no ambiente ao qual pertencem.   

Após contatarmos a escola, negociamos com a direção a melhor maneira para 

acessarmos os diários de bordo. Por serem esses documentos necessários para o registro das 

ocorrências do dia a dia, durante o período matutino em que as aulas ocorriam, eles não nos 

foram disponibilizados, mesmo fora desse horário. Houve, por parte da coordenação e direção 

da escola, algum receio em permitir que manuseássemos o documento, apesar de não sermos 

estranhos àquela escola. O problema foi solucionado tão logo o ano letivo terminou e os 

diários de bordo, não apenas puderam ser por nós manuseados, como, também, retirados da 

escola com as devidas recomendações e orientações sobre os cuidados que devíamos ter. Tal 

exigência foi perfeitamente compreendida devido aos conteúdos neles expostos.  
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A lógica que adotamos para facilitar a compreensão do leitor que irá nos 

acompanhar até as conclusões foi, em princípio, descrevermos detalhadamente cada parte que 

compõe os diários de bordo. Feito isso, quantificamos todos os dados objetivos dos 

formulários e os relatos descritivos foram organizados em blocos cujas situações se 

assemelhavam para serem examinados conjuntamente. A maior parte das análises foi 

realizada fora do ambiente da escola, estando os diários de bordo ao nosso alcance sempre 

que necessário.  

 

1.4 A pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada com sete turmas dos dois últimos anos do ensino 

fundamental, 8° e 9° anos, nas quais se encontravam matriculados duzentos e trinta e dois 

(232) alunos, na faixa etária de 12 a 15 anos, que constituem o terceiro ciclo de formação de 

uma escola municipal da rede pública de Belo Horizonte no ano de 2016. Assim, os diários de 

bordo analisados e os profissionais respondentes desta pesquisa correspondem apenas a essas 

sete turmas. 

 No segundo capítulo desta dissertação: “Precisamos falar sobre violência”, 

buscamos inicialmente resgatar as pesquisas que nos auxiliaram na construção da justificativa, 

problematização e objetivos deste trabalho na seção “Violência escolar e as mudanças no 

cenário da educação”. Posteriormente, examinamos os conceitos de violência e violência 

simbólica nas seções: “Violências entendendo o conceito”; “Violência simbólica, escola e 

ação pedagógica: aproximações”. Para concluir, os capítulos na seção: “Considerações sobre o 

surgimento das discussões acerca do tema violência escolar como objeto de estudo em 

pesquisas acadêmicas”, abordamos as pesquisas que apontam para a emergência do tema da 

violência escolar nos trabalhos acadêmicos.  

 No terceiro capítulo “Diários de bordo e violência na escola”, fazemos a 

descrição pormenorizada do documento, seguida da analise e da categorização. A 

categorização dos diários de bordo levou em consideração a semelhança deste documento 

com instrumentos de controle disciplinar dos estudantes utilizados historicamente por 

instituições de educação. Sendo assim, a primeira categoria a emergir na análise dos diários 

de bordo recebeu o título de “Livro preto”. As análises dessa categoria foram realizadas nas 

seções: “Diários de bordo e outras formas de registro” e “Do livro preto ao diário de bordo: 

mudanças e permanências”.      
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 Contabilizadas as seis mil e uma (6001) ocorrências disciplinares constantes na 

parte objetiva dos formulários dos diários de bordo, organizamo-nas em dois gráficos, 

contemplando as dez (10) infrações disciplinares mais frequentes ao longo de 2016. Dessa 

análise, resultou a categoria “Indisciplina/violência”, da qual emergiram as subcategorias: 

conversa excessiva; sem atividade realizada em sala de aula; sem dever de casa; sem o 

material necessário para a aula e atraso para entrar na sala. As análises dessa categoria foram 

realizadas nas seções: “A indisciplina como negação à escola e a Educação”; “Nem tudo é 

violência: quando violência e indisciplina se confundem” e “Quando a indisciplina se 

converte em violência”.  

Da leitura e análise dos dados relativos aos mil seiscentos e dois (1.602) relatos 

descritivos, assomaram duas novas categorias. A essas denominamos “Brincadeira 

excessiva”, título dado devido à frequência com que foi utilizada a palavra brincadeira e a 

natureza das ações a que está associada. Na seção “A brincadeira como categoria 

investigativa”, foram examinadas todas as situações nas quais a expressão brincadeira 

excessiva foi marcada e descrita nos formulários. A última categoria nomeamos “Desacato”, 

na qual prevaleceram as situações registradas pelos profissionais da escola como desrespeito a 

sua condição de sujeito e sua autoridade docente. Na seção: “Dos cenários e confrontos 

descritos nos diários de bordo” foram apresentados os relatos descritivos dos diários de 

bordo e realizadas as análises pertinentes. 

As entrevistas foram analisadas no capítulo quatro desta dissertação: “Com a 

palavra os professores”. Dessa análise emergiram as categorias: “Intensificação”; “Diários 

de bordo”; “Violência: manifestações no cotidiano da escola”; “Percepções dos 

professores ao fenômeno da violência escolar”; “Violência escolar: repercussões; 

estratégias e enfrentamento”. Nessa etapa do trabalho, as categorias foram analisadas nas 

seções: “A intensificação e a autointensificação do trabalho docente, a realidade objetiva dos 

profissionais da educação”; “Diário de bordo: o que dizem e o que escrevem os professores”; 

“Violência: manifestações no cotidiano da escola”; “Percepções dos professores sobre o 

fenômeno da violência escolar”; “Violência escolar: repercussões e estratégias de 

enfrentamento”.
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2 PRECISAMOS FALAR SOBRE VIOLÊNCIA 

 

2.1 Violência escolar e as mudanças no cenário da educação 

 

Por se tratar este estudo do tema violência escolar, reputamos ser pertinente 

apresentarmos algumas das pesquisas que contribuíram para a realização deste trabalho. A 

pesquisa desenvolvida por Abramovay
2
 (2002) e demais pesquisadores da Organização das 

Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), intitulada: Juventude, Violência 

e Vulnerabilidade Social na América Latina: desafios para Políticas Públicas (2002), auxiliou-

nos na percepção sobre os atores da pesquisa bem como o cenário social no qual estão 

inseridos. É importante que situemos o contexto histórico no qual a pesquisa da UNESCO foi 

realizada.  

No artigo “Educação básica no Brasil na década de 1990: subordinação ativa e 

consentida à lógica do mercado”, de Gaudêncio Frigotto e Maria Ciavatta (2003), os autores 

apontam que a partir da Conferência Mundial sobre Educação para Todos
3
, importantes 

decisões foram tomadas no sentido de que tais organismos deveriam intervir e subsidiar a 

criação de políticas públicas nas áreas social, econômica e educacional nos países apontados 

como vulneráveis pela Conferência.   

Nesse contexto de propostas de reformas educacionais é que se ocorre a criação de 

organismos regionais, como a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe 

(CEPAL), ligados aos organismos internacionais, cujo objetivo era colocar em prática as 

reformas educacionais necessárias para se confirmar o ideal proclamado pela Conferência de 

Jomtien, que tinha como eixo principal a “satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem” (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 98).  

Assim emergiu a pesquisa coordenada por Abramovay (2002), que teve como 

objetivo definir os cenários que possibilitassem a implementação de políticas sociais 

relevantes para o enfrentamento dos problemas sociais, econômicos e educacionais que o 

Brasil e demais países da América Latina enfrentavam. Assim, a violência e a vulnerabilidade 

social aparecem como as questões mais relevantes a serem enfrentadas para minimizar os 

problemas que permeavam a educação e o sistema de ensino. 

                                                           
2
 Consultora do Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil (BID).  

 
3
 A conferência ocorreu em Jomtien, na Tailândia, em 1990, e reunia além dos governos de 155 países as 

agências como a UNESCO, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Banco Mundial entre 

outras. (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003). 
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 As produções oriundas da pesquisa realizada pela UNESCO serviram de base 

para o desenvolvimento do projeto e, consequentemente, a escrita da dissertação que ora 

apresentamos, mostrando-se relevante para esta pesquisa e análise dos dados. O mapa da 

violência em Belo Horizonte, dos anos de 2010 a 2016, e o projeto desenvolvido pelo 

CRISP/UFMG, cujo objetivo é a realização de pesquisas sobre criminalidade e segurança 

pública, ajudaram-nos a perceber o contexto social no qual se insere a escola, permitindo-nos 

uma visão ampliada no que concerne à violência escolar. Os documentos produzidos pelos 

órgãos apontam para o crescimento da violência na cidade, sobretudo entre os mais jovens. 

Também utilizamos, dentre outras referências, estudos que tratam especificamente 

sobre o tema violência escolar.  Aqui destacamos a dissertação de mestrado de Célia 

Auxiliadora dos Santos Marra, intitulada “Violência escolar: um estudo de caso sobre a 

percepção dos atores escolares a respeito dos fenômenos de violência explícita e sua 

repercussão no cotidiano da escola” (2004), e o projeto desenvolvido por Vilela (2006) e o 

Bolsista Ulisses Samarone. Essas pesquisas foram desenvolvidas em escolas públicas da Rede 

Municipal de Educação de Belo Horizonte.  

O trabalho desenvolvido por Marra (2004) trouxe-nos à luz questões importantes 

para nortear os estudos sobre o tema violência.  Além das ponderações acerca do termo 

violência, a autora aponta para a percepção dos atores da pesquisa em relação ao que é por 

eles vivenciado, seja no ambiente escolar seja em seu entorno. Além de trazer à tona os 

impactos dessa violência nas relações entre os sujeitos no intramuros, a autora apresenta a 

violência escolar sob perspectivas diversas, não limitando o tema aos eventos evidentes de 

violência, no caso as depredações, brigas e agressões. 

Como resultados da pesquisa, a autora aponta para a necessidade de se viabilizar 

um projeto de escola mais democrática, que estabeleça um diálogo com todos os seus atores 

de maneira a restituir um poder capaz de mediar as relações entre seus sujeitos de maneira a 

diminuir os conflitos. Ao mesmo tempo, sinaliza para a necessidade de políticas de 

valorização da profissão docente por meio de melhorias nas condições de trabalho, formação 

continuada e remuneração compatível com a relevância do trabalho. Se adotadas, essas 

medidas gerariam maior estabilidade para lidar com questões profissionais e, sobretudo, 

socioemocionais. 

Miguel Arroyo (2007) também nos ajuda a pensar o tema violência escolar e o 

trabalho docente a partir da obra “Imagens quebradas: Trajetórias e tempos de alunos e 

mestres (2007)”, na qual o autor faz uma fecunda discussão a respeito das imagens que foram 

se construindo dos alunos e do trabalho docente em si. São imagens que, segundo o autor, de 
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tão romanceadas, trazem grande perplexidade e angústia aos professores que precisam lidar 

com a diversidade de alunos reais que hoje povoam a escola. Para Arroyo, há um saudosismo 

em relação à figura do aluno dócil e resignado, que se contrapõe às imagens violentas e 

desafiadoras dos alunos de hoje.  

Arroyo argumenta que o medo, as frustrações e, principalmente, o empenho de 

muitos professores em reinventar a docência, compreendendo que as trajetórias de seus alunos 

que, assim como sua própria trajetória de vida e profissional, não cabe nas metáforas criadas 

para a pedagogia e o ofício de ensinar e educar. O momento em que vivemos é de mudanças, 

e para que elas se efetivem, faz-se necessário que as tensões aconteçam, ainda que 

representem grandes desafios. Nessa perspectiva, o autor avalia que os alunos se encontram à 

dianteira desse processo, a exigir outro olhar sobre a sua condição de sujeitos cuja trajetória é 

marcada pela desigualdade e violência, culminando em imagens reais, ainda que quebradas. 

Seja por exigência de organismos internacionais ou por imposição de novos 

tempos para o Brasil e para o mundo, a escola precisou abrir-se para atender a uma demanda 

maior de pessoas. Ao tratar do tema violência escolar e as suas repercussões no trabalho 

docente, é importante uma breve explanação sobre algumas mudanças ocorridas no Brasil a 

partir do final da década de 1980, que tornou a educação acessível a um número maior de 

pessoas. Portanto, impõe-se a criação de estratégias para que a escola possa dar conta dessa 

diversidade.  

A consolidação da educação como um direito ocorreu já na Carta Constitucional 

brasileira de 1824. Apesar de muitas mudanças sofridas a cada vez que foram propostas novas 

legislações, a Educação Fundamental gratuita – ainda compreendida apenas como os quatro 

primeiros anos – surge pela primeira vez como um direito de todos os cidadãos brasileiros 

(lembremos que negros escravizados e forros não eram considerados cidadãos) desde a 

Constituição Imperial de 1824, como podemos observar a seguir:  

 

Art. 179 A inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, que 

tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantida, pela 

Constituição, pela maneira seguinte: 

32) A instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. 

Importante ressaltar que a Carta Magna vigente não garantia a todos os brasileiros o 

acesso à educação primária, posto que negros e escravos alforriados não eram 

considerados cidadãos. (TEIXEIRA, 2014, p.32). 

 

Ainda que não citemos todos os textos constitucionais, salientamos que a 

educação está presente em todas as cartas constitucionais brasileiras (com diferentes 

redações), como direito do cidadão desde o Brasil Império (século XIX). Porém, o ensino 
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fundamental no Brasil não será universalizado antes do final da década de 1990, visto que a 

universalização demandaria, entre outras coisas, que o Estado assumisse a atribuição de 

construir e manter escolas. Assim, apenas constar em cartas magnas é insuficiente para que se 

veja efetivado o direito à educação e sua gratuidade e, posteriormente, a obrigatoriedade. É a 

partir da Constituição de 1988 que a educação básica passa a ser obrigatória e gratuita, 

cabendo ao Estado organizar o sistema de ensino e oferecimento de vagas.  

Somando-se às mudanças significativas ocorridas em nossa sociedade, como a 

ampliação do acesso à informação e à tecnologia, chamamos a atenção para a democratização 

do acesso à educação. Porque, como exposto anteriormente, o percurso até chegarmos à 

efetivação desse direito mostrou-se demasiadamente prolongado. No entanto, a 

democratização do acesso, com a ampliação do número de vagas, traz, também, uma 

diversidade de pessoas e novos problemas a serem enfrentados nos intramuros. Guimarães 

(2006, p.5) alerta que “com o advento da escola de massas há novas regras em jogo que nada 

tem a ver com a experiência que vivemos no passado”. 

Passamos, na próxima seção, a investigar o conceito de violência de forma mais 

ampla para que possamos dialogar com os achados desta pesquisa. 

 

2.2 Violências - entendendo o conceito 

  

O que pode ser entendido como violência, traçaremos neste capítulo. Procedendo 

assim, o mais entusiástico caminho que encontramos foi o da filosofia. O primeiro contato 

que tivemos com essa área de conhecimento ocorreu por meio da obra da professora e filósofa 

Marilena Chaui (1996), especificamente a obra “Convite à Filosofia”. Para a autora, desde a 

antiguidade, os homens preocupam-se com a violência e os meios para evitá-la. O que se 

entende por violência apresenta definições distintas entre as sociedades e tempos diferentes, 

no entanto alguns traços são distintivos para a compreensão do conceito de violência.  

Como afirma Chaui (1996, p. 337), “Em nossa cultura, a violência é entendida 

como uso da força física e do constrangimento psíquico para obrigar alguém a agir de modo 

contrário à sua natureza e ao seu ser. A violência é a violação da integridade física e psíquica, 

da dignidade humana de alguém”. Neste sentido, continua a autora, “[...] o assassinato, a 

tortura, a injustiça, a mentira, o estupro, a calúnia, a má-fé, o roubo são considerados 

violência, imoralidade e crime. ” (CHAUI, 1996, p.337). 

De acordo com Chaui, o conceito de violência se expande para além daquilo que 

envolve apenas a integridade física do indivíduo, ao colocar lado a lado o estupro e o 
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assassinato, a calúnia, a má-fé e a mentira, que para alguns poderia parecer desproporcional 

ou passar despercebido, como situações de menor relevância. A autora traz à luz questões que 

vão além do sofrimento físico e desperta a atenção ao que poderia estar naturalizado nas 

relações cotidianas. 

Tal entendimento sobre o conceito de violência e o fato dessa, muitas vezes, 

parecer dissimulada nas relações sociais, faz com que nos reportemos à cordialidade 

comumente apresentada como característica da brasilidade. O termo nos remete à ideia do 

indivíduo pouco disposto à violência, para o qual são atribuídos adjetivos advindos da 

generosidade, que o constitui como um sujeito dotado de suposta civilidade e hospitalidade.  

No entanto, cabe o alerta de que a dita negação à violência entre os brasileiros apresenta-se 

como uma interpretação distorcida do que Sergio Buarque de Holanda caracterizou por mito 

do homem cordial
4
.        

Entendida a cordialidade no sentido de dispensa às formalidades, ao brasileiro 

caberia diferenciar-se de outros povos pela afetividade que expressa nas suas relações sociais. 

Para Souza (2007), Holanda, ao ver a interpretação equivocada do termo, alertou para o 

cuidado de não se confundir o cordial com o bom ou a incapacidade para a maldade. A 

cordialidade à qual se referiu o autor estava na maneira de agir de forma apaixonada, por 

vezes abandonando a razão, ou seja, movido pela emoção. Diante da corriqueira associação de 

cordialidade à bondade, Souza (2007, p. 347) nos adverte:  

 

[...] O Homem Cordial é um homem dado a atitudes extremas, capaz de agir com 

extrema violência. Extrema porque se trata de uma violência que atua fora dos meios 

legais de coerção, e extrema porque é a expressão de um comportamento incapaz de 

moldar-se a padrões legais e à ordem pública. 
  

Nesse aspecto, eis que vimos desnudado o mito do brasileiro não violento, a quem 

resta ser chamado de dócil e amável. 

De acordo com essa perspectiva, a negação da violência e a suposta passividade 

atribuída a nós brasileiros nos impediriam de admitir que o Brasil, assim como demais nações, 

também teve em sua formação episódios de violência. 

 

De todas as histórias nacionais pode ser dito que são cruentas e a do Brasil 

naturalmente não forma exceção. E pretender que o tenha sido - a do Brasil - em 

menor ou maior grau do que a dos outros povos já é matéria dependente de critérios 

de mensuração e naturalmente de termos de comparação, que até o momento ainda 

não se descobriram. (HOLANDA apud SOUZA, 2009, p. 344).  

                                                           
4
 Em referência a obra “Raízes do Brasil” (1936) de Sérgio Buarque de Holanda.  
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Ao resgatarmos poucos e conhecidos eventos da história brasileira, vemos que 

sobram memórias de lutas e revoltas, sejam nas cidades sejam nos sertões, no entanto, 

prefere-se nomear as tantas contendas por conotações menos severas. Evitou-se o uso da 

expressão guerra civil, quando, por exemplo, em 1835-1845, o Rio Grande do Sul explodiu 

em rebelião contra o Império ou quando as tropas paulistas insurgiram contra o Governo 

Federal em 1932. Optou-se em negar a legitimidade da luta por condições mais dignas de vida 

e a posse da terra às populações de Canudos (1896-1897) ou da região do Contestado (1912 – 

1916), dizimadas pelo Exército constituído por jagunços a mando de coronéis, a atribuir-lhe 

outro significado que não de fanáticos religiosos movidos pelo impulso de retomar a condição 

de império.  Ao Brasil, cuja maior qualidade é ser cordial, generoso e compassivo, coube uma 

Independência forjada pela bondade do herdeiro do trono metropolitano, assim como a 

concessão da liberdade aos negros escravizados pela generosidade da princesa oriunda da 

corte portuguesa nascida em terras brasileiras negando-lhes qualquer atividade que fosse a 

passividade diante da condição degradante. Dessa forma, explica Schilling (2008, p.41),  

 

Viveríamos em um país que se pensa, então, como avesso ao conflito. Um país que 

se pensa sob a ótica do consenso. Aqui, o conflito vira sinônimo de violência. Brasil: 

horror aos conflitos! Talvez esta seja uma das razões para nossa pequena adesão à 

democracia. Pois a democracia se caracteriza por sua capacidade de lidar com o 

dissenso: mais do que o consenso, a possibilidade de lidar de forma não violenta e 

mortal com o dissenso é o que diferencia a democracia de outras formas de governo. 

 

Corroborando o que diz respeito ao passado violento do país, sempre 

veementemente negado, Vera Candau (2010) afirma que o Brasil tem um legado estrutural de 

violência que se inicia com a chegada e imposição da presença europeia em detrimento da 

existência dos povos que aqui habitavam. Tal violência passa pela escravização, que teve 

duração de mais de trezentos anos e deixou um rastro de desigualdade e exclusão social, 

culminando em uma tardia democratização, que pelo caminho esbarrou em processos de 

golpes civis e militares, marcados, em geral, pelo uso da violência. Candau (2010) alerta que 

para entendermos o problema da violência no país precisaríamos resgatar a nossa formação 

como nação. O autoritarismo, segundo a autora, faz parte do nosso passado escravagista e 

desigual. 

Analisando a situação atual na qual se encontram as escolas brasileiras, Candau 

nos alerta que a violência escolar não está apartada da violência social. Para a autora, a forma 

como nos confrontam cotidianamente acontecimentos violentos acaba por nos tornar menos 
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sensíveis, a ponto de considerarmos como naturais comportamentos e determinados 

acontecimentos que fogem ao princípio da civilidade e da lógica de convivência.  

 

Diariamente, os diferentes meios de comunicação colocam diante de nossos olhos, 

mentes e corações, numerosas cenas onde a violência constitui um componente 

central, de tal modo que terminamos por naturalizar e banalizar sua realidade e a 

considerá-la como um mero dado inerente e constitutivo de um mundo competitivo e 

hostil, onde a lógica das relações sociais, as tensões e os conflitos estão marcados 

fortemente por sua presença. (CANDAU, 2002, p. 137-138). 

 

Candau  (2002) chama a atenção para o que pode ser entendido por “cultura da 

violência”, que representa a normalidade com que vivenciamos e assistimos variadas formas 

de manifestações de violência, e como, cada vez mais jovens, as pessoas estão arroladas 

nesses eventos. 

No entanto, não é possível dizer que não nos incomodam em absoluto tais 

manifestações. Vez ou outra, a mesma mídia que nos bestifica, inundando de violência nossas 

casas, também nos arranca desse conformismo para a comoção exacerbada, ou ainda para o 

sentimento de indignação e revolta diante de injustiças. Geralmente as tragédias e crimes 

bárbaros nos tiram por instantes da letargia com a qual lidamos com a violência. No entanto, 

tais efeitos são controlados e pouco duradouros. A violência, portanto, nos incomoda. Mas 

não a ponto de nos fazer reagir ou perturbar mais que um momento do dia. 

Na obra “Escola e violência” (1999), Lucinda e Candau utilizam o significado 

atribuído ao termo violência pelo Dicionário Marxista (1988), no qual essa pode ser entendida 

como: 

 

A intervenção física de um indivíduo ou grupo contra outro indivíduo ou 

grupo (ou também contra si mesmo). Para que haja violência é preciso que a 

intervenção física seja voluntária [...]. A intervenção física, na qual a violência 

consiste tem por finalidade destruir, ofender e coagir [...]. A violência pode ser 

direta ou indireta. É direta quando atinge de maneira imediata o corpo de 

quem sofre. É indireta quando opera através de uma alteração do ambiente 

físico no qual a vítima se encontra [...] ou através da destruição, da 

danificação ou da subtração dos recursos materiais. Em ambos os casos, o resultado 

é o mesmo: numa modificação prejudicial do estado físico do indivíduo ou do grupo 

que é o alvo da ação violenta. (DICIONÁRIO MARXISTA apud CANDAU; 

LUCINDA 1999). 

 

Nessa perspectiva, Marx define os contornos da violência imposta por condições 

degradantes de vida e de trabalho, tal concepção diz respeito aos danos de ordem física pela 

ação direta ou indireta do agente agressor. Quando uma pessoa ou grupos de pessoas atuam 

no sentido de alterar as relações entre os sujeitos, ainda que não haja o comprometimento da 



34 
 

integridade física dos envolvidos podemos denominar tal ação como violenta. Nesse aspecto, 

compreendemos que além das agressões no plano físico há aquelas que ferem a identidade dos 

indivíduos. Sendo assim, ofender, intimidar, humilhar e coagir a ponto de que o outro ou os 

outros (no caso de um grupo) adotem atitudes contrárias à sua vontade, seja por medo, 

vergonha, ou qualquer outro sentimento que lhe cause sofrimento ou dor psicológica, pode ser 

entendido como ato de violência. 

Colaborando com a discussão, a literatura internacional aponta outros conceitos de 

violência. Salientamos as ponderações defendidas por Slavoj Zizek, em seu livro “Violência” 

(2014), no qual o autor esloveno analisa como as explosões juvenis dos subúrbios de Paris de 

2005, e as manifestações populares, ocorridas em Nova Orleans, nos Estados Unidos, após a 

passagem do furacão Katrina, foram vistas como atos extremamente violentos. Quando 

visualizadas de forma isolada, as reações dos grupos de pessoas, como nessas ocasiões, 

levam, imediatamente, o poder público, a mídia e mesmo outros cidadãos, sobretudo aqueles 

que não estavam envolvidos nos acontecimentos, a atribuírem aos manifestantes adjetivos que 

os desqualificam como cidadãos dignos de respeito. Pairando sobre suas ações a pecha de 

desordeiras e violentas e, não raro, é negado a essas pessoas a condição de vítimas de uma 

violência nem sempre identificável. Para o autor, a que se fazer uma crítica à situação 

vivenciada nos eventos de Paris, Nova Orleans e outros similares, nos quais são visualizadas 

as reações ao mesmo tempo em que se insiste em ignorar, sistematicamente, a condição 

dessas pessoas como vítimas de uma violência institucionalizada.  

Zizek (2014), ao discorrer sobre violência, não apresenta uma conceituação 

fechada, o que o autor nos oferece é uma gama de interpretações de situações diversas nas 

quais poderíamos entender a violência como algo óbvio, mas que são desmistificadas pelo 

autor, fazendo-nos transpor alguns dos muitos paradigmas que o termo violência pode 

suscitar. Para o autor, há, 

 

[...] sinais evidentes de violência que nos vêm à mente são atos de crime e terror, 

confrontos civis, conflitos internacionais. Mas devemos aprender a dar um passo 

para trás e desembaraçar-nos do engodo fascinante da violência “subjetiva” 

diretamente visível, exercida pelo agente claramente identificável precisamos ser 

capazes de perceber os contornos dos cenários que engendram essas explosões. O 

passo para trás nos permite identificar a violência que subjaz nossos próprios 

esforços que visam combater a violência e promover a tolerância. (ZIZEK, 2014, 

p.17). 

 

A obra “violência” de Zizek (2014) mostrou-se uma importante referência para 

entendermos como a violência atua no nosso cotidiano e engendra a sociedade. Geralmente, 
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ao nos referirmos às manifestações de violência, somos remetidos ao que pode estar exposto, 

a ferida aberta, a arma de fogo, a agressão física, o hematoma e a morte.  No entanto, nem 

sempre as marcas da violência são visíveis e seus autores são facilmente identificáveis. A 

indiferença, muitas vezes, pode ser o ato mais cruel. Para Zizek (2014, p.169), “Por vezes, 

não fazer nada é a forma mais violenta que temos a fazer.” Assim, nos calarmos frente às 

desigualdades, a miséria e todas as formas de preconceitos e discriminação nos torna tão 

violentos quanto aqueles que praticam um delito. Ou ainda, como afirma Arendt Hannah 

(1994), tendo muitos culpados ou quando todos de alguma maneira assim se manifestam, 

automaticamente, todos são desculpados. Para a autora, “onde todos são culpados ninguém o 

é [...]” (ARENDT, 1994, p. 48). 

No ensaio “Sobre Violência”, Arendt (1994) faz uma análise da violência a partir 

de acontecimentos como a Guerra do Vietnã, o uso, cada vez mais frequente, de meios 

violentos como forma de escapar da opressão, como a rebelião estudantil que atingiu 

universidades de todo o mundo na década de 1960, como mencionado pela autora. Arendt 

(1994) destaca as manifestações estudantis ocorridas nos Estados Unidos em 1968, que 

assumiram contornos mais violentos com a adesão do movimento Black Power
5
, fazendo uma 

crítica à ação do grupo que apresentaria um expediente mais agressivo que o grupo de 

estudantes brancos. Ao discutir o evento, Arendt critica as universidades por “Ceder mais as 

demandas dos negros, mesmo se elas são evidentemente tolas e abusivas, do que às 

reivindicações desinteressadas e, com frequência altamente morais dos rebeldes brancos.” 

(1994, p.23). A essa postura, a autora atribui o fato de que haveria certo sentimento de culpa 

por parte da comunidade branca, pelo passado escravista e desigual.  

Tomamos esse exemplo para retomar a discussão travada nos parágrafos acima a 

respeito da violência institucionalizada, que leva grupos minoritários às situações extremas. 

Geralmente esses grupos são vítimas de descaso sistemático por aqueles que algo poderiam 

fazer para mudar determinada realidade. Ao afirmar que o movimento Black Power atribuiu 

às manifestações um caráter violento e mais agressivo do que o dos estudantes brancos, 

acreditamos ser possível inferir que houve a negação de uma violência anterior, que é, neste 

caso, a ausência dos direitos civis à comunidade negra, não sendo consideradas na análise dos 

                                                           
5
 “[...] em sua formulação original a expressão “Black Power” resumia um projeto político de setores da 

comunidade negra norte americana, que estava em busca de acesso às instâncias de poder numa sociedade 

racialmente segregada [...]”. (PEREIRA, 2008, p.6).  
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acontecimentos as lutas que vinham sendo empreendidas, não só por estudantes, mas por toda 

a comunidade negra, para tornar reconhecido seu lugar de cidadãos naquela sociedade. 

Retomando a discussão proposta no ensaio “Sobre Violência”, Arendt (1994) faz 

uma importante crítica ao que ela classificou de apologia à violência. A autora observa que, 

ao pensar a História, o tema violência, ainda que tenha assumido um papel importante, não 

havia sido considerada, até aquele momento (1969, data da primeira publicação do ensaio), 

digna de estudos nos quais ela estivesse no centro. Por vezes a violência havia sido 

considerada natural e corriqueira, sobretudo quando se impunha como fim para resolver 

conflitos internacionais e, até mesmo, questões ligadas à política interna.  

Contrapondo-se às teorias que se levantam como apologia a ação violenta e como 

manifestação de poder, Arendt (1994, p.58) alerta, “a prática da violência, como toda ação, 

muda o mundo, mas a mudança mais provável é para um mundo mais violento.” Assim, 

diante do desafio de combater a violência, independente do âmbito no qual ela se encontra, é 

importante atentarmos para o fato de que, ao recorrermos a expedientes violentos, o que 

possivelmente retornará será algo ainda mais violento. 

Diante de uma multiplicidade de conceitos, que o termo violência pode assumir, 

observamos não ser possível reduzi-la a sua forma mais visível, como roubos, depredações, 

brigas, assassinatos.   

 

2.3 Violência simbólica, escola e ação pedagógica: aproximações 

 

Em comum, dentre outras definições, Chaui (1996) e Candau (1999) defendem 

que a violência se expressa, também, através de mentiras, coação, má-fé, agressões verbais e 

psicológicas. Nesse aspecto, há uma ampliação daquilo que pode ser entendido como 

violência, expandindo a delimitação do conceito para além do sofrimento físico.  

De acordo com Zizek (2014), além da violência subjetiva, diretamente visível, 

pode-se identificar outra esfera de violência, a ideológica. Essa pode ser entendida como 

racismo, as discriminações de gênero e a homofobia. Ainda sobre as faces que a violência 

incorpora, existe a violência de caráter objetivo, a que é invisível por estar naturalmente 

incorporada ao cotidiano.  Para o autor, a:  

 

[...] violência não está em ação apenas nos casos mais evidentes – e largamente 

estudados – de provocação e de relação de dominação social que nossas formas de 

discurso habituais reproduzem: há uma forma ainda mais fundamental de violência 
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que pertence à linguagem enquanto tal, à imposição de um certo universo de sentido. 

(ZIZEK, 2014, p.17). 

 

Corroborando a visão do autor, deslocamos nosso olhar para a violência manifesta 

pelos discursos bem elaborados e repetidos como verdades imutáveis. São discursos 

aparentemente inofensivos, que guardam em si o dom de constranger de maneira a evitar 

questionamentos e reações contrárias ao que está posto. Na obra “A reprodução: Elementos 

para uma teoria do sistema de ensino”, Bourdieu e Passeron (2014, p.18) desenvolvem o 

conceito de “[...] violência simbólica, que diz expressamente a ruptura com todas as 

representações espontâneas e as concepções espontaneístas da ação pedagógica como ação 

não violenta [...]”.  

Assim não é possível negarmos a ação violenta do educar, o indivíduo não se faz 

por si só, ele é fruto de modos de vida que lhe são impostos, a cultura na qual será 

paulatinamente introduzido. Na escola, assim como na família, há uma imposição de como se 

deve agir e pensar no mundo dos adultos, que, por sua vez, são os responsáveis por conduzir a 

criança. Neste sentido, “Toda ação pedagógica (AP) é uma violência simbólica enquanto 

imposição, por um poder arbitrário, de um arbítrio cultural.” (BOURDIEU; PASSERON, 

2014, p. 26).   

A atuação da violência simbólica é a de negação da violência, é uma forma sutil 

da manutenção de uma determinada ordem. Para Zizek (2014, p.41), “A violência simbólica 

social na sua forma mais pura manifesta-se como seu contrário, como a espontaneidade do 

meio que habitamos, do ar que respiramos.” Dessa forma, tanto na ação pedagógica como em 

acontecimentos sociais, a violência simbólica se manifesta de forma aparentemente natural, 

podendo assumir não apenas a ideia de neutralidade, como também a ideia de uma ação isenta 

de qualquer tipo de violência. A violência simbólica está dissolvida na ação cotidiana e é 

supostamente tolerante.  

Para os autores de “A reprodução”, a violência simbólica está engendrada tanto 

nas instituições formais, que visam integrar o indivíduo em uma determinada ordem social, 

como a escola ou a igreja, quanto na família, sendo que a família irá ensinar os sujeitos um 

modo de vida e uma cultura. Dito de outra forma, antes de chegar à escola, o aluno já está 

inserido em certo padrão cultural, e caberá à escola reforçá-lo ou não.  

 Já a instituição educacional se define por uma suposta neutralidade no que diz 

respeito aos valores que deseja transmitir ou inculcar em seus alunos. Tais valores foram 

eleitos por serem, supostamente, os mais úteis e necessários a todos. No entanto, assim como 

a ação pedagógica, o corpo de saberes que a escola propaga não é isento e desprovido de 
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interesses. Esses saberes se tornam válidos por legitimarem conhecimentos e valores da classe 

dominante e, portanto, servirão de forma indiscriminada a todos, independentemente de sua 

origem. Isso termina por privilegiar o capital cultural da classe dominante para então inculcá-

lo de forma autoritária, ignorando outros conhecimentos tidos como menos importantes. 

(BOURDIEU; PASSERON, 2014). Para Bourdieu e Passeron (2014, p. 29): 

 

A AP
6
 é objetivamente, [...] a delimitação objetivamente implicada no fato de impor 

e de inculcar certas significações, convencionadas, pela seleção e a exclusão que lhe 

é correlativa, como dignas de ser reproduzidas por uma AP, reproduz (no duplo 

sentido do termo) a seleção arbitrária que um grupo ou uma classe opera em seu 

arbitrário cultural.  

 

A escola impõe uma cultura e uma linguagem típicas das famílias burguesas aos 

alunos da classe operária, dificultando o trânsito desses indivíduos nesse sistema. Passados 

mais de quarenta anos desde os estudos de Bourdieu e Passeron cuja crítica centrava-se na 

escola de classes e as várias objeções suscitadas pelos argumentos empregados por esses 

autores, (DURAND, 1982) acreditamos que, ainda nos dias atuais, muitas das críticas a 

“escola de classes” podem ser incorporadas às nossas discussões.  A escola se mantém 

distante dos indivíduos oriundos das classes menos privilegiadas o que ocasiona, não raras 

vezes, que esses sujeitos não alcancem o sucesso concretizado através do diploma acadêmico 

ou ascensão social propagandeada pela escola e pelas pessoas que nela atuam. Feita essa 

afirmação não estamos a propor instituições distintas com conteúdos diferentes aos sujeitos 

não pertencentes à classe burguesa, mas sim que, da forma como foi proposto por Marx, 

busquemos a efetivação de uma escola pública e universal, pensada para e pela universalidade 

de sujeitos e não unicamente as classes dominantes. Uma escola que persiga o objetivo 

promover a “formação” em um plano mais amplo, ou seja, aliar educação e conhecimento.    

Ao analisar os sistemas de ensino e o seu papel de instrumento de conservação 

social, Bourdieu e Passeron (2014, p. 208) alertam: 

 

Conceder ao sistema de ensino a independência absoluta à qual ele pretende ou, ao 

contrário, não ver nele senão o reflexo de um estado do sistema econômico ou a 

expressão direta do sistema de valores da ‘sociedade global’, é deixar de perceber 

que sua autonomia relativa lhe permite servir às exigências externas sob as 

aparências de independência e neutralidade, isto é, dissimular as funções sociais que 

ele desempenha e, portanto, desincumbir-se delas mais eficazmente. 

 

                                                           
6
 AP – Ação Pedagógica (BOURDIEU; PASSERON, 2014).  
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Sendo assim, a escola que se desobriga da função de transmitir e ensinar 

determinados conhecimentos por atender alunos das classes populares por julgar 

desnecessários aquela parcela da sociedade, exerce com mais eficácia o seu papel de 

reprodutora e conservadora da ordem social. Nessa perspectiva, pensar a instituição escolar de 

maneira distinta para atender as classes burguesas e operárias ainda hoje, na concepção que 

defendemos constituiria um impeditivo para que estudantes das diversas classes sociais 

tenham acesso ao conhecimento que lhes possibilitaria entre outras coisas alçar outros níveis 

dentro do sistema de ensino.   

Para Maria Alice Nogueira (2002), são as famílias de classe média as que mais 

investirão na formação acadêmica de seus filhos, porque essas pessoas, ainda que não 

detenham o capital cultural da classe dominante, conseguiram, através da educação, as 

condições necessárias para certa ascensão social, daí o investimento não só na educação 

escolar, mas também na compra de livros e revistas, visitas a museus, além dos investimentos 

em atividades culturais diversas, na tentativa de prover seus filhos do capital cultural 

compatível com o capital cultural exigido pela escola. 

Ainda segundo a autora, são as famílias das classes populares aquelas que menos 

terão condições de investir na educação escolar de seus filhos, porque não poderiam dispor do 

tempo necessário para formação e aquisição do diploma.  

 

[...] no caso das classes populares, o investimento no mercado escolar tenderia a 

oferecer um retorno baixo, incerto e a longo prazo. [...] essas famílias tenderiam, 

assim, a privilegiar as carreiras escolares mais curtas, que dão acesso mais 

rapidamente à inserção profissional. Um investimento numa carreira mais longa só 

seria feito nos casos em que a criança apresentasse, precocemente, resultados 

escolares excepcionalmente positivos, capazes de justificar a aposta arriscada no 

investimento escolar. (NOGUEIRA, 2002, p. 24).  

 

Cabe ressaltar que a aspiração das classes populares em relação à ascensão social 

por meio da educação é menos otimista do que da classe média ou pequena burguesia, pela 

própria trajetória escolar e de trabalho dessas famílias. 

Para Spósito (1994, p. 71), o papel atribuído à escola, principalmente pelas classes 

populares, está “Ligado as possibilidades – efetivas ou apenas imaginadas - de mobilidade 

social.” A questão é que a escola não consegue agregar outro significado ou valor que não 

seja de proporcionar algo que esteja condicionado à ascensão social ou econômica. Dessa 

forma, a promessa de mobilidade social pela elevação da escolaridade torna-se falha no 

instante em que o mercado de trabalho não absorve na mesma medida em que a escola 

confere os títulos. Daí a necessidade de se conferir outros significados ao conhecimento 
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acadêmico de forma a diminuir a tensão entre os atores da escola, porque “Na falta de outras 

referências, a indiferença e a violência serão respostas frequentes e banalizadas, expressões 

parciais da crise que atinge os sistemas escolares.” (SPÓSITO, 1998, p. 73). 

Por ser a violência uma das respostas para a falta de diferentes possibilidades da 

escola (SPÓSITO,1998), não podemos ignorar que a instituição escolar busca sua legitimação 

em práticas que favoreçam a manutenção das desigualdades. Tais práticas, por estarem 

bastante enraizadas e naturalizadas no cotidiano escolar, não apresentam qualquer suspeição. 

Ao contrário, a escola é tolerante com o aluno que não se dedica suficientemente, com as 

manifestações de violência e com as constantes transgressões às regras. Assim, a escola, por 

não apresentar outra possibilidade senão a da ascensão social, não pode ser responsabilizada 

pelo fracasso dos que não se enquadram ao sistema. De acordo Zizek (2014, p. 120), “Nossa 

liberdade de escolha funciona muitas vezes como simples gesto formal de consentimento de 

nossa própria opressão [...]” Neste sentido, se enquadrar ou não é parte da liberdade de 

escolha dos alunos e ao fracassarem serão os únicos responsáveis. 

Apesar de os alunos subverterem as regras impostas pela escola, a sala de aula 

ainda é o lugar onde o professor é quem dá as ordens, é ele quem escolhe onde o aluno vai 

assentar, se poderá ir ao banheiro e quando. A escola comunica-se de forma, muitas vezes, 

autoritária e ainda que muitos não acatem suas regras, esse tipo de comunicação engendra 

atitudes, valores, comportamentos. A imposição de determinadas formas de controle, cuja 

eficácia, geralmente, não é passível de verificação, torna- se um incentivo a mais à 

transgressão. Segundo Abramovay (2008, p. 6), “A escola não tem um ‘olhar 

supervisionador’. Ao contrário, no ambiente escolar, faz-se de conta que não se está vendo - 

ou não se quer ver - o que está acontecendo no dia a dia. Há diferentes mensagens para um 

mesmo comportamento.” Dessa forma, vê-se a multiplicação de atitudes indesejáveis, o que 

pode apresentar-se pela falta ou o questionamento da autoridade da instituição o que, via de 

regra, vem a ser preenchido pela ação violenta e desigual.  

 O uso do banheiro, a saída para tomar água, a leitura forçada em voz alta, a 

obrigação de ficar em lugar determinado pelo professor, entre outras práticas, são alguns das 

ações por meio das quais a escola reforça o seu discurso autoritário. Como ensina Hannah 

Arendt (1994), quando a violência entra em cena, é porque o poder e a autoridade se 

esvaírem. Se nossos alunos não podem sair das salas ou não podem se posicionar onde lhes é 

mais conveniente, é porque não conseguimos, apenas pela autoridade, discipliná-los no 

ambiente escolar. Assim, precisamos nos questionar se ainda estamos no controle.  
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É comum que a escola receba críticas, com frequência, a frase "Temos uma 

Escola do século XIX, um professor do século XX e um aluno do século XXI” é repetida, 

como se lê na entrevista cedida por Mozart Neves Ramos à revista Valor Econômico, em 

referência a urgência da necessidade da escola se reinventar. Outra crítica corriqueira diz 

respeito à postura autoritária dos professores, e são os alunos que, a sua maneira, nos 

impulsionam a repensar nossa identidade, como docentes e parte de uma instituição escolar. 

Há uma reação por parte dos alunos que não se encaixam nos padrões e metáforas construídas 

pela escola, para Arroyo (2007, 41), a “rebeldia pode ser apenas um gesto de sinceridade em 

uma instituição onde esperam ser ouvidos e entendidos.” 

No entanto, como lidar com toda a turbulência e agitação que tomou conta da 

escola? Quebraram-se as imagens de crianças e adolescentes dóceis e disciplinados, das 

meninas boazinhas e submissas, dos alunos das classes populares resignados em sua condição 

subalterna. A perplexidade com que professores observam a todas essas alterações deixam 

entender que “[...] em nosso imaginário julgamos com os valores e padrões de conduta que 

consideramos como próprios e impróprios, aceitos ou condenáveis [...]”. (ARROYO, 2007, p. 

44). Ainda não nos libertamos dos estereótipos que subjazem as relações estabelecidas por 

professores e alunos nas escolas. A arrogância e o deboche se chocam com o imaginário de 

uma escola feita apenas de seres passivos, dóceis e obedientes, cujos valores e cultura em 

nada se comparam com aqueles propagados pela escola moderna. Conviver com essa 

diversidade exige uma tomada de posição que não passa pelo preconceito e radicalismo do 

uso de mais violência.   

A escola está sendo atacada por dentro e revida se impondo de forma violenta, 

“Advertência, suspensão de aulas, expulsão, entregar à polícia [...] soluções extremas[...]” 

(ARROYO, 2007, 40). Tais soluções dizem muito sobre a escola e a crise que ela vivencia. 

Há um vácuo de autoridade e o que se tem tentado fazer é preenchê-lo, ainda que seja pela 

ação violenta. Como resultado, tem-se obtido cada vez mais violência. 

 

[...] sabemos, ou deveríamos saber, que cada diminuição no poder é um convite à 

violência [...] porque aqueles que detêm o poder e o sentem escapar de suas mãos, 

sejam eles os governantes ou governados, têm sempre achado difícil resistir à 

tentação de substituí-lo pela violência. (ARENDT, 1994, p.63). 

 

Para além da perda de autoridade da escola, é possível perceber que a violência 

simbólica também se manifesta de forma a assumir o papel da não violência. Dissimulada em 

projetos e intervenções pedagógicas cujo objetivo é oferecer o diploma escolar independente 

da aquisição das habilidades e competências básicas para se alcançar outros níveis formação. 
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No âmbito da escola de massas
7
, como temos vivenciado aqui no Brasil, tais projetos e 

políticas caracterizam-se pela diminuição das exigências e simplificação dos conteúdos, de tal 

maneira que, mais adiante, inviabilizem o prosseguimento dos estudos pelos alunos devido à 

distância criada pela formação oferecida e a que lhe é solicitada. No estudo intitulado “A 

violência simbólica e meritocracia em grupos escolares do sul de Santa Catarina: algumas 

reflexões a partir de Pierre Bourdieu”, os autores apresentam uma reflexão sobre como 

determinados projetos educacionais diferenciados podem conduzir a maior exclusão. 

 

[...] a democratização do acesso à educação e a não diminuição das desigualdades na 

formação e continuidade dos estudos entre as diferentes classes e estratos de classes 

sociais, assim como que as tentativas de reestruturação curricular que buscam 

minimizar práticas de exclusão das classes desfavorecidas, em alguns casos, 

significam o rebaixamento do nível e dos tipos de conteúdo, contribuindo para a 

permanência de um sistema educacional dualista e cheio de contradições. Diante 

disso, como tornar o sistema educacional mais justo em uma sociedade 

marcadamente caracterizada pela desigualdade social? (KINCHESCKI; GRIMM; 

SOSSAI, 2015, p.255). 

 

Apresentamos algumas tensões que percorrem a escola, entre elas há o medo e a 

perplexidade dos professores “[...] diante das condutas indisciplinadas e violentas dos alunos.” 

(ARROYO, 2007, p. 9). Novos tempos e novos desafios trazem outras responsabilidades, 

principalmente de pensar novas possibilidades de ser professor nos dias atuais. Não basta lidar 

com os problemas de aprendizagem e a diversidade nas turmas lotadas, há que lidar com a 

violência do deboche, da indiferença e da falta de educação. Muitos professores, também 

oriundos das classes populares, têm suas trajetórias marcadas pela pobreza e más condições 

de vida, portanto precisam lidar com sua própria exclusão social. De acordo com Arroyo, 

talvez sejam esses professores, com trajetórias tão próximas a de seus alunos, que consigam 

estabelecer um diálogo que leve ao entendimento.   

Como não dizer da intensificação do trabalho docente, na forma de uma maior 

responsabilização do professor pela permanência e desempenho dos alunos no sistema 

escolar. As políticas educacionais que visam à extensão da educação às classes mais pobres 

acrescentam aos professores funções que, até a pouco, não eram constitutivas do que se 

entendia trabalho docente (NOGUEIRA, 1999). Nesse contexto, intensificam-se os esforços 

despendidos pelos docentes que “contra todas as condições adversas, é dito: o educador deve 

tentar fazer o bem” (GRUSCHKA, 2014, p. 238). Para o autor, essa é a ética do “apesar de”, 

                                                           
7
 A escola de massas é uma escola para todos, surge na Europa do pós-guerra, nos anos cinquenta. A escola de 

massas define-se como uma escola não seletiva. (Sousa, 2003). 
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os professores, apesar das condições que lhes são impostas, precisam apresentar os resultados 

que são esperados tanto pelos sistemas de ensino quanto pelas famílias e, ainda, por eles 

próprios. Dessa maneira, acaba-se por atribuir à “incapacidade e a incompetência dos 

professores” (NOGUEIRA, 1999, p. 220) o fracasso dos estudantes e, consequentemente, do 

sistema de ensino. 

 

2.4 Considerações sobre o surgimento das discussões acerca do tema violência escolar 

como objeto de estudo em pesquisas acadêmicas 

 

Esta seção do capítulo tem como objetivo analisar como vem sendo estudado o 

tema violência escolar no Brasil desde a década 1980. Para nortear essa discussão, 

utilizaremos o estudo “Panorama dos Estudos Sobre Violência nas Escolas no Brasil: 1980 -

2009”, realizado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do 

Ministério da Educação do Brasil (MEC), assinado pelo sociólogo Edilberto Sastre. A 

pesquisa sinaliza que a produção acadêmica sobre o tema violência escolar, já naquele 

período, vinha ocupando um espaço importante na instância acadêmica, apesar da falta de 

divulgação dos trabalhos. 

Para Sastre (2001), tais estudos não alcançavam a visibilidade desejável diante da 

emergência do tema e da crescente necessidade da sociedade de se apropriar das discussões. 

De acordo com o autor, instituições escolares precisam estar a par do que tem sido pesquisado 

na academia, de forma que os resultados das pesquisas sirvam para a melhor compreensão do 

fenômeno para, dessa maneira, criar estratégias para o enfrentamento. Já no plano 

institucional, mais abrangente, nos sistemas de ensino, a apropriação de tais resultados visaria 

fornecer subsídios para a criação de políticas públicas (SASTRE, 2009). 

De acordo com o estudo do MEC (2001), o primeiro balanço realizado sobre a 

produção acadêmica, a nível nacional, envolvendo o tema violência escolar, foi realizado por 

Marília Pontes Spósito, em 2001, no artigo “Um breve balanço da pesquisa sobre violência 

escolar no Brasil”. A autora chama a atenção para a baixa produção acadêmica sobre o tema 

violência e escola, no período de 1980 a 1998. De acordo com a pesquisa, são contabilizados 

oito mil seiscentos e sessenta e sete dissertações de mestrado e teses de doutorado, e dessas, 

apenas nove tratam do tema violência escolar. Spósito (2001) salienta ainda que, em 

reconhecidos centros de pesquisa acadêmica, como os de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, do total de mais de dois mil títulos conferidos 

nesse período, nenhum se referia ao tema. 
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No balanço realizado por Spósito (2001, p. 92), o diagnóstico apresentado pelas 

pesquisas por “Spósito( 1994, 1999), Pinto(1992) e Sarmento (1987)” aponta que o problema 

da violência escolar se apresentava na forma de depredações, invasões e furtos. Ainda na 

década de 1980, no âmbito “[...] da produção acadêmica na pós-graduação em Educação, o 

tema da violência foi abordado em toda a década apenas por duas pesquisadoras. Uma delas, 

em suas pesquisas de mestrado e doutorado (GUIMARÃES, 1984, 1990) [...]” (SPÓSITO, 

2001, p. 92). 

De acordo com Spósito, a década de 1990 aponta para uma maior produção em 

estudos sobre violência.  A princípio tais estudos são investimento de organismos não 

governamentais, como sindicatos de professores e outras organizações profissionais. Tais 

pesquisas organizadas nesse momento focalizam a juventude, mas estão deslocadas do campo 

da violência escolar.  

Contudo, o campo da pesquisa acadêmica, com foco em violência escolar, é mais 

promissor a partir de 1990, sendo que, nesse momento, os resultados desses trabalhos passam 

a apresentar inter-relação entre violência escolar e o narcotráfico. Neste período, o Rio de 

Janeiro foi o estado que mais produziu pesquisas de mestrado, doutorado e demais estudos 

coordenados por professores ligados ás universidades sobre o tema da violência escolar. 

Spósito (2001, p.95) destaca os trabalhos de “[...] Costa (1993), Rodrigues (1994), Paim 

(1997) [...] Guimarães (1995) e Cardia (1997).” 

Ainda segundo Spósito, “Registra-se apenas um único estudo nacional realizado 

sobre condições de trabalho com professores da rede de ensino público, no qual o tema da 

violência e segurança nas escolas é abordado.” (SPÓSITO, 2001, p. 93). A partir desse 

estudo, a violência escolar adquire um significado diferente do que fora apresentado até 

aquele momento. E o fenômeno da violência escolar passa a envolver os sujeitos, não mais 

será caracterizado apenas pelos danos ao patrimônio. 

Cabe ressaltar a dissertação de mestrado de Araújo (2000), que realiza sua 

pesquisa em uma escola pública de periferia do município em Belo Horizonte. Tal estudo 

apresenta como traço distintivo a investigação sobre a construção de identidades e as relações 

interpessoais entre os sujeitos de bairros diferentes da região onde a escola se localiza. O que 

esses alunos têm em comum, de acordo com Araújo (2000), é o estigma de serem moradores 

de bairros considerados violentos.    

Além da pesquisa de Spósito (2001), por nós examinada, Sastre apresenta dois 

outros estudos sobre a produção acadêmica com a temática violência e escola. Sendo, a 

dissertação de mestrado de Dorotéa Pascnuki Szenczuk e Tânia Maria Braga Garcia, 
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intitulada “Entre (in) disciplina escolar e violência: um estudo da Produção discente nos 

programas de pós-graduação em Educação (1981-2001) ”, cuja data de apresentação coincide 

com a publicação da pesquisa de Spósito.  

No ano de 2003, Rosana Nogueira aborda, em sua dissertação de mestrado, o 

esvaziamento da discussão sobre o tema da violência escolar na academia. O estudo “Escola e 

Violência: análise de dissertações e teses sobre o tema na área de Educação, no período de 

1990 a 2000.” Assim como no trabalho de Szenczuk e Garcia (2001), Nogueira (2003) 

apresenta uma maior preocupação com a indisciplina escolar e a violência em seu aspecto 

social. 

No levantamento realizado por Sastre (2001), mais uma vez, já no ano de 2008, a 

dissertação de mestrado de Juliana Aparecida Matias Zechi, sob o título, “Violência e 

indisciplina em meio escolar: aspectos teóricos metodológicos da produção acadêmica no 

período de 2000 a 2005”, a autora preocupa-se com a baixa produção acadêmica em torno do 

tema violência escolar. Nesse trabalho, a autora aponta para vinte produções sobre os temas 

violência e indisciplina, no período de 2000 a 2005. A autora alerta ser uma produção bastante 

tímida diante da extensão do problema. Considerando que violência e indisciplina, no trabalho 

que desenvolvemos, assumem papéis distintos, entendemos a necessidade de serem abordados 

em separado. Nesse aspecto, o número de produções do período analisado por Zechi (2008) 

pode ser ainda mais reduzido.   

Além das pesquisas de Spósito (2001), Szenczuk e Garcia (2001), Nogueira 

(2003), Zechi (2008), Rita Amélia Teixeira Vilela (2006), coordenadora da pesquisa “O 

trabalho do professor nas condições de adversidade: escola, violência e profissão docente”, 

alerta para a baixa produção acadêmica sobre o tema violência escolar. Para Vilela (2006, 

p.6), “No Brasil, o tema ainda não é explorado como objeto de investigação na proporção 

exigida pelas dimensões da sua crise social e das evidências de que a violência social está nas 

suas escolas.” Uma vez que, já na década de 1980, importantes discussões sobre o tema eram 

travadas em países da Europa e América Latina. Segundo a autora, 

 

O quadro é internacional afeta países pobres e ricos, uma situação que levou a 

própria UNESCO a tomar liderança na discussão do tema e na responsabilidade de 

realização de pesquisas visando, não só mapear a situação em diferentes contextos, 

mas, também, a orientar o debate na perspectiva de assumir e demonstrar que, diante 

do quadro de agravamento da violência na escola, educadores e alunos precisam 

desenvolver formas de lidar com ela. (VILELA, 2006, p.6). 
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Salientamos que, na última década, houve um significativo aumento no número de 

pesquisas acadêmicas
8
 que se dedicaram ao estudo do tema violência escolar, mas 

observamos que a divulgação desses trabalhos ainda não atinge visibilidade entre os 

profissionais da educação básica, assim como afirmou Sastre em 2009. No estudo 

“Características da violência escolar no Brasil: revisão sistemática de estudos quantitativos”, 

os autores apresentam um levantamento acerca da produção e publicação de artigos 

científicos sobre o tema violência escolar, nas bases SciElo (Scientific Eletronic Library 

online), LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e PubMed 

(U.S. National Library of Medicina).  

No estudo, publicado em 2014, foi constatado que quase a totalidade dos trabalhos 

foram publicados entre os anos de 2009 e 2013. (NESELLO, 2014).Considerando apenas os 

estudos quantitativos, os autores detectaram, naquele período, a baixa produtividade sobre o 

tema e, apesar de ressaltarem a relevância das contribuições da pesquisa qualitativa para 

melhor apropriação do fenômeno da violência escolar, os autores salientam a importância da 

interlocução entre os pesquisadores da temática violência escolar e a criação de critérios que 

favoreçam a detecção de fatores que intensifiquem a possibilidade de ocorrência do 

fenômeno. A pesquisa realizada por Nesello et al. (2014, p. 133) “[...] detectou poucos 

estudos sobre fatores associados à violência escolar. Foram investigados, principalmente, 

fatores associados ao bullying e a saúde do professor.” 

A partir desse ponto, novos desafios irão perpassar a garantia do direito. Entre 

eles, os desafios de ensinar e aprender nas condições de adversidade, da desigualdade e 

exclusão social, da criminalidade e da violência, problemas que atingem a sociedade e a 

escola, por consequência.  

 

2.4.1 Novos desafios são propostos à escola: entra em cena a violência escolar 

 

Diante da multiplicidade de pessoas que emergiram no cenário da escola nas 

últimas décadas, a instituição precisou adequar-se para atender não apenas a um público 

                                                           
8
 De acordo com busca realizada no Banco de Teses da Capes, entre os anos de 2012 e 2016, foram defendidas 

36.418 Dissertações de Mestrado e 9.667 Teses de Doutorado com o tema violência escolar. Analisando 

unicamente os títulos dos 60 primeiros trabalhos apresentados na busca por violência escolar, verificamos uma 

multiplicidade de trabalhos, inclusive aqueles que afastam totalmente o tema violência da instituição escolar. Em 

nenhum dos títulos analisados os autores fazem a associação entre violência e os impactos no trabalho docente. 

Ao buscar os temas violência e trabalho docente, a quantidade e variedade de trabalhos ampliam 

significativamente de forma mais descontextualizada do que vem sendo investigado por essa pesquisa. (Fonte: 

http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#!/). 
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maior ou diversificado, mas também às novas demandas que lhe são impostas. Segundo Vilela 

(2007, p. 226), os desafios postos à escola permeiam uma nova definição do papel da 

educação:  

 

[...] que seja formador do homem [...] que abranja as possibilidades de os alunos 

dominarem o conhecimento acumulado que é patrimônio da humanidade, mas que 

abarque a construção de identidades sociais comprometidas com a justiça social e a 

convivência solidária. 

  

Uma escola cuja tarefa seja promover e estimular as habilidades intelectuais e 

prover os indivíduos com instrumentos necessários para conhecer e interagir com o mundo 

(STELKO, 2010). Que a escola contemporânea precise se adaptar para atender a uma 

sociedade que busca para seus filhos uma instituição que ultrapasse a mera transmissão de 

conhecimentos é inegável. Porém, não é possível que a instituição escolar não tenha como 

objetivo central a missão de socializar ou mesmo transmitir conhecimento. Para a concepção 

de escola na qual acreditamos, essa função é inerente a sua razão de ser. 

  

O caminho que a escola deve seguir para superar o status quo, qual seja, resgatar o 

conhecimento historicamente acumulado e possibilitar o acesso dos trabalhadores a 

esse conhecimento. Esses são os pontos nos quais a escola deve investir para exercer 

sua função propriamente educativa: formar o cidadão conhecedor de sua situação, 

capaz de nela intervir, transformando-a no sentido de ampliar a liberdade, a 

comunicação e a colaboração entre os homens. (CARDOSO; LARA, 2009, p.1325-

1326). 

 

Aliam-se, nesse contexto, a todas as mudanças ocorridas nas últimas décadas, a 

necessidade de se pensar outro projeto para a escola e o crescimento da violência e da 

sensação de insegurança na sociedade, que acaba por adentrar o espaço da instituição. Estudos 

realizados nos primeiros anos deste século (ABRAMOVAY, 2002) apontam que os casos de 

violência no interior das escolas multiplicaram-se, comprovando tanto os dados divulgados 

pelos meios de comunicação quanto aqueles relatados por seus atores. Essa violência 

manifesta no cotidiano escolar não constitui um problema unicamente do Brasil. Pesquisas 

desenvolvidas envolvendo países da América Latina e o Brasil (UNESCO, 2002) apontam 

que o tema vem sendo objeto de estudo e amplamente discutido em países europeus desde a 

década de 1990.  Porém, no Brasil, segundo Vilela (2006), os trabalhos que tratam 

diretamente sobre o tema “violência escolar e suas implicações na profissão docente” 

mantiveram-se praticamente ausentes nas discussões da academia. 

Para o presente estudo, estabelecemos o que pode ser considerado por violência 

escolar, uma vez que esse termo em si admite significados diversos: agressões físicas e 
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verbais, depredações, furtos, brigas e desrespeito de ordens variadas. A violência escolar traz 

como componente determinada reação do estudante contra a instituição escolar e as pessoas 

que dela participam. Diferentemente, a violência na escola é identificada como aquela que 

eventualmente acontece na escola por ser é um espaço social dos jovens, mas não se configura 

como uma agressão à escola ou aos que dela fazem parte (ARAÚJO, 2004). Por conseguinte, 

entendemos que o fenômeno da violência escolar não se desloca totalmente da violência 

social e essa, ao adentrar a instituição escola, pronuncia-se na forma da violência na escola, 

admitindo significados ainda mais abrangentes. Sendo assim, a partir do próximo capítulo, 

será realizada a apresentação, análise e discussão dos dados coletados pela pesquisa, 

apresentando as repercussões da violência no trabalho docente e de quais formas esta se 

manifesta na escola investigada.  
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3 DIÁRIOS DE BORDO E VIOLÊNCIA NA ESCOLA 

 

3.1 Afinal, o que são os diários de bordo? 

 

Nesta seção, buscamos esclarecer ao leitor como esses documentos se constituem, 

a finalidade com a qual são utilizados e compará-los aos livros de ocorrências e outras formas 

de registros que há muito estão presentes nas instituições de educação. 

Ao abordarmos o tema violência, recorremos aos documentos produzidos pela 

escola lócus desta pesquisa para examinarmos de quais formas esta se manifesta e se há 

implicações ao trabalho desenvolvido pelos professores. Neste processo, encontramo-nos com 

os diários de bordo, cadernos nos quais os professores e a coordenação escolar registram fatos 

do cotidiano na instituição. Ainda que tenham se convertido em livro de registro das infrações 

dos alunos, os diários de bordo – segundo nos esclarece um dos profissionais da escola – em 

sua concepção original, não deveriam tratar-se de um livro para registros de ocorrências. Ao 

aderirem à proposta de registrar formalmente determinados eventos, os profissionais da 

instituição rejeitavam a ideia de que o documento consistisse em algo negativo ou 

depreciativo à imagem dos estudantes. Neste sentido, o documento deveria afastar-se dos 

tradicionais instrumentos de controle das condutas dos estudantes utilizados em décadas 

anteriores. 

Desde as primeiras análises, foi possível constatarmos que os diários de bordo 

apresentam tipos diferentes de informações. Porém, apesar da intencionalidade que nos foi 

relatada, indicando que o documento não fosse tratado unicamente como os tradicionais livros 

de ocorrências, observamos que neles predominaram as anotações de situações consideradas 

transgressões às regras da instituição, ocorridas em sala de aula ou nas demais dependências 

da escola, envolvendo um ou vários alunos. Com regularidade, há registros de reuniões entre 

as famílias e os profissionais da escola para tratar do baixo rendimento dos estudantes, não 

sendo possível constatar nenhum registro de cunho elogioso, seja atitudinal ou de rendimento 

escolar positivo. Com menos frequência, surgem as justificativas de faltas, os comunicados 

relativos à saúde de alunos e as reclamações de estudantes sobre divergências com os colegas. 

Apenas dois registros referem-se a queixas de alunos contra profissionais da escola, sendo 

uma contra um professor e outro contra um dos coordenadores. Sobre o conteúdo desses 

relatos, trataremos mais adiante, fazendo a devida reflexão.  

As notificações e os relatos, quando referentes às salas de aula, são redigidos ou 

marcados pelo professor presente à ocorrência. O formulário é assinado pelo professor quando 



50 
 

a infração corresponde a um item já especificado. Quando se trata de uma transgressão não 

constante no formulário ou da descrição de um item já contemplado, notamos que são raras as 

assinaturas no documento. Ao se referir a situações externas às salas de aula e/ou às reuniões 

realizadas com responsáveis pelos alunos, esses relatos são redigidos pela coordenadora que 

acompanhou o caso e assinados por essa, pelo responsável e pelo aluno, que, geralmente, 

participa da reunião. Os coordenadores são responsáveis pelos documentos, cabendo a eles 

intermediar as conversas entre as famílias e os docentes e proceder aos registros, inclusive, os 

encaminhamentos. 

A coordenação detém a guarda dos diários de bordo, que são encaminhados para 

as salas de aula pelo aluno representante da turma
9
, juntamente com os diários de chamada, e 

quando isso não acontece, o professor pode solicitá-lo na sala da coordenação. Ao final do 

turno, os diários de chamada são devolvidos à secretaria da escola e os diários de bordo são 

guardados na sala da coordenação em armário trancado.  

Os documentos
10

 são compostos por um conjunto de aproximadamente quarenta 

folhas, encadernadas com capa plástica transparente, que deixa à mostra a folha de sulfite 

branca, em cujo topo vê-se o cabeçalho com nome e selo da escola, e ao centro o título 

“Caderno de Ocorrências” e, na parte inferior, a indicação do ano, do ciclo e da turma a qual 

se referem. Na página seguinte, em um índice, listados em colunas, estão os números das 

páginas seguidas dos nomes dos estudantes em ordem alfabética e à frente o nome e contato 

telefônico do responsável. Mais adiante, temos o mapa de sala, no qual cada retângulo, 

preenchido a lápis, com o nome do estudante, representa a carteira em que o aluno deverá se 

posicionar. Através das várias marcas que observamos dentro desses retângulos, concluímos 

que os nomes foram alternados inúmeras vezes ao longo do ano e, assim, podemos deduzir 

que frequentemente os alunos são reorganizados nas salas de aula.  

Qual a importância de um mapeamento na sala de aula? Foucault nos ajuda a 

entender esses processos de ordenamento nas instituições educativas. De acordo com Foucault 

(2002, p.126), podemos entender esse tipo de organização como “quadros vivos”, uma 

estratégia para manutenção da disciplina, uma organização cujo objetivo é o controle da 

conversa e das brincadeiras que poderiam surgir entre aqueles que demonstram mais 

afinidades, uma vez que juntos poderiam representar uma perturbação à ordem na sala de 

                                                           
9
 O representante de turma é um aluno eleito por seus pares, que tem a responsabilidade de transportar os diários 

e representar seus colegas em reuniões com a coordenação, direção e levar as deliberações ao conhecimento da 

turma. Bem como prestar auxílio ao professor quando necessário. Antes da realização das eleições, as turmas são 

esclarecidas sobre as características que esse estudante deve possuir, como compromisso, responsabilidade e 

bom comportamento. 
10

 Nos anexos A e B encontram as cópias do documento. 



51 
 

aula. Assim, o professor, utilizando-se do poder a ele conferido pela organização escolar, 

define que quanto maior for a compatibilidade entre os alunos mais distantes eles devem estar. 

Outra finalidade para a utilização do mapeamento seria manter como ocupantes 

das primeiras carteiras os alunos que demandem atenção especial por parte dos docentes, por 

apresentarem maiores dificuldades no que se refere à aprendizagem, por exemplo. Assim 

estaria justificada outra função dos “quadros vivos”, que “[...] garantem a obediência dos 

indivíduos [...]” (FOUCAULT, 2002, p.126). Através da vigilância sobre eles exercida, dada a 

sua disposição no espaço e, por outro lado, permitem “[...] uma melhor economia do tempo e 

dos gestos.” (FOUCAULT, 2002, p.126). Com essa atitude, pretende-se potencializar o 

tempo
11

 em sala de aula para que este seja útil, além de garantir a obediência dos alunos e a 

recompensa. O controle pelo tempo também introduz o regulamento da rotina. A organização 

espacial é uma das características do poder disciplinador que, de acordo com Foucault (2002, 

p. 126), “[...] foi uma das grandes modificações técnicas do ensino elementar”, pois, ao 

determinar que cada aluno ocupe um lugar marcado, permite controlar a todos, o tempo todo. 

Nesta perspectiva, estando mais próximos aos seus professores, estudantes com dificuldade 

receberiam mais apoio em relação às questões pedagógicas, o que não deixa de ser uma forma 

de controle.  

Após o mapeamento da sala, as páginas seguintes são destinadas às fichas 

individuais. Em seguida ao cabeçalho, com selo, nome, endereço e telefone da escola, segue o 

espaço para registro do nome do estudante, seu número de chamada e informações sobre o 

responsável (nome e contato telefônico). Abaixo são listadas as situações que são entendidas 

pelos profissionais como transgressão às regras ou ocorrências. A lista de ocorrências foi feita 

baseando-se na ordem alfabética, sem que se fosse observado critério de relevância entre 

essas ocorrências. São apresentados, inicialmente, dezessete itens de condutas indesejáveis, 

sendo: atitude desrespeitosa com colega; atitude desrespeitosa com o (a) professor (a); atraso 

para entrar em sala; atraso para entrar na escola; brincadeiras em excesso em sala; conversa 

excessiva em sala; fazendo atividades de outra disciplina; impedindo o bom andamento da 

aula; levou ocorrência para o responsável assinar; pichando ou destruindo patrimônio público; 

presente na escola, ausente em sala; responsável convocado; sem atividade realizada em sala; 

                                                           
11

 Conforme nos ensina Foucault (2002), as comunidades monásticas iniciaram o estabelecimento de horários. 

Essa pratica herdada das ordens religiosas contribuiu para regulamentar as rotinas, pois ao dividir o tempo em 

quartos de horas, minutos e segundos tem-se, não somente o controle do tempo, mas das atividades e das 

pessoas.  
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sem dever de casa; sem material necessário à aula; sem uniforme diário ou de Educação 

Física; uso de celular em sala de aula.  

Na parte superior da coluna das infrações, duas outras linhas apresentam os 

títulos: “Professor responsável pela ocorrência” e “data do registro da ocorrência”, onde 

localizamos os espaços destinados à assinatura dos professores e datas das infrações, na 

diagonal. Uma malha quadriculada segue à frente de cada uma das situações listadas, fazendo 

um total de vinte e três possibilidades de registros de um mesmo item. O restante da página e 

o verso são destinados às “observações diversas”, na qual encontramos registradas as reuniões 

com os responsáveis pelo aluno e descrições de situações nas quais o estudante tenha se 

envolvido e que não estejam contempladas na lista acima. Nesse espaço também são 

registrados os relatos detalhados de algum item já marcado no formulário, geralmente se 

referindo ao que foi tipificado como atitude desrespeitosa, brincadeiras ou brigas ocorridas 

dentro de sala ou em outros espaços da escola. 

Ao caderno inicial foi acrescentado novo formulário de registro em que, segundo 

nos esclareceu uma coordenadora, a pedido dos professores, foram retirados os itens por eles 

considerados irrelevantes e acrescentado novos. A troca do formulário ocorreu após 

confecção dos diários, sendo integradas apenas algumas páginas em cada um dos diários já 

encadernados. Também foram anexados os novos formulários às páginas já preenchidas 

integralmente, outras foram coladas sobre as fichas antigas.  

No formulário novo, diminuiu-se o espaço para o cabeçalho, bem como a malha 

quadriculada ficou mais estreita, de forma a aumentar a quantidade de registros por página, de 

vinte e três (23) para trinta (30). O número de itens de faltas disciplinares também sofreu uma 

alteração, passando de dezessete (17) para vinte (20). Na nova folha de registros, foram 

suprimidos dois itens, sendo eles: levou ocorrência para o responsável assinar e responsável 

convocado. Outros cinco foram acrescentados: saída da sala sem autorização; saída da escola 

sem autorização; briga dentro de sala; briga dentro da escola e uso de fone em sala. Também 

foram incluídos quatro espaços em branco, poucos deles preenchidos a caneta e de alunos 

específicos, com outras ocorrências, como gritos em sala e conversas incompatíveis com o 

ambiente escolar, gestos obscenos, batendo no armário. 

As últimas páginas do diário são pautadas e identificadas com os títulos: 

observações diversas ou registros coletivos. Em todos os diários há relatos de ocorrências 

coletivas referentes a toda a turma ou a um grupo específico de alunos. Nos relatos coletivos, 

feitos pela coordenação, todos os envolvidos colocam a sua assinatura após ser redigido o 

ocorrido e os acertos entre as partes. Nessas fichas, os casos descritos foram brigas durante o 
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recreio envolvendo grande número de alunos, perturbação na cantina, com arremesso de 

alimentos, situações de queixas de bullying. 

Nos registros que envolvem casos de bullying, a situação não foi especificada, 

sendo registradas apenas as queixas dos alunos, uma delas feita pela mãe do estudante, e o 

esclarecimento por parte dos demais envolvidos. Nos dois casos, justificou-se como sendo 

mal entendido; os alunos foram advertidos para se manterem vigilantes às suas atitudes e 

foram relatados como encaminhamentos que os alunos explicassem para as famílias o que foi 

acordado na escola. 

Analisando os registros coletivos, deparamo-nos com a queixa de duas alunas 

sobre terem suas partes íntimas tocadas por colegas. Em outro registro semelhante, a queixa 

partiu de uma única aluna e envolveu outros seis estudantes que teriam tocado seus seios e 

nádegas – assim registrado no diário. Apesar de celebrado um acordo de encerrar as 

“brincadeiras”, há uma observação de que a mãe da aluna compareceria à escola para maiores 

esclarecimentos. No entanto, não foram encontrados registros posteriores que possam 

confirmar o comparecimento da responsável à escola. A redação dos relatos envolvendo 

queixas de assédio sexual foi feita e assinada pela coordenadora além das partes envolvidas. 

Nos dois casos, a maioria dos alunos envolvidos afirma que foi sem querer, apenas dois deles 

admitem a intenção, mas alegam que se tratou de brincadeira entre eles e a aluna. Em ambos 

os casos, foi acionada a guarda municipal que fez o alerta aos estudantes das implicações de 

tais atos, embora haja o registro de que as alunas tenham decidido não fazer o registro da 

ocorrência. 

Apesar de todos os estudantes terem destinadas para si uma página do diário, 

observamos que determinados alunos tiveram anexadas uma e até duas páginas extras, dado o 

volume de ocorrências na quais se envolveram no ano de 2016. Em duas das sete turmas, 

cujos diários foram analisados, todos os alunos tiveram no mínimo dois registros por 

indisciplina. Nas outras cinco turmas, do total de cento e sessenta e dois estudantes (162), 

apenas dezenove (19) não tiveram quaisquer notificações em sua página de registros. Outros 

dois discentes tiveram apenas registros de justificativa de faltas por motivos de saúde. 

 

3.2 Diários de Bordo e outras formas de registros 

 

As interações humanas, quando não documentadas, correm o risco de perderem-se 

na memória. Os diários de bordo, como produção humana, são documentos que remontam a 

história vivida pelos atores escolares ao dividirem o tempo e o espaço na instituição. No 
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entanto, dado o conteúdo guardado por esses documentos, nos perguntamos: por que guardar 

memórias de possível infortúnio? Teriam os atores de nossa pesquisa a intenção de nos 

reservar tais memórias? Quais sentidos esses profissionais atribuem aos conteúdos desses 

documentos?  

“Não existe um documento objetivo, inócuo, primário.” salienta Le Goff (1924, p. 

470). Esses documentos guardam intencionalidades, não são esvaziados de sentidos, eles 

trazem as marcas das relações, dos poderes que atuam nessa realidade, mas também do poder 

que se acredita possuir. Nesses documentos, colecionam-se as provas, resgatam-se as falas, os 

bilhetes com a assinatura falsificada, as atividades rasgadas e amassadas anexadas às fichas, 

os restos da bomba estourada na sala de aula.  

Além dos relatos escritos, os diários de bordo em si carregam toda uma estrutura 

que permite a sustentação do exposto, de maneira a garantir a fidedignidade do registro à 

realidade vivida. Não esqueçamos, no entanto, “O documento não é qualquer coisa [...] é um 

produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder.” 

(LE GOFF, 1924, p. 470). E como tal devemos analisar-lhes de forma a captar os sentidos e 

intencionalidades dissimuladas na ambiguidade dos relatos, do arcabouço das evidências que 

buscam atribuir credibilidade ao documento.  

Para que se compreenda tais documentos, “É preciso começar por desmontar, 

demolir esta montagem, desestruturar esta construção e analisar as condições de produção 

[...]” (LE GOFF, 1924, p.473). Devido ao teor dos registros, é possível inferirmos as 

condições nas quais os sujeitos redigiram as suas narrativas. Devemos, nas seções seguintes, 

iniciarmos o desmonte dessa estrutura para melhor apreendermos esses documentos.  

Segundo a finalidade – já explicitada na seção anterior – com que foram 

concebidos e incorporados os diários de bordo, nesses documentos estariam registradas, além 

das questões disciplinares, tudo que dissesse respeito aos alunos, como as reuniões com 

responsáveis, os elogios, as questões pedagógicas e o desempenho acadêmico dos estudantes. 

Nessa perspectiva, o uso dos diários deveria fugir ao estereótipo do “boletim de ocorrência”, 

comuns às delegacias de polícia ou aos cenários criminosos e pecaminosos, como os descritos 

por Ana Lúcia Ratto (2002). Para essa autora, os cenários descritos nos livros de ocorrências, 

por ela analisados, teriam a perspectiva da confissão, comuns a práticas religiosas, bem como 

à esfera jurídica. Por um lado, objetivando o perdão da culpa através da confissão e 

arrependimento e, por outro, amenizando a penalidade. No entanto, todo o esforço no sentido 

da constituição desse documento de forma a dissimular sua intencionalidade ou criar-lhe outro 

significado vê-se desmistificada desde as análises preliminares. 
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Para que possamos melhor apreender o significado do documento que os 

profissionais da escola batizaram de diário de bordo, colocamo-nos diante de algumas 

definições possíveis. Nas concepções de Machado (2002) e Dias et al. (2013), os diários de 

bordo são empregados com o objetivo de registrar os acontecimentos, pensamentos e dúvidas 

das experiências vivenciadas, de maneira que, posteriormente, essas anotações possam servir 

como subsídio à organização e à sistematização dos dados, possibilitando a releitura e a 

reflexão da prática. Nesta perspectiva, estamos diante de um instrumento cuja finalidade 

concentra-se em amparar o processo de auto avaliação e, ao mesmo tempo, reavaliação das 

práticas em sala de aula. O ato de registrar os relatos da prática cotidiana traz uma 

contribuição ímpar na construção da aprendizagem, uma vez que,  

 

[...] escrever sobre o que estamos fazendo como profissional (em aula ou em outros 

contextos) é um procedimento excelente para nos conscientizarmos de nossos 

padrões de trabalho. É uma forma de ‘distanciamento’ reflexivo que nos permite ver 

em perspectiva nosso modo particular de atuar. É, além disso, uma forma de 

aprender. (ZABALZA, 2004, p. 10 apud. DIAS et al. p.4).          

 

As definições apresentadas por Machado e Dias reafirmam a necessidade e a 

importância da reflexão sobre os registros da prática uma vez que podem propiciar a 

aprendizagem diante do vivido. Consideramos que a retomada desses relatos para fins de 

reflexão e produção de novas perspectivas seja útil para o enfrentamento das questões. 

Em busca de uma definição que caiba na perspectiva dos relatos para fins de 

monitoramento, nos deparamos com a definição atribuída pela aeronáutica aos livros de 

registro de viagens, estes sim, denominados Diários de Bordo: “É o livro de registro de vôo, 

jornada e ocorrências das aeronaves e de seus tripulantes, em conformidade com o 

estabelecido no Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), confeccionado de acordo com as 

instruções contidas nesta Instrução de Aviação Civil (IAC).” (Portaria DAC
12

 nº 350/STE, de 

24 de abril de 2002, p.3). Diante disso, aludimos que os documentos que temos em mãos 

correspondem à descrição dos diários de bordo produzidos em voos, nos quais os registros 

podem dar uma noção aproximada de como se dão as relações nas salas de aula e no dia a dia 

na instituição escolar. 

De forma análoga, um grande número de registros poderia nos sugerir um volume 

maior de intercorrências, enquanto páginas em branco podem nos remeter a uma viagem 

tranquila, livre de turbulências e eventualidades. Se por um lado, o excesso de registros 

poderia deixar alguma preocupação aos controladores, por outro, nada a dizer após horas de 

                                                           
12

 Departamento de Aviação Civil. 
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voo, também desperta algumas curiosidades e por que não dúvidas. Seria a aeronave e a 

tripulação tão eficientes que nada os teria desviado da rotina habitual durante esse período? 

Ou haveria entre a tripulação e o comando da aeronave um acordo tácito de não comentar as 

eventualidades do voo, a fim de preservar a integridade do conjunto? 

Por meio dessa compreensão de diários de bordo, como instrumentos que 

registram o cotidiano da instituição escolar, visitaremos, por meio desses relatos, as salas de 

aula no tocante aos registros. Os diários de bordo nos aproximam do tempo compartilhado por 

alunos, professores e demais profissionais da educação no espaço da escola. Ao examinarmos 

esses documentos, iniciamos uma nova e longa viagem, em busca de melhor compreendermos 

uma fração desse universo que é a escola. Os caminhos passam a ganhar novos contornos à 

medida que adentramos, na perspectiva de pesquisadoras, nas rotinas nos quais se encontram, 

principalmente, os professores e os alunos. Os diários de bordo serão como mapas, pois nos 

fornecem pistas importantes para entendermos o trabalho do professor e o cotidiano da escola. 

A partir da próxima seção, serão apresentados e discutidos os dados levantados 

durante a análise dos diários de bordo. De acordo com o objetivo de analisar as repercussões 

da violência no trabalho docente e a seleção dos diários de bordo como documentos, 

buscamos, por meio dos dados neles contidos, o estabelecimento de critérios de relevância e 

frequência com que a ocorrências foram neles apresentadas.  

Por serem esses documentos compostos de um formulário objetivo, no qual a 

maioria das ocorrências foi registrada, nos foi possível estabelecer, através de uma análise 

quantitativa, a frequência com que as infrações apareceram nos diários de bordo.  Essas foram 

agrupadas em dois blocos, apresentados a partir de dois gráficos, sendo o primeiro aquele que 

contemplou as cinco infrações que tiveram predominância no ano de 2016. Neste bloco, as 

ocorrências que apresentaram a maior frequência no período foram: conversa excessiva; sem 

atividade realizada em sala de aula; brincadeira excessiva; impedimento ao bom andamento 

da aula e sem dever de casa. 

No segundo bloco, está o restante das dez (10) infrações mais frequentes durante o 

período, sendo elas: atitude desrespeitosa ao professor (a); uso de celular em sala de aula; sem 

o material necessário para a aula; atitude desrespeitosa com o colega e atraso para entrar na 

sala. Juntamente com a análise do formulário objetivo, foram lidas e organizadas as 

descrições e relatos registrados pelos professores e coordenadores, é importante esclarecer 

que muitos desses relatos são complementares às ocorrências já marcadas na parte objetiva do 

documento. 
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A primeira categoria de análise a ser examinada foi intitulada Livro Preto, a qual 

coube o estabelecimento da discussão entre as formas de registros utilizadas pelos 

estabelecimentos de ensino e a constituição do que se é ou não permitido pela escola. Essa 

categoria é discutida nas seções “Diários de bordo e outras formas de registro” e “Do livro 

preto ao diário de bordo: mudanças e permanências”.    

Após a leitura de todo o material, estabelecemos como categoria central a 

Indisciplina/violência, que compreendeu atitudes que, analisadas isoladamente, não se 

configuram como violência na sua forma mais visível, mas que, no entanto, devido à 

frequência com que se apresentam, podemos entendê-las como impeditivo ao trabalho do 

professor e, portanto, constituem-se em violência, posto que impõem o elemento da coação e 

do tensionamento na relação professor/aluno. Nessa categoria são agrupadas as ocorrências: 

conversa excessiva; sem atividade realizada em sala de aula; sem dever de casa; sem o 

material necessário para a aula e atraso para entrar na sala, que são analisadas como 

subcategorias nas seções: “A indisciplina como negação à escola e a Educação”; “Nem tudo é 

violência: quando violência e indisciplina se confundem” e “Quando a indisciplina se 

converte em violência”.  

Na seção “Dos cenários e confrontos descritos nos diários de bordo”, examinamos 

a categoria Desacato, na qual são apresentados relatos nos quais foram registradas situações 

que conduzem à interpretação de que esses profissionais tiveram sua autoridade e mesmo a 

sua condição de sujeitos questionada diante das situações de flagrante desrespeito por parte 

dos discentes. Nesse quadro de desrespeito, em que são comuns os enfrentamentos e as 

provocações, o professor torna-se vítima. Para Schilling (2008), dentro de um quadro de 

vitimização, a resolução dos conflitos de forma dialógica fica impossibilitada.    

Devido à generalização do uso do termo brincadeira, que admite, no universo 

pesquisado, ampla variação de sentidos, esta foi considerada na categoria Brincadeira 

Excessiva, cuja análise foi examinada na seção “As brincadeiras como categoria 

investigativa”. Nesta categoria, estão elencadas situações nas quais, ainda que não haja uma 

referência direta ao item desrespeito ao colega, este se encontra bem representado; assim 

como as ocorrências que envolveram furtos e agressões físicas. 

 

3.3 Do livro preto ao diário de bordo: mudanças e permanências nos registros escolares 

 

Os resquícios da Escola Tradicional - cuja centralidade do processo educativo 

estava na figura do docente - fazem com que permaneçamos engajados em propostas de 
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trabalho que relegam os estudantes ao papel de expectadores. Dessa forma, no intuito de 

manter o protagonismo do docente, busca-se a manutenção de uma disciplina que, 

supostamente, possibilitaria um maior aproveitamento dos conteúdos ministrados. No entanto, 

Arroyo (2007, p.11) nos lança alguns questionamentos: “Por que resistimos tanto a perceber 

que essa criançada e essa moçada não são mais as mesmas?”, por que continuamos utilizando 

as mesmas estratégias se os tempos e as vivências são outros? Se a imagem que tínhamos das 

crianças e dos adolescentes no passado, “Já desapareceu no cinema, na mídia, na literatura e 

nas ciências humanas.” (ARROYO, 2007, p.11). Por que os resquícios dessas imagens estão 

perpetuados na escola? Por que recorremos aos mesmos mecanismos de controle ou de 

resgate dessas imagens idealizadas de criança e de adolescente? 

Mudanças aconteceram, sejam elas sociais, políticas e econômicas, sabemos que 

seus impactos estão em toda parte, elas marcam a educação, porque tanto professores quanto 

alunos as trazem para a escola (ARROYO, 2007). Se as marcas da contemporaneidade se 

apresentam na escola, é provável que práticas bem sucedidas no passado possam não resultar 

na mesma eficácia nos dias atuais.  

Interessa-nos examinar quando os livros de ocorrências e os diários de bordo, 

como mecanismos de monitoramento ou controle, surgem no espaço escolar. De que maneira 

esses livros ou cadernos destinados a guardar os relatos daquilo que foi ou é considerado 

transgressão ou perturbação da ordem passou a fazer parte da rotina escolar? 

Nesta seção, dois trabalhos nos auxiliaram: “Conflitos e livros de ocorrência no 

cotidiano da escola pública: alguns caminhos de investigação” (NASCENTE; LUIZ; 

FONSECA, 2015), e “O “Livro Preto” nas escolas de Campos Gerais” (MORO, 2003, grifo 

da autora). No primeiro, as pesquisadoras demonstram, por meio de pesquisa documental, que 

os Livros de Ocorrências Escolares (LOE) continuam sendo usados e que o seu objetivo 

permanece sendo o de reprimir e controlar as ações dos estudantes. Para as autoras, “No geral, 

educadores parecem continuar utilizando velhos mecanismos como punições e controles, sem 

grandes reflexões sobre o assunto.” (NASCENTE; LUIZ; FONSECA, 2015, p.2). Assim, de 

acordo com as autoras, os livros de ocorrências representam um mecanismo ultrapassado, que 

visa à manutenção do controle e monitoramento dos estudantes, bem como o estabelecimento 

de punições.  

No segundo, “O “Livro Preto” nas escolas da região dos Campos Gerais” 

(MORO, 2003, grifo da autora), a autora busca identificar como se estabeleciam as relações 

entre corpo docente e discente nas escolas da região dos Campos Gerais no estado do Paraná, 

no que se refere a aspectos relativos ao convívio e respeito às regras que geriam as 
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instituições de ensino. Moro salienta que a “[...] pretensão era verificar como essas questões 

foram solucionadas nesse período da História da Educação: de 1920 a 1960 [...]” (MORO, 

2003, p.1). Tais documentos tornaram-se nosso foco de interesse por conter informações 

relevantes sobre o cotidiano escolar e as relações entre os sujeitos nele envolvido. 

Os achados relativos à pesquisa de Moro apontam que os Livros Pretos, como 

popularmente ficaram conhecidos os livros de ocorrências das escolas paranaenses, contavam 

com uma base legal extraída do “[...] ‘Código de Ensino do Estado do Paraná’, criado pelo 

Decreto nº 17, de 09 de janeiro de 1917[...]”. (MORO, 2003, p.3, grifo da autora). No 

documento, podem ser observados vários artigos que apontam para a responsabilidade do 

diretor ou do delegado de ensino tomar as providências cabíveis em casos de prevenção e 

punição àqueles que contrariassem a disciplina vigente, cabendo também os registros de 

recompensas aos professores, demais servidores e estudantes que se mostrassem obedientes 

ao estabelecido pelo código. Esses documentos apresentavam um viés preventivo a atos de 

indisciplina e insubordinação, porém os registros distinguiam-se por sua ação repressiva e 

punitiva aos sujeitos cujas ações fugissem a conduta condizente à disciplina que lhes era 

imposta.  

Em sua investigação, Moro (2003) constata que, mesmo que a utilização dos 

livros pretos se desse como um balizador das ações dos sujeitos, evidenciando sua função 

punitiva, as respondentes das entrevistas realizadas pela autora referiram-se às escolas como 

um local de aprendizagens, amizades e diversão, apesar do rigor disciplinar e a inflexibilidade 

das regras. De acordo com o que nos relata a autora:  

 

[...] a existência do ‘Livro Preto’ influenciava o comportamento e a forma de agir 

dos educandos [...] sendo incorporados pelos alunos ideias e valores que os faziam 

crescer como pessoas, respeitando o outro, construindo junto com eles o 

conhecimento. [...] aprendiam pela disciplina a cuidar de si, do outro e do bem 

comum. (MORO, 2003, p.20- 21). 

 

Após análise dos estudos acima citados, observamos que, independente do nome 

que recebam ou da época em que esses documentos foram ou são empregados, estamos diante 

de mecanismos que visam ao controle e à manutenção da disciplina entre seus atores e a 

proteção, no sentido de se resguardar de “Possíveis acusações de familiares e da sociedade” 

(NASCENTE; LUIZ; FONSECA, 2015, p.18). No mesmo sentido, apontam os estudos de 

Ratto (2002, p.103): 

 

Esses livros de ocorrências funcionam como prova tanto do ponto de vista interno, 

como instrumento de controle e direcionamento das condutas infantis infratoras, 
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quanto do ponto de vista externo, ao proteger a escola de possíveis acusações de 

negligência ou irresponsabilidade. 

 

3.3.1 Livro preto e diários de bordo: equiparações possíveis 

 

Ainda que os diários de bordo guardem semelhanças com os livros pretos, citados 

na pesquisa de Moro (2003), utilizados das décadas de 1920 até 1970, percebemos que há 

mudanças significativas que merecem ser destacadas. Se por um lado, permanece a função de 

monitoramento para a manutenção da ordem através de ameaça, ainda que velada, 

objetivando a abstenção de uma atitude considerada indisciplinada, ou mesmo a aplicação da 

punição após consolidada a infração; por outro lado, pensamos que hoje o efeito esperado 

através da utilização desses instrumentos parece estar bastante reduzido se analisados 

quantitativamente, como fez Moro, que chegou a concluir a eficácia da medida levando em 

conta a baixa frequência do uso de tais registros com o objetivo de punir as transgressões. 

Segundo a autora, 

 

[...] podemos constatar que nos 24 anos em que o citado Livro foi utilizado, 

aconteceram na escola apenas 22 registros de penalidades graves: 2 (duas) 

expulsões, 1 (uma) transferência e 18 (dezoito) suspensões. Isso mostra que sua 

utilização pela escola inibia os alunos, impedindo que a maioria deles cometessem 

faltas graves, pois nessa escola estudavam, em média, mais de quatrocentos alunos 

por ano, só nas turmas do curso primário, aumentando esse número quando a escola 

passou a ofertar turmas do antigo ginásio, depois turmas de primeiro grau. (MORO, 

2003, p.16). 

 

Muitos daqueles que foram alunos nas décadas de 1970 e 1980 podem ter na 

memória os livros de ocorrências ou os conhecidos livros pretos cujos registros poderiam 

resultar em castigos e punições aplicados por vezes pelos responsáveis, por vezes pela própria 

instituição. Tais documentos por si admitiam a autoridade potencial constituída por 

professores, coordenadores e diretores escolares, mas é importante que se resgate que a 

atuação dos pais em muito endossava a postura ocasionalmente autoritária da instituição 

escola. 

O poder coercitivo e, por vezes, punitivo dos livros pretos foi aplicado aos 

estudantes, mas também era utilizado para regular a conduta pessoal e profissional de 

professores por meio dos registros praticados por inspetores, secretários ou delegados de 

ensino. Nos diários de bordo, por sua vez, não se observam espaços ou páginas destinadas a 

registros de ocorrências relativas aos professores, sendo esses os próprios responsáveis pelos 

registros. Sob a sombra dos diários de bordo, estariam os estudantes na perspectiva de Ratto 
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(2002, p.100), pois “[...] estar na posição de estudante, nesse cenário, é estar na condição de 

potencialmente culpado [...]”. Independentemente de serem citados ou incorrerem em 

infrações, todos os estudantes a elas estão sujeitos, e terão sempre guardada uma página do 

diário.  

Nos diários de bordo, podemos constatar uma única anotação referente à queixa 

dos alunos em relação à postura de uma docente, que se referiu à sua forma de avaliação. 

Transcrevemos do diário de bordo a seguinte notificação: “Em 7/4 foi solicitada a presença da 

coordenação a respeito da crítica feita pelos alunos de que a professora (...) não dá vistos 

atrasados. Ficou acordado que os alunos não teriam direito ao visto após a data prevista pela 

professora”. O registro foi feito a lápis na página reservada às observações diversas, não foi 

assinado, seja pela professora, coordenadora ou alunos. A forma como foi redigido o relato 

não deixa claro o que motivou a queixa, quem solicitou a presença da coordenação e o que se 

pretendia. Não é possível constatar se houve uma discussão a respeito do tema para que se 

chegasse ao acordo ou se esse acordo partiu do endosso da postura da docente pela 

coordenação. Cabe pontuar  que a forma como foi redigido o relato, bem como a ausência das 

assinaturas, deveu-se a pouca atenção que pode ter sido dispensada à queixa dos estudantes 

sobre a profissional da escola. 

Outro ponto de divergência entre os diários de bordo e os Livros Pretos é que nos 

Livros Pretos constavam, além das infrações, as punições delas advindas. Tais punições 

podiam variar entre: suspensões de até quinze dias, transferências e expulsões, aplicadas de 

acordo com a gravidade dos atos cometidos (MORO, 2003). Nos diários de bordo, não se 

leem punições, não há relato de restrição á entrada e permanência do aluno no espaço escolar, 

dessa forma vemos reforçada a afirmativa “[...] o estudante que incomoda ou que não se 

enquadra nas regras estabelecidas tem que permanecer na escola, não pode ser expulso ou 

ficar do lado de fora, haja vista que a legislação não permite” (NASCENTE; LUIZ; 

FONSECA, 2015, p.2). Como punição, substituiu-se as suspensões por comunicações e 

convocações aos responsáveis. Essas largamente utilizadas, ainda que sem sucesso, uma vez 

que em vários registros estão presentes as expressões: “responsável não localizado”, 

“responsável não compareceu” ou “responsável não atende as ligações” abaixo da notificação 

da ocorrência. Em casos extremos, como invasões, evasão e agressões físicas, foi solicitada a 

intervenção da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Os registros apontam apenas para a 

notificação desses órgãos, nunca para as intervenções provenientes dessas, não sendo possível 

sabermos o que se produziu a partir daí.  
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A partir da análise dos diários de bordo, podemos inferir que foi garantido o 

direito do aluno de frequentar à escola, ainda que em alguns relatos leia-se que foi solicitada a 

retirada do aluno da sala de aula.  Dessa forma, ao aluno foi mantido o direito à escola, mas 

não a assistir a aula. Buscando entender que a escola precisa atender o direito dos vários 

estudantes, explica-se o fato de que para garantir a aula para uma maioria, alguns alunos 

fiquem de fora. Uma exclusão para inclusão, que pode representar, tanto que a permanência 

de determinados estudantes altere o clima da aula, diminuindo o aproveitamento dessa para 

todos, ou quando a saída da sala de aula representa o momento de outras aprendizagens, que 

podem resultar mais significativamente para este aluno do que a aula convencional. Ou a 

inclusão para exclusão, o aluno está presente na escola, porque lhe é garantida a frequência, 

mas não participa da sala de aula, onde são trabalhados os conteúdos. De maneira que, ao 

final do ano escolar, esse aluno poderá não dominar os conhecimentos necessários para seguir 

para as etapas seguintes, ficando retido no ano do ciclo, ou ainda, dar seguimento sem as 

condições mínimas de aproveitamento.  Nos dois casos, o direito à permanência na escola não 

resulta em garantia de aprendizagem, sendo assim “Como sempre, a escola exclui [...] e 

mantém em seu seio aqueles que exclui [...],Por conseguinte, esses excluídos do interior são 

voltados a oscilar [...] entre a submissão ansiosa e a revolta impotente. ” (BOURDIEU; 

PASSERON, 1999, p. 224). 

É importante que se esclareça que não nos colocamos contrárias à manutenção do 

direito à frequência à escola, que por nós é entendido como positivo, apesar de em muitos 

casos entendermos como Zaluar (1992, p. 48), que a escola “Passou a ser um prédio, onde se 

mantiveram ocupadas as crianças por algum tempo ou por tempo integral [...]” muitas vezes, 

por falta de projetos que efetivem o direito à educação (ZALUAR, 1992). Tampouco 

questionamos a postura do professor que solicita que o aluno seja retirado da sala. 

Compreendemos que, segundo os relatos nos diários de bordo, essa medida foi adotada após 

esgotados os recursos para se restabelecer a ordem. A ausência de responsabilização por 

atitudes que causem danos à escola e aos que dela participam pode se tornar um obstáculo à 

preservação da regularidade, não só na instituição escolar, mas em todo e qualquer espaço 

social. Para Zaluar (1992, p.43), “[...] a exclusão dos deveres monta uma perversão da noção 

de direito, à qual falta autonomia e a iniciativa dos que o detêm”. Dessa forma, a escola 

termina por assemelhar-se a projetos sociais de apoio às crianças e aos adolescentes pobres 

que não reforçam, segundo Zaluar (1992, p.43), as noções de “Responsabilidades sociais e 

éticas dos jovens pobres com os outros também fundamentais na definição de cidadão.”, 



63 
 

tornando inviável um projeto de escola que priorize a formação para o convívio em sociedade 

e cidadania. 

Ao analisarmos o conteúdo dos registros dos diários de bordo, podemos sugerir 

que sua utilização guarda os mesmos objetivos com que foram utilizados os Livros Pretos, ou 

seja, controlar e inibir condutas indesejáveis dos estudantes. Não importa o nome que 

recebam, esses documentos mantêm o mesmo princípio “[...] produzir práticas 

disciplinadoras” (RATTO, 2002, p.104). As estratégias utilizadas para dissimular sua 

intencionalidade, produzir medo, respeito e/ou autoridade é desmistificada quando, apesar da 

capa transparente, o conteúdo dos diários de bordo remete ao mesmo conteúdo dos 

tradicionais instrumentos de controle das escolas do passado.     

Ao adentrarmos no teor e no volume das ocorrências registradas nesses 

documentos, duas conclusões são possíveis. A primeira é que o instrumento pode encontrar-se 

em situação de banalização, portanto não surte o efeito esperado. A segunda é que devido à 

impossibilidade de impor sanções às transgressões, disciplinares ou de cunho infracional mais 

grave, cometidas em ambiente escolar, o registro em si não representa um instrumento capaz 

de regular as ações dos estudantes, de maneira a preservar na escola um ambiente propício à 

aprendizagem, não apenas de conteúdos, mas, sobretudo, valores, como respeito e tolerância, 

tão necessários ao convívio em sociedade. 

A dificuldade ou impossibilidade de a escola atribuir sanções aos atos que 

contrariem as regras predeterminadas pode estar no cerne da questão da ineficácia dos 

instrumentos de controle. Foucault (2002, p.81) nos alerta que “[...] nada torna mais frágil o 

instrumento da lei que a esperança da impunidade [...]”. Nesta perspectiva, a mera existência 

do registro não seria capaz de produzir no aluno um indivíduo “[...] obediente, [...] sujeito às 

regras, ordens, uma autoridade que se exerce continuamente sobre ele, e que ele deve deixar 

funcionar automaticamente nele.” (FOUCAULT, 2002, p.106). A instituição escolar vê-se 

organizada em torno de regras e controles que não lhes é cabível administrar, pois convertem 

em disciplinadores os professores, os coordenadores e todos os adultos da escola, fazendo 

com que a tarefa pedagógico-intelectual, que lhe é intransferível, seja secundarizada diante de 

tantas outras atribuições (AQUINO, 2003). 

Discutiremos a seguir alguns números apresentados nos registros dos diários de 

bordo, que nos serviram para a seleção dos professores que participaram da pesquisa como 

respondentes das entrevistas, e o levantamento das ocorrências que prevaleceram no ano 

2016. A partir da análise desses números e dos relatos descritivos nos documentos, 

dialogaremos com os temas indisciplina e violência.  
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3.4. Os diários de bordo: sobre as anotações de viagens 

 

Mesmo não se tratando de uma pesquisa predominantemente quantitativa, 

acreditamos ser relevante apresentar os números encontrados na análise dos diários de bordo. 

O Gráfico 1 refere-se à análise realizada para selecionar os professores que foram ouvidos nas 

entrevistas semiestruturadas. De acordo com a metodologia que apresentamos, os 

profissionais seriam selecionados a partir da quantidade de vezes que seus nomes 

aparecessem associados aos registros nos diários de bordo, sendo aquele que apresentasse 

mais registros e o outro o que apresentasse menos registros.  Em uma análise preliminar, 

considerando apenas as marcações na parte objetiva dos formulários, foram aferidas todas as 

assinaturas dos professores – apresentados pelas letras do alfabeto – em todos os diários de 

bordo.  

 

GRÁFICO 1 – OCORRÊNCIAS POR PROFESSOR 

 

  Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Neste levantamento, chegamos a um número total de dois mil quatrocentos e uma 

notificações (2.401) nos formulários, consideradas as vinte e sete ocorrências que aparecem 

com a sigla NI (não identificado) cujo ou cujos profissionais que efetuaram os registros não se 

identificaram. Esses registros não se referem unicamente a uma infração, visto que cada um 

deles pode relacionar-se aos vinte itens diferentes que compõem o formulário. Quando 

somadas individualmente, as infrações ultrapassam a soma de seis mil (6.000) no período 
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analisado. Foram desconsiderados, nessa análise, todos os registros descritivos, porque após a 

leitura dos relatos, concluímos uma coincidência de datas, podendo esses relatos referirem-se 

às descrições das “brincadeiras” e/ou desrespeito já mencionados nos formulários. A ausência 

de assinaturas é outro fator que torna impossível atribuí-los aos professores. Para essa análise, 

foram desconsiderados na soma os duzentos e doze (212) registros que foram feitos e 

assinados pela coordenação, esses geralmente relacionados a acontecimentos externos às salas 

da aula. Cabe ressaltar que, quando analisados separadamente, os relatos descritivos nas 

observações diversas chegam a apresentar um total de mil seiscentos e dois registros (1.602). 

No Gráfico 2, observamos o percentual de ocorrências emitidas pelos professores. 

Assim, após analisados os números, temos uma amostra de quanto representa o número de 

ocorrências aplicadas por nossos professores colaboradores.  Foram colaboradores da 

pesquisa os dois professores que apresentam os extremos dos gráficos, o máximo 21,78% e o 

mínimo 0,29% de ocorrências, representados pelas letras B e J, respectivamente. Entre os 

demais, a variação esteve entre 4% e 20% do total dos dois mil quatrocentos e um (2.401) 

registros.  

 

GRÁFICO 2 – OCORRÊNCIAS PORCENTUAL POR PROFESSOR 

 

 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os números foram levantados ao longo dos meses de fevereiro a novembro do ano 

de 2016, e de acordo com as datas das anotações de ocorrências, essas começaram já nos 

primeiros dias de aula. Tendo as primeiras sido registradas no dia três de fevereiro, que, de 
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acordo com o calendário escolar, foi o segundo dia letivo. Nesse registro, foi relatada a 

entrada de dois alunos sem o uniforme escolar, a negação em realizar atividades e o 

desrespeito à coordenação e a uma professora. Como encaminhamento, nos dois casos, foi 

solicitada a presença dos responsáveis, que compareceram no dia seguinte, segundo as 

anotações. Os registros de ocorrências tornam-se frequentes a partir do dia onze de fevereiro e 

assim prevaleceram até o final do mês de novembro. Se divididos por dias letivos, o número 

de registros corresponderia a aproximadamente doze por dia, levando à conclusão de que cada 

uma das sete turmas receberia no mínimo uma ocorrência a cada duas horas aula. Esse dado 

chama a atenção para a banalização do documento, seja porque os alunos, na certeza de que 

não haverá qualquer tipo de responsabilização, seguem infringindo as regras escolares, seja 

pelos profissionais da escola que buscam a retomada de sua autoridade por meio dos registros 

de ocorrências reportadas aos familiares dos estudantes.   

Não objetivamos o mero confronto de dados entre os números dos diários de 

bordo e os números da pesquisa de Moro (2003), ainda que possamos concluir que havia, 

durante o período analisado pela autora, 1949 a 1973, certo temor por parte dos estudantes em 

ter seu nome associado a algum evento de desobediência às regras vigentes na escola. O 

mesmo não poderia ser observado agora, ainda que tenha prevalecido, um mesmo padrão de 

exigências disciplinares, quanto ao uso de uniformes, observância aos horários, brincadeiras e 

conversas. Os dados obtidos por Moro nos são úteis para entendermos como se deu a 

apropriação de tais documentos e as permanências nos regimes disciplinares das instituições 

escolares. Bem como os efeitos por eles produzidos no interior das instituições, entendendo, 

no entanto, não ser pertinente a comparação entre realidades e tempos diferentes.     

Nos estudos de Nascente, Luiz e Fonseca (2015), os livros de ocorrência (LOE) 

eram constituídos por três tipos de documentos, sendo uma pasta de ocorrências para que os 

professores realizassem as anotações corriqueiras, um caderno sob a guarda da direção, no 

qual se registravam as questões mais graves, e outro para as reuniões do Conselho Escolar, em 

que eram colocadas as questões disciplinares. Nesses documentos, as pesquisadoras chegaram 

a contabilizar mais de duas mil ocorrências referentes a todas as turmas dos anos finais do 

ensino fundamental (6° ao 9° ano) nos dois anos pesquisados.   

Ainda que guardem diferenças na redação do que para a escola é considerado 

infração, podemos concluir que os tipos de ocorrências presentes nos LOE correspondem 

basicamente àqueles presentes nos formulários dos diários de bordo. Sendo, uso de aparelhos 

celulares e fones de ouvido, questões disciplinares, como conversas, brincadeiras, e outras 

questões relativas ao comportamento e interesse nas aulas. Embora não tenhamos obtido o 
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número de alunos aos quais se refere à pesquisa de Nascente, Luiz e Fonseca, chama-nos a 

atenção o fato de que, considerados apenas os formulários dos diários de bordo, esses 

apresentem quase três vezes o número de ocorrências obtidas pelas pesquisadoras nos LOE, 

salientando, no caso deste estudo, que a pesquisa foi produzida em um período bem recente, 

sendo os registros analisados correspondentes aos anos de 2012 e 2013. Tal dado faz-nos 

indagar se os professores da escola de Belo Horizonte estariam tratando com mais ênfase os 

registros nos documentos ou se as relações estabelecidas entre docentes e discentes nesta 

escola estariam mais precarizadas, a ponto de gerar mais situações conflituosas.  

Os diários de bordo, bem como os LOE, apontam para a inexistência de quaisquer 

sanções do tipo suspensão, transferência ou exclusão, como podemos observar nos Livros 

Pretos do estudo de Moro (2003). Em nossas análises dos diários de bordo, o que se observa 

neste sentido são as convocações aos responsáveis, geralmente familiares, com predominância 

de menções às mães nos relatos das reuniões. Em outras situações, como de evasão e invasão 

da escola, há relatos de comunicação à Guarda Municipal e à Polícia Militar. Como 

possibilidade de intervenção pontual, constatou-se uma convocação da Regional 

Pedagógica
13

, Conselho Tutelar
14

 e Rede pela Paz
15

 para reunião juntamente com 

responsáveis, estudantes, coordenação e direção escolar. O registro ao qual tivemos acesso diz 

respeito apenas à entrega da convocação a um grupo de quatro alunos, sem que fossem 

descritas as causas ou encaminhamentos da reunião. 

A necessidade de a escola solicitar a presença e a ação de tais órgãos chama-nos a 

atenção para o que supomos ser impotência diante dos problemas que enfrenta e para os 

perigos relativos à ruptura provocada pelo esvaziamento da autoridade. Pois, “A violência 

entra onde o poder está em risco, [...] a seu próprio curso, ela conduz à desaparição do poder” 

(HANNA ARENDT, 1992, p. 44). O poder, para Arendt, aparece sob a forma da autoridade 

que é conferida pelo grupo e só funciona se por ele for legitimado. Quando a violência adentra 

                                                           
13

 A cidade de Belo Horizonte está dividida em unidades administrativas, sendo que o município atualmente 

conta com nove regionais que concentram atividades administrativas, de habitação, de lazer, de educação e 

saúde. A Regional Pedagógica é “Responsável pela orientação, supervisão e coordenação do funcionamento das 

escolas municipais, a execução de programas, a aplicação de métodos e processos educacionais e a condução de 

atividades pedagógicas.” (Fonte: http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&app.). 
14

 “O Conselho Tutelar é um órgão essencial ao Sistema de Garantia de Direitos, responsável por zelar pelo 

cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes, concebido pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, para 

garantir proteção integral de toda a criança e adolescente do Brasil”. 

(fonte:portalpbh.pbh.gov.br/.../comunidade.do?...conselhodacriancaedoadolescente..). 
15

 O Programa Rede pela Paz tem como objetivo possibilitar uma intervenção de caráter político pedagógico 

sobre o problema da violência na escola e no seu entorno, participando da construção de uma cultura de paz e 

tolerância. (Fonte: portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do? evento=portlet...app.). 

 

 



68 
 

a escola, seja pelo autoritarismo nas relações entre as pessoas, pela ação da comunidade ou do 

grupo de alunos, não sendo possível contorná-la com as autoridades instituídas, pode-se dizer 

que há um esvaziamento de poder. A escola, ao necessitar recorrer à ação de poderes externos 

a si para legitimar sua autoridade, está sinalizando que o conjunto o qual representa não mais 

lhe atribui a autoridade necessária. Dessa forma, a ação violenta tende a ganhar força, seja dos 

profissionais da escola, direcionado aos alunos ou o seu contrário. 

 

3.5 A indisciplina como negação à escola e à educação 

 

Nesta seção, serão examinados, em blocos, as questões constantes nos formulários 

do diário de bordo que são: brincadeiras em excesso em sala; conversa excessiva em sala; 

fazendo atividades de outra disciplina; uso de celular em sala de aula; sem atividade realizada 

em sala; sem dever de casa; sem material necessário à aula. Todas essas situações ferem as 

regras disciplinares da sala de aula e afetam diretamente o trabalho docente, porém a 

interpretação e o alcance dessas infrações disciplinares estão sujeitos ao nível de tolerância 

que pode variar entre os docentes. 

Quando apontados, os itens, de forma descontextualizada, pode-se inferir que, por 

exemplo, bastaria a solicitação de que se fizesse silêncio, ou que se guardasse o material não 

pertinente a aula, para que se restabelecesse a ordem e a aula poderia seguir sem maiores 

problemas. No entanto, quando observamos os gráficos produzidos a partir das análises do 

diário de bordo e pela frequência com que atitudes como a conversa, brincadeiras excessivas e 

a não realização de atividades, seja aquelas destinadas ao trabalho extraclasse seja de sala de 

aula, estão representadas, somos levados a adotar um posicionamento menos otimista em 

relação ao que poderia se resolver pela simples atitude de chamar a atenção dos alunos. O 

Gráfico 3 refere-se ao número de vezes em que essas ocorrências foram marcadas ao longo do 

ano de 2016. 
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GRÁFICO 3 – OCORRÊNCIAS MAIS FREQUENTES – 2016 – PARTE 1 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Considerando essas informações, observamos que nenhuma das ocorrências 

predominantes no ano de 2016 aponta a violência em sua forma explícita. Por outro lado, 

aponta para o comprometimento das aulas diante de situações que consideramos de ordem 

pedagógica, ou seja, situações que prejudicariam diretamente o trabalho do professor. Nos 

itens “brincadeiras em excesso” e “impedimento ao bom andamento da aula”, aludimos que 

esses estão marcados pela ambiguidade. Assim, foi através dos relatos contidos nos diários 

que pudemos ter uma ideia aproximada daquilo que se considerou, ou que se afirmou, como 

sendo brincadeira. Devido a uma gama de significados, muitas vezes atribuídos a esse item, 

reservaremos a discussão da categoria brincadeira para uma seção específica mais adiante. 

De acordo com o que se pode compreender por “impedimento ao bom andamento 

da aula”, avaliamos que os outros quatro itens constantes no Gráfico 3 interferem diretamente 

sobre o que se espera da aula. Por exemplo, se há muita conversa em volume elevado, não 

pertinente ao tema estudado, haverá o comprometimento da comunicação entre o professor e 

os demais alunos. Em uma outra situação, se as tarefas propostas para a realização em casa ou 

na escola não forem cumpridas, o professor precisará lançar mão de uma alternativa para o 

que havia preparado inicialmente, caso incluísse a correção e análise desses exercícios, por 

exemplo. Nesse caso, o profissional que não tiver outra aula programada ou não demandar de 
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habilidade para contornar a questão poderá cair em descrédito diante da turma. De acordo 

com Golba (2009), uma das razões apontadas pelos estudantes para a indisciplina concentra-

se na falta de organização e planejamento dos professores, desconsiderando-se que o bom 

aproveitamento pedagógico demanda envolvimento entre professores e alunos em uma 

proposta comum. 

Outra observação que fazemos diz respeito à convergência numérica de 

marcações nos itens “conversa excessiva em sala” e “sem atividade realizada em sala”. Esses 

dados podem ser interpretados da seguinte maneira: os alunos têm permanecido ociosos, 

portanto conversam excessivamente. Não nos interessa na análise dos dados encontrar 

culpados, no entanto duas questões colocam-se diante desse quadro: qual seria o motivador, a 

ociosidade ou a conversa? Os alunos, por estarem desocupados, conversam incessantemente 

ou por conversarem incessantemente não cumprem suas atividades? Ao buscarmos a 

compreensão do porquê de os docentes recorrerem tão insistentemente aos registros, Ratto 

(2002, p. 103) nos instrui que, “Esses livros de ocorrência funcionam como prova tanto do 

ponto de vista interno, [...] quanto do ponto de vista externo ao proteger a escola de possíveis 

acusações de negligência ou irresponsabilidade.” Nesse caso, ao processar o registro, estariam 

os professores resguardando-se sobre o cumprimento de sua tarefa ao mesmo tempo em que 

resguardam a escola.   

Esse cenário aponta para a negação dos discentes à educação escolar, de acordo 

com Nascente, Luiz e Fonseca (2015), esse desinteresse está relacionado à falta de conexão 

entre os conhecimentos difundidos pela escola e as necessidades e interesses da adolescência. 

Para Aquino (1996, p.48), a justificativa poderia se assentar na “[...] perda de visibilidade 

sobre os grandes sentidos sociais da educação como um todo.” Neste ponto estamos diante de 

um impasse, porque “O domínio do conhecimento, socialmente produzido e acumulado, 

passou a ser visto não como uma mera exigência do mercado, mas como um direito de todo 

cidadão.” (ARROYO, 2007, p. 210). Assim, esses estudantes estariam conscientemente 

esquivando-se a um direito? Ou a relação entre os conhecimentos ensinados pela escola e 

aquilo que a vivência exige não estaria sendo tão nitidamente percebidos? 

Sendo assim, caberia aos sistemas de ensino, à escola e aos professores a tarefa de 

repensar e reestruturar as disciplinas escolares para que atendam a demanda pela 

democratização de saberes de tempos e vivências adolescentes. Mas, antes, seria necessário 

recuperar ou construir para as crianças e adolescentes um sentido da educação como principal 

atributo para a vida em sociedade 
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3.5.1. Nem tudo é violência: quando violência e indisciplina se confundem 

 

Por razões diversas, os docentes podem vir a tratar de forma genérica violência e 

indisciplina. Certa confusão ao determinar onde começa a indisciplina ou a violência não se 

dá unicamente por despreparo dos profissionais do ponto de vista conceitual, existe de fato 

uma dificuldade de se estabelecer esses limites. Aquino (2003, p.10) nos alerta “[...] nunca se 

sabe ao certo o que separa os atos de incivilidade dos de indisciplina nem onde estes 

terminam para começarem os atos violentos”. Em se tratando da sala de aula, não é apenas 

uma questão conceitual, não existe na realidade uma demarcação clara entre a atitude 

indisciplinada e a sua evolução para a ação violenta, afirma Aquino (2003). A depender da 

intervenção que se efetive ou caso essa não ocorra a contento, a ação indisciplinada pode 

culminar em uma ação violenta. 

Como já discutido no capítulo anterior, a palavra violência pode exprimir 

conceituações diversas. Para as análises que aqui realizamos, retornamos àquela conferida por 

Chaui (1996, p. 337), cuja violência se configura “[...] como exercício de forças física ou 

psíquica para obrigar alguém a fazer alguma coisa contrária a si, contrária a seus interesses e 

desejos [...]”, nesse caso, a violência é a violação da liberdade de agir e pensar do indivíduo, 

causando danos físicos ou psicológicos em beneficio daquele que dispensou de expediente 

violento.  

No caso da indisciplina, vejamos o que nos diz o dicionário Caldas Aulete: “Ato 

ou procedimento que contraria princípios de disciplina; desordem; bagunça.” 

(INDISCIPLINA, 2017). Nesse aspecto, a ação indisciplinada não se traduz numa ação 

violenta, pois dessa o resultado, necessariamente, não impõe privação de direito ou liberdade 

de agir e pensar do outro ou a si próprio. Ainda que dificulte a convivência, a indisciplina em 

si diz respeito a não obediência a uma ou às regras pré- estabelecidas ou a rebeldia diante de 

uma situação com a qual o sujeito não concorda ou à qual não deseja se submeter. No entanto, 

como nos alerta De La Taille (1996), ao tratar o tema indisciplina, podemos oscilar entre o 

reducionismo, analisando-o apenas pelo viés psicológico, desconsiderando os aspectos 

relativos à convivência social, cultural e histórica, ou ainda pelo viés sociológico, não 

considerando as questões de ordem psicológica. 

Analisando o fenômeno da indisciplina, segundo o que nos ensinam La Taille 

(1996), Aquino (2003), Guimarães (2006) e Golba (2009), podemos entendê-la como uma 

reação ao desconhecimento das regras que regem a instituição ou ainda a ausência de clareza 

em torno dos objetivos que se almeja por meio delas, bem como a revolta diante do que pode 
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ser uma norma ultrapassada ou regra que injustamente vem sendo imposta. Esse desrespeito 

deliberado às regras pode se traduzir em atrevimento ou o não reconhecimento da autoridade 

de quem ou do que as impõe. 

Apesar da notoriedade que ganham os eventos de desobediência e a rebeldia entre 

os discentes de todas as idades, entre os adolescentes, o fenômeno atinge maior visibilidade 

“[...] entre a etapa final do ensino fundamental e o início do médio”. (AQUINO, 2003, p.9). 

Assim, nas creches, escolas e até universidades encontraremos sujeitos que, sem disposição 

para se enquadrar nas regras existentes, assumirão o papel de indisciplinados. Quando o 

assunto é indisciplina, os adultos e, até mesmo professores, também poderiam se enquadrar 

nesse quesito, pois a contestação ao que está preestabelecido não necessariamente precisa ser 

uma tarefa da adolescência ou do discente, afinal a escola tem como “[...] finalidade principal 

a formação para a cidadania” (DE LA TAILLE, 1996, p.23). E viver de forma cidadã 

pressupõe questionar, debater e participar da elaboração das regras. 

Assim os casos de indisciplina observados na escola podem configurar para além 

do que compreendemos como desordem ou bagunça, marcando a relação direta da proposta 

de escola que a legislação atual defende. Uma instituição que seja também responsável pela 

formação para o exercício da cidadania, que, a nosso ver, não pode estar restrito ao ato de 

eleger representantes, mas também participar e “[...] intervir sobre a realidade que se 

apresenta [...]. Todavia, o que se apresenta, muitas vezes, que exercitar o pensamento crítico 

dentro da escola, pode resultar em conflitos” (GOLBA, 2009, p.9835). Para Guimarães (2006, 

p.4), “Na sua ambiguidade, a indisciplina não expressa apenas ódio, raiva, vingança, mas 

também uma forma de interromper as pretensões do controle homogeneizador imposto pela 

escola.” Nesse caso, caberia à escola estabelecer o diálogo que levasse à legitimação da regra, 

caso não fosse possível sua flexibilização.  

Quando buscamos nos diários de bordo a lista de atitudes consideradas pela escola 

como ocorrência, deparamo-nos com comportamentos que caberiam propriamente no que 

podemos caracterizar como indisciplina e não como violência propriamente dita. Algumas das 

situações evidenciadas nesses documentos, como os atrasos ao se apresentarem na escola ou 

nas salas de aula, a negação ao uso de uniformes, demonstram claramente a desobediência às 

regras existentes não pelo desconhecimento das mesmas, mas por questionarem a sua 

necessidade e legitimidade. Nas palavras de Aquino (2003, p.12), tais atos de indisciplina 

representam “[...] a ruptura de pactos de legitimidade”. Sabendo de seu direito à entrada e 

permanência na escola, alguns alunos decidem por burlar os horários e as regras de vestuários 

para se impor diante do estabelecido.    
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Para melhor refletirmos sobre a questão, Golba (2009, p.9839) nos alerta que 

“Para os alunos é aceitável reagir às práticas que consideram inadequadas e, portanto, tais 

práticas não seriam expressões de indisciplina [...]” assim ao comparecerem à escola sem 

estar devidamente uniformizados, ou estarem fora da sala de aula durante os horários de aula, 

esses alunos não estariam, segundo seu entendimento, comportando-se de maneira 

indisciplinada e sim reagindo às regras com as quais não concordam ou consideram abusivas 

e ultrapassadas. Dessa forma, antes de se consolidarem, na visão do aluno, como uma atitude 

indisciplinada, essa reação não passaria de uma “[...] demonstração de coragem e um ato de 

defesa àquilo que entendem como ameaça.” (GOLBA, 2009, p.9839). 

 

3.5.2. Quando a indisciplina se converte em violência 

 

Esclarecidos sobre os significados que a expressão indisciplina admite e o 

entendimento de que essa, na concepção que validamos, não se confunde com violência, dado 

que na perspectiva que a utilizamos trata-se do questionamento às regras, ainda que burlando-

as na busca pela constituição do diálogo e não na forma de agressões, físicas ou verbais à 

pessoa ou à sua integridade como sujeito. No entanto, cabe ressaltar que, em se tratando da 

sala de aula, os limites entre indisciplina e violência não estão tão bem definidos como no 

plano conceitual (AQUINO, 2003). Portanto é necessário que estabeleçamos os elementos que 

podem fazer a transposição entre estes conceitos.  

Ao esquivar-se de executar as atividades, manter-se ocupado com conversas e 

brincadeiras, ignorando a presença do professor, o aluno poderá para além da atitude 

indisciplinada, incorrer em um ato de desrespeito a pessoa e a autoridade do docente. O 

problema é que para muitos estudantes tais atitudes não teriam a mesma repercussão que para 

os professores. Aquino (1998) adverte que uma das explicações se assentaria no fato de que 

os alunos de hoje não funcionam na mesma lógica na qual foram educados os docentes. Em 

escolas nas quais prevaleciam a disciplina militar, facilmente se confundiam o medo e a 

coação com respeito. As relações institucionais fortemente hierarquizadas não davam espaço 

às relações democráticas entre professores e alunos. Sendo assim, de acordo com o referido 

autor, a relação professor/aluno é marcada pelo saudosismo da escola das memórias dos 

docentes e a realidade concreta da escola atual. 

De acordo com Abramomovay (2012), a falta de conexão e interatividade entre a 

escola e os jovens gera uma visão um tanto quanto negativa da juventude, levando ao 

agravamento de situações de indisciplina e dificultando a resolução dos conflitos de forma 
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democrática e respeitosa. A depender de como são solucionados os desentendimentos, a 

possibilidade de uma evolução para violência se expande, gerando a alguns o impulso pela 

busca de vítimas e de opressores. No entanto, a natureza das relações e a profundidade dessas 

e das questões que envolvem a escola e a sala de aula vão muito além de atribuir a esse ou a 

aquele o papel de vítima. Guirado (1996, p.68) nos alerta que, 

 

A relação professor/aluno já vem abalada por embates e desafios: os problemas 

infra-estruturais como os salários e a precariedade das condições físicas; os 

problemas sociais e de relacionamento como de segurança e ameaças ao exercício de 

sua função. [...] A esse cenário acrescentam-se entre nós, há duas décadas, pesquisas 

acadêmicas, livros e textos que, partindo de uma análise ‘progressista’, incriminam 

professores como autoritários [...].   

 

A postura dos estudantes ao questionar a relevância dos saberes escolares precisa 

ser compreendida como justa e necessária para a efetivação do processo educativo que 

compreende “[...] o desenvolvimento da autonomia, da capacidade crítica, da busca pela 

emancipação e da formação da identidade.” (ABRAMOVAY, 2012, p.19). Porém também 

não podemos atribuir tudo à escola, sempre considerada inadequada por não motivar e cativar 

o aluno, por não possuir o mesmo apelo dos aparatos eletrônicos, tão comuns nos dias de hoje 

(AQUINO, 1998), ou por proporcionar apenas as aulas chatas e desinteressantes. O problema 

da “indisciplina na sala de aula não se deve essencialmente a ‘falhas’ psicopedagógicas, pois 

está em jogo o lugar que a escola ocupa hoje na sociedade [...]” (DE LA TAILLE, 1996, p. 

21).  

A violência escolar nos exige um olhar para a sociedade e as relações que se 

estabelecem tanto nas instituições quanto fora delas, não é “[...] possível ‘isolar’ o espaço 

escolar do restante da sociedade e nele ‘produzir’ indivíduos diferentes daqueles que vivem 

do lado de fora.” No mesmo sentido, Paiva (1992) adverte, espera-se que a escola exerça um 

papel moralizante no sentido de promover a paz e restringir a criminalidade, por outro lado, 

há os que esperam que a escolas supram as necessidades de alimentação, segurança e 

socialização das crianças. Diante da multiplicidade de atribuições tão distintas, é quase certo 

não ter sucesso. 

A atitude dos estudantes de desconsiderar as aulas, as atividades, as regras e 

mesmo a presença dos professores constitui-se em um tipo de violência pouco perceptível, 

que, por vezes, pode ser entendida como irrelevante. Independente da adesão dos alunos à 

proposta de trabalho do professor, as exigências do sistema de ensino são mantidas. Dessa 

forma, os docentes seriam atingidos pelo viés da violência simbólica. Um tipo de violência 
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exercida pelo sistema de ensino, que lhes impõe os conteúdos a serem ministrados, o rigor dos 

tempos e habitus escolares – sejam manutenção do silêncio, de certo ordenamento em sua sala 

de aula e por fim apresentar os bons resultados de seu trabalho.  

As situações denunciadas pelos diários de bordo indicam que, além da violência 

imposta pelas muitas cobranças às quais os profissionais estão expostos, seja pelo sistema de 

ensino, pelas famílias ou pelo próprio docente, sobre esses profissionais se impõem a 

dificuldade de estar à frente da classe que desconsidera sua presença, não realiza as atividades 

e adota comportamentos desrespeitosos, tanto ao ambiente quanto às pessoas que dele fazem 

parte. Nesse aspecto, é provável que muitos docentes se sintam constrangidos e humilhados 

diante da indisciplina, das incivilidades e do descaso que lhes são dispensados pessoalmente e 

ao seu fazer em sala de aula. 

 

É certamente esse aspecto desrespeitoso de certos comportamentos discentes que 

preocupa no mais alto grau os educadores. Muitos têm medo de encontrar em sala de 

aula, não apenas por temerem não ter êxito na tarefa de ensinar, mas sobretudo por 

não saberem se receberão tratamento digno por parte de seus alunos. A indisciplina é 

frequentemente sentida como humilhante. (DE LA TAILLE, 1996, p. 20).  

 

É neste quadro que nos apresenta De La Taille, que se configura um tipo de 

violência “[...] que não é menos real por ser simbólica [...]” pois “[...] cumpre a função de 

tornar possível a violência real. Mais que isso, torna-a invisível.” (ZIZEK, 2014, p.182). 

Afinal, diante da brutalidade que vivemos e também assistimos cotidianamente nos 

telejornais, quem irá considerar o desdém pela escola, pelo professor e pelas atividades 

escolares? 

 

3.6 Dos cenários e confrontos descritos nos diários de bordo 

 

Até este ponto, analisamos as ocorrências que predominaram nas marcações do 

formulário objetivo dos diários de bordo como ocorrências que apresentam prioritariamente 

um viés disciplinar e pedagógico, como explicitado na seção anterior. Nesta seção, nos 

referimos ao que foi escrito por professores e coordenadores apenas nos diários de bordo, 

quanto as questões levantadas nas entrevistas analisaremos em seção distinta. 

Ressaltamos que esses documentos são de uso exclusivo dos profissionais da 

escola, não sendo facultado ao aluno registrar sob sua perspectiva situações que envolvam 

professores, demais profissionais da escola e colegas. Apresentamos transcrições de registros 

obtidos nos diários de bordo sem citarmos nomes dos alunos aos quais se referem. 
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“14/3 – Foi extremamente mal-educado quando foi chamado a atenção. Falou que se 

seu responsável for chamado na escola novamente ele ‘vai lombrar
16

’”. 

 

“13/4 – Fazendo bola de papel com folhas do caderno durante a aula. Ao ser 

indagado pela atividade da aula sua resposta foi: ‘sei lá, pergunta a professora’”. 
 
“18/4 – A mãe compareceu. O aluno falou para ela que não faz atividades. ‘Só faço 

o que quero... quando eu quero. ’ Não aceita ser chamado a atenção”. 
 
“9/5 – Com fones de ouvido o professor pediu p/ tirar ele discutiu. Mandou o 

professor ‘tomar (palavra de baixo calão)’”. 
 
“02/08 – Não terminou a atividade em sala [...] Mas teve tempo disponível para 

mexer no celular e quando foi chamada a atenção, fez um barulho ‘shiii’ para a 

professora parar de falar, retrucando que a professora era ‘chata e ignorante’”.  
 
“28/10 – Sem uniforme: não atendeu ao ser chamado. Correu e disse: ‘quero ver 

quem vai me vestir...’”. 
 
“11/11 –Pulou a grade, voltou, entrou com 20 m. de atraso na sala. Foi colocado pra 

fora – rodando arame de caderno, cantando imoralidades, falando palavrão na porta 

da coordenação. Ao ser chamado respondeu: ‘não respeito vocês’”. 

 

Essas notificações colhidas nos diários de bordo nos dão uma noção dos cenários 

em que se processam as relações em salas de aula. Os alunos não fazem as atividades 

propostas, ocupam seu tempo com uso de aparelhos celulares, o que não é permitido, de 

acordo com o que relatam os profissionais da escola. Jogam bolinhas de papel pela sala, 

causando perturbação e tumulto, e ao, mesmo tempo, recusam-se a atender aos chamados de 

atenção. Segundo Arendt (1994, p.37), “O maior inimigo da autoridade é, portanto, o 

desprezo, e o mais seguro meio para miná-la é a risada.” O desprezo e a negação à autoridade 

dos profissionais são recorrentes no bloco de registros transcritos acima, que sugerem, além 

dos confrontos, a nítida negação à autoridade docente, do responsável e da coordenação. 

Todas essas situações sugerem o pouco caso pela escola e apontam claramente o desrespeito 

às regras e às pessoas. 

 

Considerando que a humanidade dos humanos reside no fato de serem racionais, 

dotados [...] de capacidade para a comunicação e para a vida em sociedade, [...] de 

capacidade de interagir com a Natureza e com o tempo, nossa cultura e sociedade 

nos definem como sujeitos [...] localizando a violência em tudo aquilo que reduz um 

sujeito à condição de objeto. Do ponto de vista ético, somos pessoas e não podemos 

ser tratados como coisa. (CHAUI,1996, p. 337, grifos da autora). 

 

                                                           
16

 A palavra lombrar apenas foi encontrada no dicionário informal online, foram atribuídos os significados; 

complicar; dar errado; furar; causar confusão. 
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Para Chaui, desconsiderar a condição de sujeito das pessoas é relegá-las à 

condição de objetos. Sendo assim, ao mandar que o professor se cale ou dizer para os 

trabalhadores da escola que não os respeita, o discente está, não só questionando a sua 

autoridade, mas também o relegando à condição de coisa sem importância, portanto não 

respeitável. Diante de tais confrontos, entendemos que há a presença de uma forma de 

violência que não é tão visível diante das invasões, furtos e brigas que veremos adiante, 

porém esses confrontos minam a saúde e o bem-estar do professor, o fragilizando diante da 

turma e de si mesmo, como pessoa e profissional. 

Por mais que o uso de palavras de baixo calão seja considerado comum e até 

normal em determinados grupos, responder a um chamado de atenção com uma dessas 

expressões aponta para o desrespeito pela pessoa do interlocutor. O ato de fazer som de calar 

a boca para a professora ou “não respeito vocês” deixa claro o grau de anomia em que esses 

alunos se encontram, ou seja, “[...] o sujeito quer fazer somente o que deseja, sem levar os 

outros, ou a sociedade em consideração. ” (ARAÚJO, 1996, p.104). Em outra passagem, a 

afirmação “[...] só faço o que quero... quando eu quero” vem corroborar com nosso 

entendimento dessa realidade. As regras existem, mas são conscientemente ignoradas, 

juntamente com quem as impõe ou deveria verificar seu cumprimento. 

Para além da contabilidade dos registros nos formulários dos diários de bordo, o 

teor dos relatos descritivos aponta para a perda da autoridade pelos docentes que tentam 

compensá-la com o uso desse instrumento. Dessa forma, temos em cena a negação à escola, 

ao professor e a qualquer forma de autoridade. De acordo com Arendt (1994, p.37), toda 

autoridade demanda “[...] o reconhecimento inquestionável por aqueles a quem se pede que 

obedeçam; nem a coerção; nem a persuasão são necessárias. ” Sendo assim, podemos 

entender que independente da existência de um sistema rígido de punições, estando intacto o 

respeito à autoridade conferida ao sujeito – no caso, o professor –  seu pleno reconhecimento 

se daria  independente de qualquer contrapartida.  

As atitudes denunciadas nos diários de bordo nos levam a concluir pela perda de 

autoridade do docente e demais agentes escolares, que se apresenta “[...] também na forma da 

violência intelectual e física, que se expressa na destruição física das escolas e na negação 

intelectual do diálogo.  (BARRETO, 1992, p. 60). Segundo Abramovay (2008, p.7), “O poder 

já não é mais monopólio dos professores, o saber possui outro sentido e os jovens pedem uma 

outra escola, onde o professor, diretor e demais adultos terão, obrigatoriamente, o trabalho de 

construir sua legitimidade [...]”. Sendo assim, pensamos ser urgente o resgate ou a construção 

de relações capazes de fortalecer os vínculos entre a escola e o alunado, pois, a observação de 
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tais confrontos terminam por “[...] injetar no clima escolar sentimentos de insegurança e de 

descrença [...]” (ABRAMOVAY, 2012, p. 51).  

 

3.6.1. As brincadeiras como categoria investigativa 

 

Dentre os significados atribuídos pelo Dicionário Caldas Aulete, a palavra 

brincadeira admite as expressões: “Divertimento ou jogo de criança; aquilo que distrai ou 

diverte; diversão; entretenimento; passatempo. ”(BRINCADEIRA, 2017). Abaixo listamos 

um primeiro bloco de ocorrências no qual estão associadas determinadas atitudes dos alunos 

que correspondem às brincadeiras. 

 

“23/2 – jogando bolinha de papel e borracha nos colegas”. 

 

“19/5 – picou toda a borracha (grande) p/ jogar nos colegas”. 

 

“8/06 – jogou pedaços de lápis no colega”. 

 

“28/6 – brincando de rasgar caderno de colega”. 

 

“07/10 – jogando bolinha de papel nos colegas”. 

 

“18/10 – conversa excessiva não abriu o caderno durante a aula, começou 

brincadeira de jogar bolinha de papel”. 

 

“27/10 – jogando baralho durante a aula”.  

 

Neste bloco, as notificações são pertinentes à sala de aula, sendo o professor o 

responsável pelo registro. Podemos atribuir ao aluno o uso indevido do material escolar, com 

destruição do mesmo, cujo objetivo é atingir o colega. De acordo com o número de vezes que 

o item brincadeira foi marcado no formulário, podemos entender que as aulas foram 

frequentemente interrompidas por brincadeiras entre os alunos, mas não por todos, gerando 

insatisfação e conflito entre os mesmos, devido ao número de registros de queixas e brigas 

motivadas por elas. 

A atitude de brincar é uma atitude saudável e até desejável no ambiente escolar, 

no entanto, quando a brincadeira extrapola os limites da boa convivência, gera conflitos e tem 

como objetivo demonstrar a falta de respeito e o desprezo ao outro, pensamos não ser 

admissível. As brincadeiras, nessas notificações, aparecem associadas à agressão física aos 

colegas. Ao buscarmos nos diários a repercussão das mesmas, percebemos que não envolvem 

toda a turma, ficando restrita a um grupo reduzido de alunos que acumulam a maiorias dos 
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registros. As queixas dos alunos atingidos são registradas pelos professores, mas geralmente 

não é possível sabermos o que se procedeu a partir da notificação. 

A maioria das notificações registradas relata, além de brincadeiras, conversa 

excessiva e a falta de atividades por parte do aluno. Nesse caso fica tipificado que a atitude de 

brincar durante a aula mostra-se como uma fuga ou a negação em fazer as atividades. Para 

além de atirar material escolar pela sala, os alunos também “brincam” com as palavras, é 

comum que esse tipo de brincadeira seja nomeada de bullying, mais pela emergência do termo 

do que, necessariamente, por seu significado e aplicação
17

. Nos diários de bordo, atitudes que 

envolvem apelidos e deboche são descritas como brincadeiras e não podemos afirmar que 

tenham outro caráter por não estarem, de acordo com as anotações, associadas a situações 

repetitivas que tenham determinados alunos como alvo. Segundo nos adverte Stelko e 

Willians (2010, p. 52), “[...] quando um aluno é agredido apenas uma vez por outro, sem ser 

repetidamente ao longo do tempo, também não se constituem como bullying.” Citamos alguns 

exemplos desse tipo de anotações: 

 

“01/04 – Brincadeira em excesso [...] colocando apelidos nos colegas [...]”. 

 

“10/5 – [...] segundo a mãe os colegas estão insultando e usando apelidos 

pejorativos. O aluno afirma que é brincadeira e que ele também faz com os colegas”. 

 

“17/06 – debochando do colega (...): fazendo piadinhas”. 

 

De acordo com o registro do dia dez de maio de 2016, uma mãe questiona a escola 

sobre os apelidos e insultos que o seu filho vem sofrendo de colegas, contudo é o próprio 

aluno que afirma se tratar de uma brincadeira da qual faz parte e que também coloca apelidos 

nos demais. Duas questões podem ser sugeridas a partir do relato acima: a primeira, por se 

tratar de um aluno adolescente, esse poderia ter se sentido constrangido diante da coordenação 

e até dos colegas pelo fato de sua mãe ter comparecido à escola para fazer a queixa em seu 

nome, portanto negou a agressão. O segundo é que uma das características presentes nas 

situações envolvendo o bullying é a existência da vítima/opressora, em que o indivíduo ao 

mesmo tempo em que pratica também é alvo da violência (OLIVEIRA-MENEGOTTO; 

PASINI; LEVANDOWSKI, 2013). 

                                                           
17

 No cenário brasileiro, foi, sobretudo, na década de 1990 que o bullying passou a ser discutido, mas foi, a partir 

de 2005, que o tema passou a ser objeto de discussão em artigos científicos [...] (OLIVEIRA-MENEGOTTO; 

PASINI; LEVANDOWSKI, 2013, p.204).  
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O termo brincadeira também foi associado a situações as quais, fora do ambiente 

escolar, são caracterizadas como furto. Vejamos como essas ocorrências foram registradas nos 

diários: 

 

“07/3 – Pegou estojo do colega e escondeu na própria mochila, causando 

transtornos”. 

 

“11/3 – Tirando material de colegas ‘brincadeira’”. 

 

“7/10 – Brincando na sala (escondendo material da aluna (...). Sempre faz essas 

brincadeiras”. 

  

“20/10 – Brincadeira (esconder celular da aluna (...)”. 

 

A brincadeira de subtrair os materiais escolares dos colegas apresentou uma 

frequência bastante regular nos diários de bordo, inclusive sendo citado por um coordenador 

que se referiu à atitude como prejudicial ao trabalho do professor e cujo objetivo é causar 

transtornos à aula. Nesse caso, o coordenador aponta que o ato de pegar os pertences dos 

colegas não tem como objetivo tomar posse do objeto, uma vez que os alunos pegam o 

material, o escondem em algum lugar dentro da sala de aula ou da escola, mas não o levam 

para casa, o que não o invalida como atitude violenta.  

Nos casos de furto notificados nos diários, não é sempre possível a constatação de 

que o material subtraído tenha sido encontrado e devolvido ao proprietário. Em muitos desses 

relatos constata-se o pedido dos professores de que a intervenção seja feita pela coordenação 

ou direção escolar. Ao transferirem a tarefa de resolver as questões referentes aos furtos a 

outras instâncias escolares, os professores podem estar sinalizando não compreenderem como 

atribuições docentes a solução de questões referentes a infrações dessa natureza. Sobre os 

pequenos furtos serem tratados como brincadeiras, não é fato recente, como nos alerta Paiva 

(1992, p.84), convém lembrarmos que até a algum tempo o furto de frutas nos quintais de 

vizinhos foi entendido como brincadeira partilhada por muitos durante a infância, sem 

necessariamente ser concebido como delito, “[...] constituía uma diversão roubar laranjas e 

provocar a ira do proprietário, além da obtenção do fruto.” Porém, reiteramos que, 

independente do tempo ou dos cenários sociais, a prática de subtrair os bens alheios constitui-

se em violência, não sendo possível relativizar tais ações, que independe do valor atribuído ao 

bem, seja ele simbólico ou monetário. 

Em uma sociedade marcada por novos padrões de consumo, os aparelhos 

eletroeletrônicos aparecem como principais itens da cultura jovem, e ainda que seu uso não 

seja permitido em sala de aula, é comum que os alunos os utilizem, conforme expresso nos 
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diários de bordo, e os tragam consigo para a escola. Em referência a ocorrência envolvendo o 

desaparecimento do celular, a caracterização de “brincadeira” foi possível devido à devolução 

do aparelho e a identificação do autor. Em outros dois relatos envolvendo o furto desses 

aparelhos, registrou-se o encaminhamento à guarda municipal com a ressalva de que o uso de 

tais aparelhos não é permitido e, portanto, a escola não se responsabiliza pela perda. 

Outra modalidade comum de brincadeira é a agressão física. Nos registros 

apresentados abaixo, as palavras brincando ou brincadeira aparecem entre aspas, dando a 

entender que nesses casos o termo foi utilizado como um resguardo para o autor do registro 

e/ou para a escola no sentido de não atribuir à ação uma conotação de violência ou delituosa. 

O mesmo verificamos no bloco que examina as brincadeiras de esconder ou pegar material do 

colega. Vejamos: 

 

“07/3 – ‘Brincadeira’ de dar pontapés nos colegas”. 

 

“19/4 – ‘Brincadeira’ de dar tapa na cabeça de colegas”. 

 

“19/4 – ‘Brincadeira’ de dar tapa na cabeça do colega. O colega apelou e partiu p/ 

cima dele. O guarda municipal foi chamado e ligamos para sua casa. A tia conversou 

com a coordenação”. 

 

“18/05 – ‘Brincadeiras’ de chutes/agressão aos colegas”. 

 

“17/5 – ‘Brincando’ de dar pontapés com (nome do aluno e turma). Lembramos aos 

dois as conversas sobre esse tipo de brincadeiras e as consequências”. 

 

“19/8 – O aluno estava com britas (pedras) no bolso. Estava ‘brincando’ de jogá-las 

uns nos outros [...]”. 

 

O uso da palavra brincadeira entre aspas se justifica pelo complicador de atribuir 

culpa ao outro. Utilizando as palavras furtos, roubos ou agressão teriam que se apresentar 

elementos comprobatórios dos delitos e, na impossibilidade de apresentá-los, caso seja 

requerido pelo próprio aluno ou seu responsável, podemos inferir que se tomou a decisão pelo 

uso de termos menos comprometedores, tanto para o adolescente quanto para o agente 

escolar. Cabe a ressalva de que a cordialidade em que se baseiam nossas relações esteja 

caracterizada na ausência de atribuição do termo correto ao ato de subtrair o material alheio.  

A opção por definições mais brandas, muitas vezes termina por dificultar ou 

impossibilitar as ações que limitem ou coíbam as ocorrências de atitudes indesejáveis e 

danosas ao convívio social. Tratando como brincadeiras, ainda que de gosto duvidoso, os 

pequenos furtos ou agressões aos colegas e aos funcionários, a escola transmite a ideia de que 
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seus alunos seriam incapazes de atitudes violentas e mesmo se resguardaria de eventuais 

questionamentos. 

Diferentemente de atirar materiais nos colegas, seja pedaços de lápis, borrachas e 

bolinhas de papel, neste bloco, o divertimento claramente denota o desejo de atingir o corpo 

do outro, pois as notificações se referem a chutes, pontapés e tapas, característicos de agressão 

física. Salientamos que todos os relatos desse bloco foram extraídos de fichas de alunos do 

sexo masculino e que não constatamos nesse item nenhuma ocorrência registrada nas fichas 

das meninas, em que prevalece, nos casos de agressão, o item briga, que discutiremos mais 

adiante.  

É importante salientar que as ocorrências acima retratam situações ocorridas em 

sala de aula e tiveram como repercussão a intervenção do coordenador, comunicados às 

famílias e acionamento da Guarda Municipal. Outra peculiaridade é que brincadeiras 

envolvendo o lançamento de materiais e agressões são recorrentes nas fichas de determinado 

grupo de alunos e aparecem nos sete documentos, comumente são encontradas várias 

anotações de um mesmo professor para alunos distintos de uma mesma turma. Assim, durante 

a aula de uma disciplina, é possível constatar que em média cinco, dos trinta e dois ou trinta e 

três alunos de uma turma se envolveram em situações desse tipo. 

Por fim, como último bloco de ocorrências desse item, reservamos questões nas 

quais os alunos se envolveram em situações que foram entendidas como brincadeiras 

inadequadas, em uma delas o relato foi feito sem especificar o que o professor nomeou de 

liberdade, deixando em aberto que a aluna poderia estar facilitando o acesso a seu corpo pelos 

colegas do sexo oposto. No segundo caso, o inadequado é puxar a calça do colega, expondo-o, 

o que pode ter causado constrangimento ao aluno que teve a calça abaixada e aos demais que 

presenciaram a cena. Já no terceiro caso, a queixa parte de uma aluna que, como já foi 

explicitado em outra ocasião, foi acusada pelos colegas de estar envolvida em brincadeira que 

incluiu o toque em suas partes íntimas por um grupo de alunos, neste caso percebe-se que os 

alunos demonstram validar sua atitude, uma vez que ao ter de se explicar atribuem a “culpa” a 

aluna que estaria brincando com eles. 

 

“18/05 – Brincadeiras inadequadas com meninos. Conversar com a aluna sobre a 

‘liberdade’ que ela tem dado aos meninos”. 

 

“21/10 – Brincadeiras inadequadas. Puxou a calça do colega”. 

 

“14/04 – A aluna (...) veio a coordenação queixando de que os alunos (...) pegaram 

em seus seios e nádegas numa dita brincadeira. [...] (...) afirmaram que foram todos 

sim e que é uma brincadeira recíproca”. 
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Para buscarmos a compreensão de como se processa o entendimento dessa 

questão da brincadeira como forma de encobrir ou mascarar uma ação nitidamente violenta, 

inicialmente recorremos à dificuldade de se fazer afirmações que podem se traduzir num 

embaraço, inclusive jurídico, para a escola e também para os envolvidos.  Em outro sentido, 

podemos analisar a questão à luz de Gruschka (2014, p.352) que, diante da necessidade de 

demonstrar empatia pela condição e situação do aluno, os professores adotam atitudes no 

sentido de demonstrarem seu “[...] acolhimento, além de também indicar que serão 

respeitados como ‘seres humanos’ íntegros”. Neste aspecto da pedagogia nomeada pelo autor 

de calorosa
18

, o docente, para não contrariar o objetivo de resguardar, proteger e dar 

tratamento solidário aos alunos ainda que envolvidos em atos configurados como infração, 

adota como estratégia a minimização das suas ações impróprias. Isso se agrava à medida que 

atitudes como furtar, agredir física e verbalmente, assediar sexualmente são nomeadas como 

brincadeiras. 

Serão examinados a seguir o bloco composto por mais cinco (5) itens 

apresentados nos diários de bordo, fazendo o total das dez (10) ocorrências que mais vezes 

foram marcadas pelos profissionais ao longo do período investigado.  

 

3.7 Violência escolar caracterizada pelo desrespeito ao professor 

 

Entre as vinte e duas (22) modalidades de infração apresentadas nos dois 

formulários dos diários de bordo, selecionamos as cinco (5) que mais prevaleceram, ao longo 

do ano de 2016, no bloco apresentado na seção 3.5, “A indisciplina como negação à escola e a 

educação”. Nessa seção, a ênfase permaneceu nas questões disciplinares às quais podemos 

atribuir um viés pedagógico, mas que incluem o componente da violência simbólica.  Essa 

modalidade de violência se expressa dissimulada na ideia da normalidade, da naturalidade. Ou 

seja, dos alunos espera-se certa contestação às regras e até determinado ócio. Então, atitudes 

                                                           
18

 Em virtude do grande reconhecimento que os conceitos psicoterapêuticos têm recebido também na esfera 

pedagógica, já há alguns anos se exige uma nova atitude profissional que direciona contra a objetividade fria 

dominante, outrora atribuída à profissão de ensinar. Nos anos 1950, os professores ainda conservavam a 

autoridade por meio do discurso de que eles seriam rígidos e objetivos, mas, acima de tudo, justos. 

Uma ampla variedade de modelos relativos à reforma pedagógica foi desenvolvida contra esse conceito. 

Atualmente muitos professores sentem-se obrigados a segui-los. Frequentemente, eles posicionam-se 

energicamente contra a escola regular, sua rigidez, sua distância em relação às necessidades e situações das 

crianças [...] os conceitos assumidos nas reformas pedagógicas devem possibilitar modos de conduta que 

sinalizem aos alunos acolhimento, além de também indicar que são respeitados como ‘seres humanos’ íntegros. 

Serão exigidos, por parte do professor, compaixão e empatia incondicional quanto às situações dos alunos. Esse 

é o programa da pedagogia calorosa, que deveria substituir a pedagogia fria. (GRUSCHKA, 2014, p. 352). 
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de negação dos alunos à educação e aos professores seriam esperadas e, em certa medida, 

toleradas, até que evoluam para situações de incivilidade. O que torna possível a atribuição de 

violência ao comportamento indisciplinado é que desse derivam os insultos, o deboche e o 

desdém, percebidos pela conversa inoportuna e pelas brincadeiras carregadas de desrespeito, 

que impõe o constrangimento, ora real, ora potencial, de ver-se desmoralizado perante a 

classe.   

No Gráfico 4 apresentamos as cinco (5) infrações que complementam as dez (10) 

que obtiveram o maior número de marcações ao longo do ano de 2016. Nesse bloco, 

prevalece a ocorrência desrespeito ao professor, com trezentas e quatro (304) marcações, com 

as quais discutiremos alguns registros. Vejamos o Gráfico 4: 

 

GRÁFICO 4 – OCORRÊNCIAS MAIS FREQUENTES 2016 – PARTE 2 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

No bloco de ocorrências apresentadas neste gráfico, confirmam-se, mais uma vez, 

que os estudantes apresentam resistência em seguir as regras escolares. O uso de celular em 

sala de aula, a falta do material necessário e o atraso referem-se à abordagem sobre 

indisciplina e a quebra das regras já exaustivamente discutidas na seção 3.5 e 3.5.1. Sendo as 

regras moderadores da conduta humana, elas são indispensáveis à boa convivência, no 

entanto, no ambiente escolar investigado, a violação das normas mostrou-se uma constante 

(ABRAMOVAY, 2008). Os celulares e outros acessórios eletrônicos, de uso limitado no 

interior das salas de aula, são alvos de notificações frequentes; apresentarem-se fora dos 
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horários preestabelecidos ou trajando vestimenta diversa ao uniforme escolar são 

instrumentos utilizados pelos estudantes com a finalidade de forçar a mudança no 

regulamento. Em relação a esse tipo de conduta, Abramovay (2008) chama a atenção para a 

atitude antidemocrática que tais comportamentos impõem, as mudanças forjadas na 

inexistência do diálogo acarretam em perda de legitimidade. 

Os documentos analisados apontam, sem dúvida, para a insistente quebra de 

regras. No entanto, ao olhar cuidadosamente as ocorrências que prevaleceram durante o 

período investigado, percebe-se, explicitamente, que essas se relacionam às questões 

pedagógicas: não realização de atividades, brincadeiras em excesso em sala de aula, falta de 

material para as aulas, nesse caso, os estudantes se rebelam contra as exigências próprias de 

qualquer instituição educativa. Recuperemos as expressões exaustivamente repetidas nos 

formulários: “não faz absolutamente NADA!”, “não abriu a mochila!” Os estudantes em suas 

atitudes descuidadas e em relação aos estudos nos “[...] desejam lembrar, dentro da Escola, 

que a verdadeira vida encontra-se alhures. ” (NOGUEIRA,1999, p. 224). Permanecem na 

escola dado que o direito ao lhe ser garantido se tornou obrigação aos pais, no entanto, 

demonstram toda sua descrença na escola como possibilidade. Portanto, segundo Schilling 

(2008, p. 72), 

 

É possível pensar na situação das escolas hoje no contexto mais geral da ‘quebra de 

promessas’, quebra de promessa institucional que nos dizia que se o menino (a 

menina), o jovem (a jovem), aceitasse jogar as regras do jogo, encontraria um lugar 

ao sol, o emprego, uma vida digna. Conseguiria melhorar sua classe social, sua 

posição de classe. 

 

A ausência da convicção do que o conhecimento escolar possa representar no 

futuro e mesmo no presente “[...] exprime-se também pela multiplicação de sinais de 

provocações em relação aos professores [...]” (NOGUEIRA,1999, p. 224). A violência na 

forma do desrespeito aparece bem configurada já na seção 3.6 “Dos cenários e confrontos 

descritos nos diários de bordo”, na qual apresentamos os registros das respostas emitidas 

pelos educandos ao serem questionados sobre as atitudes e comportamentos inapropriados, 

aqui entendidos como negação das regras institucionais e de boa convivência. Além dos 

eventos já abordados, os diários de bordo também sinalizam, por meio dos registros nos quais 

os docentes marcaram apenas o item desrespeito ao professor, que esse se configura por uma 

gama de atitudes, de acordo com essa observação, apresentamos os seguintes relatos: 
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“19/2 – Jogou bolinha de papel na cara da professora, alegando ser na lixeira, foi 

retirado da sala”. 
 

“16/3 – Atraso ao entrar em sala. Não realiza as atividades. Não registra os 

conteúdos. Reclamou que essa ‘velha’ sempre ‘pega no meu pé’”. 
 

“17/6 – Ao ser convidado a se retirar o aluno usou uma frase com palavreado 

ofensivo para com a professora ‘vai tomar no...’ (assim escrito no diário)”.  
 
“29/8 – Debochada quando é chamada a atenção”. 

 
“29/8 – Debochada e irônica quando é chamada a atenção”. 

 
“03/10 – Gritos em sala de aula”. 

 

Sobre os relatos apresentados acima, convém que se esclareça que essas são as 

descrições que mais apareceram associadas apenas ao item “desrespeito ao professor” e que as 

mesmas foram registradas por professoras. A análise dos diários evidencia que as 

profissionais são ou mais vezes foram envolvidas por situações de desrespeito, ou ainda, são 

elas que mais utilizaram o recurso do diário para registrar as ocorrências nas quais são 

agredidas com palavras ofensivas ou de baixo calão. Tal constatação nos leva às seguintes 

indagações: na linguagem ou percepção masculina estariam essas questões mais bem 

resolvidas do que para as mulheres? Ou, ao homem professor constituiria um constrangimento 

relatar as agressões verbais sofridas no relacionamento com alunos? Ou ainda, a relação entre 

os jovens educandos com os professores se dá de forma mais respeitosa do que em relação às 

professoras? A essas questões os diários de bordo não nos permitem conclusões.    

Os registros de ocorrência relacionados ao desrespeito ao professor, aqueles que 

mais vezes apareceram, foram as que se utilizaram das expressões debochada e/ou irônica 

quando chamada a atenção. Com frequência significativa, o deboche, a ironia e as discussões 

com professores estão associados ao comportamento das alunas, assim como as anotações 

sobre gritos ou gritaria em sala. Essa constatação foi recebida com certa estranheza. Ainda 

que a rotina da sala de aula nos seja conhecida, retornamos aos diários para confirmar a 

informação de que as meninas a quem “[...] desde o maternal, se esperam condutas de 

submissão, sensibilidade, carinho e dedicação.” (ARROYO, 2007, p.44) protagonizassem 

situações nas quais determinados padrões culturais idealizados – surpreendentemente tão 

presentes em nós –negam as meninas “[...] condutas arrogantes e indisciplinadas [...]” (idem). 

Assim, mais que um dado constatado no cotidiano da instituição, a pesquisa mostrou-se como 

uma forma de autoconhecimento e reflexão. 

As ocorrências envolvendo os enfrentamentos com o uso de palavras ou 

expressões de baixo calão foram mais frequentes nas fichas dos alunos do sexo masculino, 
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assim como situações nas quais os alunos se referem às professoras como “aquela velha” ou 

“aquela gorda”. Essas expressões apareceram em seis (6) das vinte e três (23) ocorrências, nas 

quais apenas o item desrespeito foi marcado e descrito no formulário. Pode-se inferir que as 

representações de cunho sexista e estético estejam presentes na escola e que, portanto, os 

discentes, no intuito de atingir as professoras em sua intimidade, buscam essas ofensas de 

cunho pessoal como forma de diminuí-las perante a turma e em sua condição feminina. Essa 

constatação faz-nos pensar como os espectros de uma sociedade marcada pelo machismo e 

patriarcalismo afetam a maneira de pensar e agir de indivíduos jovens, que reproduzem em 

suas relações as violências expressas na sociedade. 

No que tange ao item desrespeito ao colega, que esteve por mais de uma centena 

de vezes presente nos formulários objetivos, além das descrições na parte reservada as 

observações diversas das fichas, convém esclarecermos que essas se caracterizaram pelas 

“brincadeiras”, sobretudo as de furtar os materiais, corte de cabelo, apelidos e outras 

agressões. Devido à percepção de que a adesão às brincadeiras parte de um grupo de 

estudantes, acreditamos ser dificultado ao professor identificar todos os alunos que participam 

e os que apenas são atingidos por essas.  

Outro elemento possível é que alguns alunos podem sentir-se constrangidos em 

denunciar as atitudes desrespeitosas dos colegas devido ao medo, as ameaças ou até por não 

desejarem estar excluídos do grupo. Assim, para alguns, pode ser menos desconfortável 

aceitar a “brincadeira” do que colocar-se como contrário a ela. Para além da atitude 

conformista ou acovardada, a que ser considerada a manutenção dos laços de solidariedade 

entre os estudantes que, ao denunciarem os colegas, estariam excluindo a si do grupo. O 

silêncio instituído diante dessas atitudes favorece a sistematização de ocorrências nesse 

sentido. (ZIZEK, 2014). 

Apresentamos abaixo uma situação extrema, na qual a aluna teve uma crise de 

nervos motivada, segundo o registro, pela atitude desrespeitosa de um de seus colegas. E a 

outra, na qual os pais da aluna vão à escola fazer a queixa em nome da filha, de que a mesma 

estaria sendo, frequentemente, desrespeitada pelos colegas. Segundo os relatos: 

 

11/3 – A aluna teve uma crise de nervos ao se irritar com o aluno (...), jogou a 

carteira no chão, gritou na sala e saiu em direção à coordenação para reclamar do 

colega. A aluna chegou à coordenação chorando, muito nervosa dizendo que o 

colega (...) não para de irritá-la desde o início do ano e que hoje se pudesse o 

agridiria (sic) [...]. 
 

1/3 – Os pais compareceram reclamando que filha está sofrendo bullyng. Os alunos 

(...), (...) e (...) da turma (...) foram citados, mas em conversas apenas com os alunos 
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foi esclarecido que não passou de um mau (sic) entendido provocado pela aluna (...) 

e todos se comprometeram em se vigiar para evitar tais situações. (...) se 

comprometeu em esclarecer para os pais.  
 

No primeiro relato, o desrespeito configura-se por “brincadeira” excessiva, não 

explicitada na ocorrência, mas que culminou na atitude da aluna de, além derrubar o 

mobiliário da sala, gritar e ameaçar agredir fisicamente o aluno em questão. Em dezessete 

(17) relatos de brincadeiras associadas ao item desrespeito, pode-se constatar o uso de 

expressões do tipo: “[...] até que o aluno (...) reagisse”. Dessa forma, o objetivo de 

determinadas brincadeiras configura-se pela provocação.  

No segundo relato, a aluna em questão apresentou em sua ficha três ocorrências, 

nas quais as queixas de desrespeito, por parte de colegas diferentes, são feitas pelos pais da 

mesma, que afirmam, segundo um dos registros, que a filha é “[...] tímida e tem medo, por já 

ter sido ameaçada por um colega. ” Nesse caso, especificamente, além das queixas da aluna 

envolvendo desrespeito por parte dos colegas, foram detectadas notificações sobre notas, 

vistos dados por professores, incluindo questionamentos sobre datas para entrega de trabalhos, 

todas feitas por seus responsáveis. Portanto, podemos inferir que falta autonomia à estudante, 

que apresenta dificuldades para resolver questões corriqueiras do ambiente escolar. Em 

relação à expressão bullying, utilizada pelos responsáveis da aluna, acreditamos ter a mesma 

conotação já exposta anteriormente.  

Como dito previamente, a violência como brincadeira mostra-se bastante 

difundida nas relações que os estudantes estabelecem na instituição. De acordo com Santos 

(2002, p. 48), “[...] a violência está ligada à liberdade de ações que ultrapassam os limites 

impostos pelas normas sociais e não as ações em si mesmas, pois o que qualifica uma ação 

humana não é a natureza física, mas a significação que as pessoas atribuem a ela.” Ainda que 

para alguns sujeitos determinados comportamentos, como agredir física e verbalmente e 

subtrair bens alheios, tenham se naturalizado como brincadeiras, as significações atribuídas 

por este estudo a essas atitudes é de violência ora em sua forma simbólica, ora em sua forma 

dura. 

Relacionar-se com os pares e com os profissionais da escola pela imposição do 

medo, por meio de agressões físicas e ameaças; do constrangimento, por meio das ofensas e 

humilhações, tornou-se, ao que aponta os diários de bordo, a maneira como alguns indivíduos 

agem para se presentificarem no ambiente escolar. Portanto, esse tipo de violência mostra-se 

naturalizado nas relações entre os sujeitos, de maneira que todo ato de agredir, insultar e 

furtar, é justificado por compreender atitudes incorporadas pelos atores da escola como 
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brincadeiras. A violência nesse caso corresponde ao estado normal de coisas na instituição 

“[...] é uma violência invisível, uma vez que é precisamente ela que sustenta a normalidade.” 

(ZIZEK, 2014, p.18).  

No capítulo a seguir são analisadas as categorias recorrentes nas entrevistas, bem 

como os relatos dos diários de bordo para o estabelecimento do diálogo entre o conteúdo dos 

documentos e as percepções expressas pelos atores deste estudo. As respostas de nossos 

colaboradores foram analisadas a partir das categorias: Intensificação/autointensificação do 

trabalho docente; Violência: manifestações no cotidiano da escola; Percepções dos 

professores ao fenômeno da violência escolar; Violência escolar: repercussões e 

estratégias e enfrentamento. 
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4 VIOLÊNCIA E TRABALHO DOCENTE 

 

4.1 A intensificação e a autointensificação do trabalho docente, a realidade objetiva dos 

profissionais da educação 

 

Neste capítulo serão discutidos os apontamentos levantados a partir das 

entrevistas semiestruturadas, realizadas com os profissionais que cooperaram com esta 

pesquisa. Além das entrevistas, serão referendados os registros, os relatos dos diários de 

bordo e, quando possível, estabelecido o diálogo entre ambos. As citações que evocarem a 

fala dos colaboradores serão reproduzidas de forma fiel à transcrição. Optamos por não 

atribuir nomes fictícios aos entrevistados, dessa forma os professores serão referendados pelas 

letras B e J, em referência ao posicionamento no Gráfico 1, apresentado no capítulo anterior. 

Os demais colaboradores, diretor e vice-diretor, D1 e D2, respectivamente, e os 

coordenadores C1 e C2. Utilizaremos o gênero masculino para nos referirmos aos 

colaboradores apenas por convenção. 

Iniciamos o capítulo analisando excertos das entrevistas nas quais os profissionais 

apontam para elementos que sugerem a intensificação e a autointensificação do trabalho 

docente. Neste sentido, a intensificação e autointensificação emergem como repercussões da 

violência no trabalho docente. Posteriormente, na seção “Diário de bordo: o que dizem e o 

que escrevem os professores”, analisaremos a categoria Diário de bordo, na qual dialogamos 

com as expressões utilizadas nos relatos orais (entrevistas) e escritos dos diários de bordo 

(ocorrências) pelos profissionais da escola. Nas seções seguintes, foram discutidas as 

categorias violência: manifestações no cotidiano da escola; percepções dos professores ao 

fenômeno da violência escolar; violência escolar: repercussões; estratégias e 

enfrentamento (subcategoria: intensificação). 

As mudanças ocorridas no cenário da educação nas últimas décadas, ao mesmo 

tempo em que demandou um número maior de profissionais, também impuseram novas 

atribuições ao trabalho docente. Com isso, o trabalhador da educação passou a incorporar uma 

multiplicidade de funções além das que lhes são prescritas, sendo comum aos professores 

sentirem-se responsáveis e por vezes “[...] obrigados a desempenhar funções de agente 

público, assistente social, enfermeiro, psicólogo, entre outras. ” Como afirma Oliveira (2004, 

p. 1132),  

Essa multiplicidade de atribuições é perceptível na fala do colaborador C1. O 

colaborador alerta que, 
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Você tem que chegar mais preparado... e preparado não é só para instruir, é 

preparado para ser esse professor que a década está exigindo. Infelizmente tem gente 

que não concorda, mas professor tem que ser tudo isso... ele tem que ser. ele tem que 

ter noção disso tudo, porque se não ele vai agarrar ele vai emperrar, ele vai desiludir, 

frustrar e se tornar medíocre, que é o que muito que a gente vê. (C1, grifo nosso). 

 

Para C1, instruir seria apenas uma pequena parte do trabalho a ser desenvolvido 

pelo profissional do magistério, a ele caberiam outras funções além de “só instruir”. Assim, 

do profissional da década, como incorporado pelo entrevistado, são cobrados muitos outros 

conhecimentos e funções que o possibilitem seguir a carreira docente.  

Devido a esse acúmulo de tarefas, é comum que muitos docentes sintam-se 

frustrados e insatisfeitos por não conseguirem atingir o nível de exigências impostas, tanto 

pela organização escolar, como pelas atribuições que eles próprios se impõem, como alcançar 

todas as demandas que lhes são conferidas. A esse processo, Oliveira et al. (2009) denominam 

autointensificação. A autointensificação pode provocar, além do cansaço e do sentimento de 

fracasso, o adoecimento do profissional, pois afeta a sua autoestima e a sua identidade 

(NORONHA, 2008).  

Para o entrevistado C2, apesar da sensação de cansaço e de frustração que o 

trabalho proporciona, é importante que o leitor saiba que a escola não representa apenas 

problemas e que há coisas boas também, e ambos podem conviver; ainda que em seu estado 

atual o cansaço e a falta de estímulo estejam mais nítidos.  

 

[...] eu vou fazer uma confissão aqui que é importante pra quem vai ler depois, falei 

assim: ‘meu Deus, mas eu estou num péssimo momento da minha vida profissional, 

porque eu tô desestimulada. Tô cansada demais da conta, tô deprimida, tô com a 

sensação de impotência, de fracasso. ’ Eu vou passar esse relato. Mas, ele também 

precisa ser verdadeiro porque na escola não tem só flores, mas também não tem só 

espinhos, né? Mas também as flores e os espinhos elas vivem de forma harmoniosa, 

então, talvez está aí o segredo [...]. (C2). 
 

A sensação de fracasso, de impotência diante das adversidades e da 

impossibilidade de mudar através do seu trabalho o panorama social que se apresenta são 

sentimentos comuns aos colaboradores da pesquisa. Esse quadro de intensa busca por 

resultados positivos, no que diz respeito ao aproveitamento e rendimento escolar dos alunos, 

está descrito nos diários de bordo por numerosos comunicados aos familiares sobre o 

desempenho dos estudantes, a negativa em realizar as atividades de recuperação e as 

advertências sobre a possibilidade de retenção do aluno. Tais sentimentos se justificam pelos 

“[...] discursos que desqualificavam e desautorizavam fortemente os professores, 
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responsabilizando-os pelo fracasso e pela inadequação da escola pública [...] (GARCIA; 

ANADON, 2009, p.69). 

Além das cobranças internas, os docentes ainda enfrentam a cobrança externa, que 

parte do sistema de ensino e também das famílias que os responsabilizam pela falta de 

motivação dos alunos, como pontua Noronha (2008). Falta de motivação que pode ter relação 

com a ausência de sentido que as próprias famílias atribuem à educação escolar devido à 

quebra da promessa de melhoria das condições sociais, vista em décadas passadas como 

principal objetivo da escola. Ao ser questionado sobre as mudanças que ocorreram na 

educação nas últimas décadas, o colaborar C1 nos fala que:  

 

Então... o responsável a gente está vendo... chega aqui você fala assim... ‘ele não 

está vindo a escola. ’ ‘Olha se fosse meu desejo eu não mandava mais. Minha 

vontade era levar pra roça, era fazer isso, fazer aquilo [...]’ você vai falar assim: 

‘infelizmente enquanto ele tiver até 18 anos você é obrigado a colocar, eu sou 

obrigada a trabalhar com ele aqui e ele é obrigado a vir. Ele querendo ou não.  

‘Porque os meninos falam com a gente: ‘eu não gosto de estudar, não quero, eu não 

quero vir’. Ele é obrigado a vir. (C1). 

 

Nesse sentido, a educação, como um direito, termina por emprestar à escola a 

função de agência de socialização e assistencial, visto que muitos pais ou responsáveis irão ter 

na escola o local onde deixar seguras as crianças e adolescentes durante sua ausência 

(PAIVA, 1992). Embora a função de socialização não seja nova a escola, uma vez que desde 

sempre a escola oferece a possibilidade de convívio entre as diversas pessoas que compõem 

seu quadro docente ou discente. Já a função de assistência social tornou-se mais evidente a 

partir do momento da universalização da educação. Em outro extremo, a educação mostrar-se-

ia apenas como um dever que, uma vez não cumprido, acarretaria sanções aos responsáveis, 

como expõe o colaborador C1, ao exemplificar as mudanças ocasionadas pela educação na 

concepção de direito. Nesse caso, o entrevistado também se refere aos professores que, a 

partir de então, são encarregados de ensinar aos que estão na escola sem que para isso 

percebam quaisquer sentidos ou motivação. Em tal situação, a escola vê multiplicar os seus 

excluídos do interior (NOGUEIRA, 1999), pessoas que participam da escola apenas para 

cumprir o dever que o direito à educação estabeleceu. 

“Muitas das demandas apresentadas ao professor não podem ser resolvidas por 

ele, que não detém meios e nem condições de trabalho para tal [...]” (OLIVEIRA, 2009, p.10). 

Diante do elevado número de notificações de indisciplina e de violência, seja na sua forma 

física, verbal ou psicológica, constatamos que o cansaço e a frustração, relatados pelos 

profissionais, possam se localizar no reconhecimento, mas não na aceitação das limitações no 
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que diz respeito aos meios para solucionar os problemas comportamentais, de aprendizagem e 

até de ordem social e emocional dos educandos. Portanto, o sentimento de insucesso é 

constante. 

 

[...] sendo o papel do professor sempre definido e redefinido de um modo cada vez 

mais amplo, englobando finalidades acadêmicas, sociais e emocionais. Tais 

expectativas exercem um efeito direto no professor, dele é esperado, e cobrado, seja 

por ele mesmo, pelos seus alunos, pelos seus pais ou por seus colegas, que responda 

aos anseios difusos dirigidos à escola. (OLIVEIRA et al., 2009, p. 9). 

 

Dito de outra forma, o professor da atualidade agrega muitas outras funções à 

atividade docente ante ao quadro generalizado de indisciplina, de violência velada ou na sua 

forma dura como apresentado no capítulo anterior. Seja pela cobrança interna, seja pelo que 

dele se espera como trabalhador da educação. Ao não responder positivamente a toda essa 

demanda, o sentimento de fracasso acaba por se fazer presente nos relatos dos nossos 

colaboradores, assim como foi percebido nas pesquisas desenvolvidas por Assunção (2005), 

Oliveira (2004), Oliveira et al. (2009) e Noronha (2008). Em todas as entrevistas que 

realizamos, as falas refletem o sofrimento desses profissionais por não poderem fazer nada, 

um sentimento de impotência diante dos fatos. Seja do ponto de vista pedagógico, que diz 

respeito ao ensino e à aprendizagem, seja pela impossibilidade de agir para mudar a realidade 

vivida pelos alunos, tanto fora da escola quanto nas salas de aula.  

Porém, é importante ressaltarmos que ainda que se sintam excessivamente 

cobrados, esses profissionais demonstram que, de fato, se consideram responsáveis por todas 

as dimensões do educar. Essa autorresponsabilização, por resolver tanto as demandas da 

escola, dos alunos e da proteção aos colegas de trabalho, incluindo o cuidado irrestrito a todo 

o conjunto, como garantia do bom funcionamento da instituição, reflete o mais alto grau de 

autointensificação, esse sentimento mostra-se muito bem exemplificado nas falas do diretor e 

do coordenador escolar,  

 

[...] geralmente nós não repassamos o problema para o professor, todos os tipos de 

ameaças que sofremos. Por quê? Nós entendemos que o nosso papel é zelar pela 

segurança da escola e se eu for repassar todas as vezes que a gente sofre, eu acho 

vou passar pro grupo, vou transmitir uma questão de medo. Essa não é a minha 

intenção. A minha intenção é resolver o problema. Então eu não levo o problema 

para o grupo, eu levo a solução. (D1). 

 

[...] ‘nossa o professor fulano de tal tá ficando deprimido’, e aí de vez em quando 

você faz um cachorro quente, compra um docinho lá na hora do recreio [...] Porque 

às vezes as relações estão meio estremecidas, mas a gente vai lá e você fala assim: 

‘vamos gente, o feriado está chegando, o fim de semana está chegando, vão 

descansar [...]’ Mas lá no fundinho você fala assim: ‘ai meu Deus, deixa eu acreditar 
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no que eu estou falando talvez eu convenço alguém. ’Pra mim é uma tentativa! Isso 

pra mim é uma tentativa, cuidar das relações. (C2). 

 

No mesmo sentido, os professores, em suas salas de aula, também enfrentam os 

problemas da intensificação do trabalho ao mesmo tempo em que deixam de fazer seu 

trabalho da forma como gostariam por ter de dar mais atenção a questões de indisciplina e 

comportamentos indesejáveis. Em um dos relatos, o docente J esclarece sua insatisfação 

diante da dificuldade de trabalhar seu conteúdo, pois a tarefa de controle da indisciplina 

consome-lhe até um terço da aula. O professor lamenta não poder realizar atividades 

diferenciadas, como excursões e jogos, devido à dificuldade dos alunos de cumprir regras, 

tanto de jogos, como as da escola, e também de lugares externos a essa. Segundo o professor,  

  

[...] a gente deixa de estar fazendo um trabalho bacana, porque a gente fica apagando 

incêndio, você fica pedindo pro menino parar de agredir o outro, parar de pegar 

coisa do outro, parar de importunar o outro ali, pra poder... quando você assusta, até 

que você controla a situação ali já foram embora de dez, quinze, vinte minutos de 

uma aula. [...] Eu sou uma pessoa extremamente desmotivada em relação a sala de 

aula hoje em dia. Sou mesmo! Antigamente... quando eu comecei, as minhas aulas 

eram preparadas de maneira assim, tal conteúdo, bom, o que eu posso associar aqui, 

então eu trazia filmes, jogos... hoje em dia eu não tenho o mínimo ânimo. ( J ). 

 

Diante do que nos expõe o colaborador, é possível associarmos o sentimento de 

frustração e desânimo também às questões disciplinares e outras tantas perturbações da ordem 

que ocorrem no processo de trabalho. Segundo Oliveira et al. (2004, p.7), “[...] Os professores 

de ensino fundamental e médio enfrentam cotidianamente problemas de indisciplina com os 

alunos, sem que tenham meios para solucionar tais questões. ” Corroborando com a afirmação 

nos diários de bordo, as frases: “não faz absolutamente NADA
19

!”, “não abriu a mochila” 

foram insistentemente repetidas. Essas expressões foram associadas às ocorrências de 

brincadeira e sem atividade realizada em sala de aula, fazendo com que avaliemos como 

muito difícil a atuação do professor, devido ao baixo envolvimento do estudante na realização 

de tarefas e participação no trabalho. Para o professor J, a dificuldade, além de lidar com a 

baixa adesão, também está relacionada à bagunça e ao barulho dentro de sala de aula.  

 

Tem turma aqui que você pode plantar bananeira que eles não percebem nem que 

você está dentro de sala de aula. Pra mim a turma tranquila é essa turma que sabe 

permanecer sentada que na hora de falar, fala num tom moderado, sei lá... nossa a 

gente tem turma aqui que grita o tempo todo. Que não fica quieta, que joga bolinha o 

tempo todo, que atormenta o outro. 

 

                                                           
19

 Nos diários de bordo esta ocorrência apresenta-se com frequência bastante significativa. Em todos os registros 

há o destaque na palavra ‘nada’, escrita com letras maiúsculas e o ponto de exclamação ao final da frase. 
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De acordo com o mesmo professor, inclusive a aula expositiva fica comprometida 

pela variedade de problemas a serem contornados antes de iniciar a aula. Na situação 

apresentada, o docente lamenta-se por não poder utilizar recursos didáticos diferenciados, 

nessas ocasiões seria impossível controlar a agitação e a falta de adesão dos alunos. Para o 

colaborador, essas atividades tornaram-se um problema, inclusive para a escola, uma vez que, 

ao adotá-las, as aulas nas outras turmas são impossibilitadas. Segundo o colaborador J: 

“Quando eu tentei trabalhar um jogo na turma era aquela algazarra que ninguém mais 

trabalhava, não conseguia trabalhar por causa do barulho, eu falei: ‘eu, mexer com jogo? 

Hum... hum...’”. Além do problema de ordem comportamental, também são enfrentados os 

problemas de infraestrutura, que de acordo com esse entrevistado, nem sempre estão 

disponíveis: o auditório, a sala de informática ou mesmo os recursos de áudio e vídeo.    

Tanto as situações de indisciplina dos alunos quanto os problemas gerados pela 

falta de infraestrutura, que esses profissionais enfrentam para que seja desenvolvido o seu 

trabalho, acabam por acarretar novos desafios à profissão docente. Mesmo em situação 

adversa, o nível de cobrança interna desses docentes se mantém, pois admitem que precisam 

atender prontamente o desafio de educar e instruir.  

 

[..] nem sempre a gente está preparado pra isso. Isso é fato! E reconhecer isso é de 

extrema importância, pra que a gente não sofra, pra que a gente não adoeça. Não 

sofra além do necessário. Porque sofrer... não sofrer na educação é impossível. Mas 

também estar muito bem, a gente fica igual mãe deles mesmo. Né? Quando alguma 

coisa dá certo a gente vibra de uma forma tão genial, muito gostoso esse processo. 

Mentira falar que não é bom. A gente não tem ferramentas, não tem estrutura, e não 

dá conta porque as vezes a gente não sabe. (C1). 

 

Nesse sentido, “A intensificação é apoiada voluntariamente [...] e confundida com 

maior profissionalismo, sentimento que é estrategicamente mobilizado pelas exigências 

oficiais de profissionalização docente e pelo apelo a uma ética de autorresponsabilização 

moral e individual pelo sucesso da escola.” (GARCIA; ANADON, 2009, p.83). Quanto maior 

o esforço e dedicação dispensados, maior o sentimento de dever cumprido.  

 

4.2 Diário de bordo: o que dizem e o que escrevem os professores 

 

O uso atribuído aos diários de bordo pode ser entendido como uma maneira de 

guardar os acontecimentos de maneira a usá-los se e quando for necessário. Nos relatos de 

nossos colaboradores, esses documentos serviriam como prova, nas situações nas quais os 

responsáveis questionam a escola sobre não estarem cientes do aproveitamento ou 
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comportamento do estudante. Nesses casos, os registros são recuperados para defender o 

docente ou mesmo a escola de possíveis acusações de negligência. “Quando o pai fala assim 

‘mas ela nunca falou pra mim que ele fez isso’. Estava lá registrado.” (C1). 

Em outros momentos, ele pode servir como reconhecimento de território, “O 

registro é importante, inclusive através desse registro no diário de bordo a gente tem 

informações dos alunos nos anos anteriores [...]” (C1). A busca no diário de bordo se justifica 

para que se tenha uma noção do comportamento de cada aluno. O problema decorrente de tal 

finalidade é ver reforçado os estereótipos, a imagem preconcebida que se pode fazer sem levar 

em conta, no caso das crianças e dos adolescentes, que eles estão em processo de crescimento 

e amadurecimento. Assim, os comportamentos estão suscetíveis a alterações significativas, 

seja pelo próprio desenvolvimento emocional do estudante, seja pela afinidade ou não a um 

determinado grupo ou professor, ou ainda, pela superação de alguma dificuldade. Esses são 

fatores que podem refletir nas atitudes e relacionamentos vivenciados pelos estudantes. Nesta 

perspectiva, os diários de bordo podem emanar preconceitos, uma vez que os professores 

podem incorporar imagens preconcebidas dos alunos, dificultando o processo de 

conhecimento.   

Entre os colaboradores desta pesquisa, o uso dos diários de bordo é compreendido 

como uma necessidade, pois através dos registros é possível justificar que da postura, muitas 

vezes descomprometida dos estudantes, podem decorrer médias perdidas, recuperações e até a 

possibilidade de retenção. Dessa forma, os professores e coordenadores adotam os registros 

como comprobatório de sua conduta, “fizemos o que nos foi possível!”, no sentido de atestar 

seu profissionalismo. Para o coordenador, esses relatos são instrumentos eficientes para 

resguardar os profissionais, 

 

 Então, existem situações que até resguardam a gente. [...] por exemplo, a professora 

de História registrou aqui que ele não está trazendo material, que ele ficou brincando 

na aula dela e que ele não registrou nada. E aí quando vai lá na nota... perdeu média. 

(C1).  
 

Nesse caso, a nota perdida se justifica pela falta do material, pela brincadeira 

durante a aula, e a professora estaria livre da responsabilização e tão pouco poderia ter 

questionada a sua competência, uma vez que o registro denuncia ser o comportamento do 

aluno o único responsável pelo baixo rendimento. Os diários de bordo, nesse sentido, são 

utilizados também como forma de descomprometer os profissionais pelo baixo desempenho 

escolar.  
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Na situação apresentada a seguir, é a mãe que recorre à escola para se resguardar 

da possível responsabilização pelo destino do filho precocemente assassinado.  

 

Um aluno que foi assassinado, ele é um menino que quando foi preso, a delegada 

pediu um relatório dele. Como é que eu vou dar um relatório assim, né? Quando ele 

foi detido a primeira vez eles pediram, a advogada pediu. Então nós buscamos o 

quê? Informações. Quando nós pegamos informações do ano anterior, porque foi 

bem no início do ano. No ano anterior estava tudo lá no diário do ano anterior, 

estava tudo lá no diário. Tiramos até cópia, encaminhamos pra eles. Inclusive as 

vezes que a mãe veio, que a mãe era uma pessoa presente na vida dele. Ela tentou de 

tudo... mas as companhias... foram as questões dele. Acho que a mãe era 

preocupada, ‘eu tentei’, tem os registros dela lá. Ela tentou intervir, então eu acho 

que pra ela isso foi importante. Então toda vez que a gente faz esse registro ali no 

diário a mãe ou o pai ou o responsável, quem vem também assina. (C1). 
 

O uso dos registros vê-se justificado quando a família ou responsáveis pelos 

estudantes comparecerem à escola, e essa seria, teoricamente, a prova que se tem de que os 

professores estão cumprindo suas funções, ou quando a própria família precisa demonstrar seu 

envolvimento na vida de seus filhos, ainda que seja no acompanhamento das questões 

escolares. Segundo o coordenador pedagógico, registrar é uma necessidade pouco praticada 

pelos professores, muitas vezes justificada pela falta de tempo. Nesse sentido, o coordenador 

C1 nos esclarece: “[...] na vida da gente a gente peca mais por não registrar, e aí eu falo isso, o 

professor não registra as coisas boas que ele faz, as coisas bacanas que ele faz e isso se perde. 

[...] e aí eu falo assim ‘professor escreve o que você está fazendo.’ ‘Ah, não tenho tempo pra 

isso não.’”.  

O tempo representa mais um fator de intensificação do trabalho docente. Segundo 

Oliveira (2004), é comum que professores gastem boa parte do seu tempo em casa ou mesmo 

durante os horários de lanche nas escolas envolvidos com suas atividades profissionais. De 

fato, os tempos na instituição escolar são dominados pela rigidez das horas aula, 

interrompidas para o cafezinho enquanto a merenda é servida aos alunos. A volta às salas de 

aula é marcada pelos recorrentes atrasos dos estudantes (durante o período da pesquisa foram 

registrados cento e oito (108) ocorrências por atrasos). De acordo com o colaborador, não 

houve tempo suficiente para o registro dos trabalhos que trouxeram bons resultados ou para o 

elogio ao aluno disciplinado que apresentou o ótimo rendimento. 

 

4.2.1 Diários de bordo e a ambiguidade na forma de registros 

 

A escola, à qual falta tempo, registrou mais de seis mil (6.000) ocorrências e mil e 

seiscentos relatos (1.600). Nos diários de bordo, são feitas menções às “atitudes inadequadas”; 
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aos “namoros escandalosos”; ao “excesso de ‘liberdade’ concedido aos meninos”. Por que 

registrar esses eventos é mais importante a ponto de contornar a falta de tempo? Afinal, por 

que o inadequado, o escandaloso ou liberdade concedida tornam os relatos tão necessários? 

Como já nos referimos no capítulo anterior, há um embaraço entre os profissionais da escola 

em nomear determinadas atitudes e situações nas quais os alunos se envolvem. Como 

justificativa, assim se manifesta o entrevistado:  

 

Às vezes a gente tem que ter até certo cuidado com o que registra, porque se esses 

diários vão pras mãos de quem não deve, pode comprometer. Então tem coisas que a 

gente registra assim, ‘comportamento inadequado’ aí a gente fala pro pai qual foi o 

comportamento inadequado, dependendo do caso até para evitar certo 

constrangimento. (C1).  

 

O inadequado é aquilo que não está adaptado ou é inoportuno, que não se 

enquadra na ocasião ou no espaço. O escandaloso é o pernicioso, o que causa vergonha ou 

ruído. Expressões que por si já são capazes de causar certo burburinho. De que maneira se 

namorava no portão da escola, que poderia causar vergonha? Ou quais são as brincadeiras ou 

atitudes inadequadas entre adolescentes de sexo oposto? Enquanto analisávamos os 

documentos, imaginávamos os namoros ou as brincadeiras nas quais faltavam o decoro e 

sobravam as liberdades, essas expressões mexem com o imaginário e a criatividade de quem 

com elas tem contato.  

A forma como são feitos os registros passa pelo crivo do julgamento moral, de 

uma noção de certo ou errado, não estamos a julgar a forma como esses profissionais 

entendem e retratam as situações que vivenciam ou presenciam. No entanto, estamos diante 

de pessoas que são frutos de experiências e tempos diversos, são os jovens de um lado 

vivendo o seu tempo, rodeados pelo funk, a exploração da sensualidade e da sexualidade nos 

filmes, novelas e propagandas. A noção do que pode ser decoroso ou adequado pode estar 

incorporado de maneira diversa nos últimos tempos, o que se constituiu em liberdade 

exagerada no passado pode se apresentar como atitudes comuns nas relações entre os jovens 

amigos ou namorados. Diante da falta de tempo para outros registros, que não das 

ocorrências, teria havido a oportunidade de orientar os adolescentes sobre a inadequação dos 

comportamentos, sobre os namoros escandalosos ou sobre as implicações de permitir 

determinadas liberdades?   

Essas questões trazem à tona a dificuldade de alunos e professores transitarem em 

um espaço que lhes é comum e que, ao mesmo tempo, não pertence a um e nem ao outro, a 

escola é por finalidade o local de encontro entre professores e alunos. Ainda que ela seja o 
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lugar próprio da infância e da adolescência, é preciso compreendê-la como espaço organizado 

em torno de regras, diferentes daquelas estabelecidas nos espaços familiares ou da rua, onde, 

supostamente, tudo é permitido. Nossos estudantes apresentam dificuldade em compreender e 

respeitar o espaço escolar como lugar de convivência entre pessoas com visões de mundo 

distintas e precisam transitar e conviver, portanto há necessidade de estabelecimento de regras 

e de limites. E como estamos contribuindo para que eles possam entender que o convívio 

pressupõe respeito?   

Além do escandaloso, do inadequado, a gracinha é outra expressão de sentido 

ambíguo largamente utilizada nos registros. O professor relata o desrespeito a sua pessoa: “O 

aluno desejava chamar a atenção dos colegas para ‘gracinhas’ [...]”. A gracinha em questão 

foi relatada como deboche feito à maneira de falar do docente, imitando-o e causando grande 

agitação na turma. Nesse caso, o professor tornou-se o alvo da risada, impossibilitando a 

continuidade da aula. Segundo os colaboradores, os resultados desse tipo de agressão podem 

ter efeitos perturbadores aos profissionais, desde a desestabilização do clima da aula às 

questões mais sérias, como o adoecimento do docente.  

 

[...] sendo a agressão física ou verbalmente o professor desestabiliza, queira ou não 

queira. Porque não tem como você falar assim ‘eu não estou nem aí pra ele não. Ele 

falou, mas eu não liguei, não’. A gente liga... porque liga sim, isso incomoda sim, 

você fica remoendo aquilo, aquilo incomoda. (C1). 

 
[...] aqui mesmo a gente tinha uma colega que ela ficou dois anos afastada de sala de 

aula por causa disso. [...] ela começou a chorar, ela tinha que ir pra uma turma X, 

[...] ela entrava em pânico, porque os meninos sentiam prazer em provocá-la. E 

como ela já não estava bem... e foi muito complicado, porque ela já estava prestes a 

aposentar se ela saísse de sala por um tempo ela poderia perder a aposentadoria 

especial, então você imagina a cabeça dessa pessoa, o coração dessa pessoa. Quer 

dizer uma profissional extremamente dedicada de repente olha só... adoeceu, teve 

que tomar remédio, teve que fazer terapia, teve que fazer consultas periódicas com 

psiquiatra, e os outros rindo e achando graça. (C2). 

 

Retomando o conceito de violência atribuído por Chaui (1996), violência é 

constranger, é o abuso psíquico, é brutalizar, é a negação do outro. Sendo assim, podemos 

entender que a violência aplicada contra a professora esteja configurada como abuso psíquico, 

tipo de violência comum nos relatos dos entrevistados. As consequências da violência, como 

prazer em ferir com provocações e “brincadeiras”, atingiram, neste caso, a saúde mental da 

docente alvo das afrontas impostas pelos estudantes. Ainda que não tenhamos elementos para 

associar diretamente o adoecimento da profissional com o ato das provocações, é importante 

salientarmos que tais atitudes ainda que não sejam premeditadas, no sentido de adoecer ou 

causar dano grave, não são desprovidas de elemento ofensivo. O ato de provocar, segundo 
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relata o colaborador, recorrente na relação entre os discentes e a profissional, estava carregado 

pelo intuito de desestabilizar e causar mal- estar à docente. Segundo Candau (1999), violência 

pode ser caracterizada pelo desejo de destruição e negação do outro. Essa negação ou 

destruição do outro pode apresentar-se no plano físico, mas também no plano simbólico.  

Estando o profissional em desvantagem numérica em sala de aula, o que poderia 

resguardá-lo da situação ultrajante seria a autoridade ou, na falta dessa, o posicionamento dos 

estudantes que não compartilham das atitudes violentas ou mesmo indisciplinadas dos 

colegas. Uma vez que o número de alunos envolvidos em brincadeiras e situações 

desrespeitosas não atinge a maioria dos alunos (as anotações nos diários confirmam essa 

percepção), situações como o deboche aos docentes deveriam ter efeitos menos desastrosos, 

ao menos no que diz respeito à algazarra e gritaria que daí procedem. Para o colaborador C2, 

a maior violência vem da falta da não manifestação em sentido contrário a violência, “Pra 

mim a violência foi a falta de reação dos meninos, eu fiquei muito mais chocada pela falta de 

reação [...]”. Assim, ainda que não tenham participação direta nos atos de violência contra os 

profissionais, os demais endossam as atitudes de seus pares, pois “[...] a maioria claramente 

recusa-se a usar o poder de subjugar os desordeiros [...] A maioria meramente observadora 

entretida pelo espetáculo da gritaria [...] já é de fato aliado latente da minoria.” (ARENDT, 

1994, p. 35).       

Por fim, temos que o uso de expressões teoricamente mais suaves ou ambíguas 

para identificar determinados comportamentos são frequentes nos apontamentos dos diários 

de bordo. Algumas vezes, esses comportamentos da forma como foram descritos podem 

intensificar determinadas atitudes, como podemos observar nos registros: “chamar a atenção 

dos colegas para suas ‘gracinhas’”; “exposição de fotos e mensagens de Whatsapp 

‘comprometedoras’”; “alerta sobre ‘atitudes inadequadas’ entre colegas de sexo oposto”; 

“confecção de lista com apontamentos e falas ‘deselegantes’ sobre colegas e divulgação em 

redes sociais” e ainda “discussão ‘acalorada’ com professor (aluno não aceita ser advertido)”.  

Nesses registros, percebe-se que os profissionais de fato não querem se 

comprometer ao nomear as atitudes dos estudantes, todavia, nas entrevistas, eles demonstram 

ter consciência de que muitas brincadeiras de fato representam infrações que caberiam a 

outras instâncias. No entanto, os profissionais optam por não fazer as denúncias possíveis por 

medo das reações que podem derivar, ou até porque acreditam que as famílias são as 

verdadeiras responsáveis por todos os comportamentos dos adolescentes. Ao relatar uma 

situação em que sofreu uma agressão física de um aluno, o coordenador assim se posiciona: 

“A família não fez nada, porque o pai acreditava que ele era um malandro. Mas ele não era 
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um malandro, as reações dele... ele (o aluno) ficou cego de raiva que ele não enxergou 

ninguém [...]” 

Nas entrevistas, as atitudes de roubar, furtar, usar drogas e fumar aparecem bem 

marcadas nas falas dos colaboradores, quando nos diários de bordo essas são tratadas como 

brincadeiras ou comportamentos inadequados. Vejamos algumas falas dos entrevistados: 

 

Eu não ia fazer esse constrangimento, eu não posso, e nem ia acusar um aluno 

assim, não. Não, não vou fazer isso não... roubou o meu celular em cima da 

minha mesa, porque enquanto ele estava lá de castigo[...] a professora colocou ele 

lá comigo, ele estava fazendo uma atividade que ele não tinha feito. Eu com 

celular... deixei em cima da mesa, o tempo todo saio [...] entro e saio. (C1, grifo 

nosso). 

 

Por exemplo, se o menino trouxer uma arma, como já aconteceu, uma arma 

branca pra escola então, nesse caso, a Guarda Municipal, ela é acionada a gente 

convoca essa família, traz essa família pra cá e eles são encaminhados... a gente não 

consegue resolver isso só dentro da escola não.  Agora, furtos a gente consegue 

resolver dentro da escola, muitas vezes recupera o que o que perdeu. E a gente 

parte muito para o lado do diálogo, tirar esse menino da escola e levar pra CIA
20

 a 

gente sabe que, se ele tem uma tendência a se tornar agressivo, por experiência, ele 

fica cada vez mais agressivo. Então assim, você tem que pensar que a gente sempre 

parte pro diálogo, às vezes é com a família, às vezes a gente traz a regional pra fazer 

essa conversa também com a família, nós trazemos a Guarda Municipal, a gente faz 

o monitoramento desse aluno. (D1, grifo nosso). 

 

[...] eu sei que teve o caso de maconha, droga. A gente já teve isso, fumando aqui 

dentro. A bebida eu que peguei e agressão física, mesmo. De briga mesmo de um 

arranhar outro, esse tipo de coisa. (J, grifo nosso).  

 

Por vezes, a partir desses relatos, podemos entender que há entre os profissionais 

da instituição certa naturalização desses comportamentos, por já terem se acostumado a ponto 

de entendê-los como toleráveis ou mesmo inseparáveis do ambiente escolar. Essa ideia, 

segundo Candau (1999), relaciona-se com o que essa autora nomeia de uma cultura da 

violência, que se encontra instalada na sociedade. Os riscos dessa cultura passam por nos 

tornar pouco permeáveis às consequências de determinadas ações ou mesmo aos resultados da 

violência na sua forma mais severa. Assim, ao nos relacionarmos de forma natural com a 

violência, seja ela furtar, portar armar, agredir física e verbalmente seja usar drogas dentro das 

salas de aula e da escola, terminamos por vê-las incorporadas ao cotidiano a ponto de não nos 

causarem o estranhamento necessário para reagirmos a elas. Naturalizar ou suavizar tais 

comportamentos é como se afirmássemos a nós mesmos: “Sei, mas recuso-me a assumir 

                                                           
20

Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional – CIA/BH, o órgão visa o 

[...] pronto e efetivo atendimento ao adolescente autor de ato infracional, num mesmo espaço físico, por uma 

equipe interinstitucional, composta por Juízes de Direito, Promotores de Justiça, Defensores Públicos, Delegados 

de Polícia, Polícia Militar e funcionários da Subsecretaria de Estado de Atendimento as Medidas Socioeducativas 

e da Prefeitura Municipal. Fonte: Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 
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inteiramente as consequências desse saber, pelo que posso continuar a agir como se não 

soubesse.” (ZIZEC, 2014, p. 54). Dessa forma, a naturalização pode representar, também, a 

confissão de impotência diante do problema que preferimos ignorar ou relativizar.    

Feitas as considerações sobre como os professores relatam as ocorrências 

descritas nos diários de bordo e da ambiguidade das expressões utilizadas nos relatos, 

passaremos a analisar como se manifesta a violência na escola investigada de acordo com a 

percepção dos sujeitos que colaboraram com a pesquisa. 

 

4.3 Violência: manifestações no cotidiano da escola 

 

Para nossos colaboradores, o problema da violência escolar, hoje, assume 

representações diversas daquelas observadas nas décadas de 1980 e 1990, cuja associação, 

frequentemente, estava concentrada nas depredações, nos furtos e nos demais danos ao 

patrimônio. Para os colaboradores deste estudo, a violência escolar está diretamente ligada às 

questões de relacionamento e a não aceitação das regras impostas pela instituição.  

Segundo Santos (2002, p.48), “[...] a violência surge na relação, mas ela não é a 

relação [...]”, é na convivência com outros sujeitos que se desencadeiam as situações de 

violência. Porém, o fato da ação violenta ocorrer na interação entre os sujeitos não a torna 

desejável ou aceitável dentro das relações que estabelecemos. Como dito anteriormente, há 

uma dificuldade em se identificar o que é e o que não é violência. Na prática, diante de alguns 

dos relatos dos diários de bordo e a ambiguidade de alguns registros, pode-se partir para a 

análise precipitada de que prevalecem as questões disciplinares tão somente. No entanto, 

precisamos ter a clareza de que indisciplina e rebeldia não se confundem com explosões 

violentas na forma de agressão verbal e física entre os adolescentes, e desses contra os 

profissionais da escola, isso constatado diante dos inúmeros registros que tratam dos 

enfrentamentos com palavras de baixo calão e desacato. 

Assim, é importante apresentarmos o aspecto perverso da violência que se 

apresenta de forma sutil e potencial e que, portanto, desperta o medo e impede o outro sujeito 

que reaja de outra forma que não a desejada pelo agressor. A peculiaridade dessa modalidade 

de violência é que ela altera a qualidade das relações, não sendo possível identificar até que 

ponto a ameaça poderá ser concretizada (ARAÚJO, 2004). A violência define-se pela quebra 

da sociabilidade, que pressupõe o diálogo para atenuar ou resolver os conflitos. Para nosso 

colaborador, que afirma não ter sofrido violência na escola, o clima de ameaça se mantém ao 
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se aceitar as agressões verbais, omitindo-se de tomar qualquer posicionamento movido pelo 

medo de potenciais consequências. 

 

O negócio, às vezes, é que pra escapar de uma atitude ainda mais violenta eu, pelo 

menos, eu acabo relevando. Então... porque que tantas vezes, xingamentos assim... 

os meninos às vezes te afrontam... eu relevo por medo do que pode acontecer lá fora. 

Dependendo do embate que você trava com o aluno, você nunca sabe do que ele é 

capaz. E eu assim, eu não tenho pra onde correr, moro aqui perto, dependo de ficar 

num ponto de ônibus, então muitas vezes eu relevo. (J).  

 

Com isso ganham força dentro da escola as atitudes desrespeitosas e as situações 

de confronto. Os alunos acabam por forçar determinadas situações por saberem da 

impunidade, tornando conveniente xingar e insultar os professores e funcionários da escola 

que, devido à incidência de casos de violência, demonstram viver em constante estado de 

ameaça. Nesse aspecto, nota-se que o medo contribui para a perda da autoridade tanto da 

escola como do professor que, temendo a violência potencial que pode se encontrar fora dos 

muros escolares deixa de se constituir em autoridade dentro da sala de aula. 

Os relatos dos nossos colaboradores apontam que as marcas da violência 

ultrapassam o medo que a ameaça pode suscitar. Essas marcas também se apresentam na 

atitude de desdém pelo sofrimento alheio, pelo prazer de presenciar a dor que a violência 

psicológica desperta nos sujeitos. A menção à violência psicológica foi recorrente nos relatos 

dos colaboradores, que se compreendem vítimas da humilhação oriunda do deboche, do 

desrespeito, do desdém e dos comentários maliciosos. Essa forma de violência expõe a 

degradação da relação entre os sujeitos, fere o princípio do respeito à dignidade. Sendo a 

escola por excelência o local da educação, celebrada como um dos direitos humanos 

constantes na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vê multiplicar em seu interior 

o desrespeito à dignidade da pessoa. Para o colaborador, para determinados alunos, humilhar 

colegas e até os professores torna-se uma fonte de prazer à qual recorrem incessantemente.   

 

Já aconteceu assim... é triste o que eu vou falar, mas é verdade. [...] piora um pouco 

a disciplina em alguns casos, porque os meninos se divertem com isso. Isso é triste! 

Pra mim isso é outro tipo de violência [...] E eles sentem prazer mesmo, não é um 

julgamento frio e cruel. E aí... quando o professor demonstra alguma fragilidade em 

relação a isso, o professor é massacrado também, por esses meninos que sentem 

prazer. E isso quando ele não se torna uma vítima depois. [...] talvez seja 

inconscientemente, eles vão provocando outras situações de violência, pra que 

tenham mais prazer. E eu acho assim... pensa... isso é um absurdo. Como assim, 

dentro da escola? (C2). 
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Na fala do colaborador está bem marcada a sua indignação e estranhamento em 

ver e sentir os reflexos da violência na escola. Segundo nos alerta Schilling (2008, p.69), a 

instituição escolar não se define apenas por “[...] ensinar um conteúdo que será usado em 

algum futuro provável, mas sim de fazer com que atitudes reflitam a prática aos direitos 

humanos.” Ou seja, na escola também deve se aprender o convívio respeitoso e solidário, 

porém, de acordo com o que nos relata o coordenador C2, atitudes que ferem o respeito e a 

dignidade entre os atores vêm sendo amplamente observadas, inclusive associadas ao 

elemento do divertimento para fins de obter prazer.  

A violência vivida e sentida pelos professores encontra-se representada no prédio 

escolar e são perceptíveis por meio das marcas de pichações e depredações no prédio. Mesmo 

não estando tão aparentes na época da pesquisa, foi possível observar sinais pontuais de 

destruição, tais como: as cercas derrubadas ou arrebentadas dos jardins, mobiliário sujo e 

rabiscado, ausência de espelhos nos banheiros femininos, cadeiras e armários quebrados 

amontoados em áreas externas da escola. Ao analisar os diários de bordo, nos inteiramos da 

inexistência de relatos que denunciassem a depredação como um tipo de ocorrência ainda que 

esporádica. Em relação às marcações na parte objetiva do formulário, ao longo do ano de 

2016, registrou-se apenas duas vezes no item “pichação ou destruição de patrimônio público”. 

É possível que as marcas da violência, assim como foram naturalizadas nas relações entre os 

atores, também tenha se naturalizado na parte física da instituição.  

Ao serem questionados sobre as formas como a violência se manifesta na escola, 

apenas um dos colaboradores referiu-se à destruição do patrimônio, afirmando ser um 

problema pouco enfrentado pela escola: “Essa semana eu tive a violência da pichação coisa 

que não acontece sempre [...]. Mas aconteceu...” (D2). 

A análise que realizamos de que as relações entre os atores da escola estão 

diretamente envolvidos nos eventos de violência escolar corrobora o diagnóstico apresentado 

por Spósito (2001, p. 94), que aponta nos anos finais da década de 1990, “[...] mudanças no 

padrão da violência observada nas escolas públicas, atingindo não só os atos de vandalismo 

[...] mas as práticas de agressões interpessoais, sobretudo entre o público estudantil. Dentre 

essas últimas, as agressões verbais e ameaças são as mais frequentes.” Ressaltamos que nas 

entrevistas os colaboradores foram unânimes em apontar que a violência vivenciada dentro 

das instituições está diretamente relacionada às agressões pessoais.  

 

Eu vejo violência escolar de tantas formas... não só pela agressão verbal, mas até o 

olhar diferenciado, né? Ele faz parte dessa agressão [...] Outra coisa que a gente 

sofre, um tipo de violência é a ameaça. Nós sofremos todo tipo de ameaça. (D1). 
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[...] ela pode ser aquele aluno que vem pra escola e não estuda, não traz um caderno, 

não traz um lápis, pega a folha embola e joga no lixo. Isso pra mim é uma violência 

escolar. Aqui na escola se você fosse ver mesmo... é um que não vai com a cara do 

outro; é um que amassa o papel; outro que agride verbalmente o professor [...]. (D2). 

  

O que vem a ser violência escolar? Olha, eu acho que é tudo aquilo agride o outro, 

que machuca o outro, seja até assim [...] a violência emocional [...] Então dentro da 

escola acontece todo tipo de violência. Você vai ver a violência do olhar, você vai 

ver a violência do tirar o material do outro [...]. (C1).  

 

Tem violência sim! Tem violência física aqui dentro, tem violência que é... uma 

disputa de poder, isso pra mim é uma violência quando impede o outro de ser o que 

ele é. (C2). 

 

O tempo todo a gente está lidando com violência escolar, às vezes umas atitudes 

mais agressivas outras menos, mas tudo pra mim é uma violência, a partir do 

momento uma resposta atravessada, as vezes até um olhar, você se sente meio 

coagida, quando não é mesmo, uma ameaça mesmo, falada. Até como se diz 

palavrões mesmo, como se diz, dependendo de como eles te dizem é mesmo uma 

violência. [...] basicamente hoje em dia a gente lida com isso o tempo todo. É 

xingamento, é afronta, é o olhar agressivo, a atitude agressiva, é o desrespeito, é o 

tempo todo. A gente está exposto a isso aí...(J). 

 

Penso que violência escolar não representa apenas a agressão física, mas também a 

agressão verbal, a falta de respeito com as pessoas, o não cumprimento das regras 

propostas pelo corpo docente. (B). 

 

Para os colaboradores desta pesquisa, a violência escolar se apresenta na forma 

como se processam as relações entre os sujeitos, seja professor/aluno seja aluno/aluno. A 

violência, segundo esses profissionais, mostra-se através do olhar que pode representar uma 

ameaça ou pela ameaça verbal, pelo desacato, pelo descumprimento das regras e até pelo 

descaso com as atividades, por vezes jogando-as no lixo. Uma das entrevistadas chama a 

atenção para a intolerância às diferenças, que se configura pelo o que ela denominou uma 

disputa de poder, por limitar a liberdade de ações dos indivíduos.  

As relações violentas apresentam-se, muitas vezes, com esse viés da disputa pela 

posse do território, pela imposição de um grupo sobre outro. A busca para se impor diante dos 

demais faz com que alguns alunos demonstrem maior agressividade, para conquistarem a 

notoriedade perante o grupo, “[...] o poder, ao que tudo indica, é um instrumento de 

dominação [...]” (ARENDT, 1994, p. 32). Na escola investigada, essa relação é visível 

também para a direção, que percebe a existência de “Uma violência de um certo grupo 

principalmente na parte da manhã, a gente percebe isso. Um certo grupo que quer dominar o 

outro, impor medo a outro grupo [...]”. (D2).  

Nos diários de bordo, essa relação se acentua pela existência das “brincadeiras” 

que foram descritas como artifício usado para molestar e irritar os demais, almejando reações 

como forma de justificar as brigas e agressões físicas. Em outro registro, a briga entre as 
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alunas se dá fora da escola, devido a supostas “fofocas” de uma terceira estudante. Os casos 

assim notificados tiveram grande repercussão, sendo necessárias intervenções para resolver o 

problema no interior da escola para que o pior não acontecesse, “[...] a gente vivenciou umas 

coisas assim... horríveis! As brigas de meninas [...] que estavam aqui brigando com outras, 

por causa de um falar da outra e a outra falar da outra...” (D2). As mentiras e fofocas por si já 

constituem em ato violento, nesse caso, a evolução culminou em agressão física às 

envolvidas. 

Diante da perspectiva apresentada, veem-se manifestas no cotidiano e no 

intramuros as violências físicas e verbais que se expressam por meio de brigas, de 

xingamentos, de furtos, de invasões e outras agressões. As violências simbólica e psicológica 

são representadas pelo desrespeito, pela humilhação, pela fofoca e pelas ameaças que 

envolvem a todos os atores escolares indiscriminadamente. Como modalidades de violência 

pouco mencionadas nas entrevistas e ausentes (em relato direto) nos diários de bordo, são 

apresentadas o porte de arma branca, a venda e o uso de drogas lícitas e ilícitas e as pichações 

e depredações do prédio escolar.  

 

4.4 Percepções dos professores sobre o fenômeno da violência escolar 

 

Durante o processo de realização das entrevistas, os profissionais da escola foram 

nos apontando possíveis causas para o desencadeamento da violência no meio escolar. De 

maneira geral, esses profissionais consideraram que a violência escolar tem uma ligação direta 

com a violência expressa na sociedade. Assim como nos esclarece Spósito (1998) e Araújo 

(2004), violência na escola e violência escolar têm sentidos diferentes, no entanto, essas 

autoras estabelecem que as duas formas de violência podem estar presentes na escola, dando 

pistas de que os jovens tanto podem estar reagindo, indicando que algo vai mal na instituição, 

como também laçam mão da “[...] violência como instrumento de convivência na escola. ” 

(ARAÚJO, 2004, p.21). Dessa forma, entendemos que as duas modalidades coexistem no 

meio escolar. Para nossos colaboradores, o tráfico de drogas e a violência familiar estão no 

cerne da questão da violência que explode no ambiente escolar.  

 

O tráfico, ele tem uma influência gigantesca dentro da escola, e todas as vezes, em 

todas as escolas que eu trabalhei quando no entorno tinha problemas você pode ter 

certeza, lá dentro da escola você não conseguia fazer nada. Sempre foi assim! E eu 

sempre me senti de pés e mãos atadas! Como você deve saber, alguns de nós não 

quer enfrentar esse problema, eu... eu não julgo, em hipótese nenhuma, mas e aí no 

final das contas a gente não dá conta de fazer e fica essa bola de neve aí... e tem a 
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violência familiar também, que ela é sutil, aparentemente sutil, mas ela atrapalha 

demais no processo educacional, educativo... sei lá, né?. (C2). 
 

Hoje muitos saem de casa para ir para escola porque são obrigados pelos pais, para 

receber bolsa família, para receber o alimento oferecido pela escola ou para não ficar 

em casa sendo agredido ou vendo a mãe ser agredida pelo pai alcoólatra. Assim, a 

escola torna-se um lugar onde eles gostam de ficar, mesmo sem nenhuma 

expectativa em relação ao conhecimento científico. Pois é o lugar onde eles se 

acham no direito de descontar sua raiva e angustias. [...] temos mais alunos que 

estão na escola ‘fugindo dos problemas vividos em casa’ do que alunos dispostos a 

estudarem (sic) realmente. (B). 

 

As declarações chamam a atenção para as questões de relacionamento familiar. 

Para os profissionais entrevistados, a escola, cada vez mais, vem sendo solicitada a resolver as 

demandas sociais, inclusive aquelas que se referem à violência presente nas famílias. 

Schilling (2008, p. 90) alerta “[...] que a família não é, muitas vezes, este ‘lugar’ protetor e 

acolhedor [...]”, dessa forma, “Tratar a violência que ocorre nas famílias é uma das formas de 

prevenir a violência fatal, inclusive a criminal. ” (idem). Porém, pensamos ser demasiado para 

a escola lidar com a peculiaridade dessa modalidade de violência. Efetivar denúncia contra 

familiares devido às agressões sofridas pelas crianças e/ou adolescentes escolares pode se 

constituir até em ameaças de morte, sem que os órgãos governamentais se comprometam com 

a segurança dos agentes da instituição. Segundo alerta o entrevistado D1, efetivar as 

denúncias das agressões sofridas pelos estudantes pode se concretizar em ameaças à vida e à 

integridade física do profissional.    

 

A gente já recebeu ameaça de morte aqui na minha sala. O pai chegou falando 

comigo que ia me matar porque eu o denunciei por agressão física à filha, levei o 

caso para o Conselho. E o Conselho Tutelar pegou o relatório que fizemos e leu para 

o pai. E o pai chegou aqui me ameaçando de morte, não uma só vez. Isso aconteceu 

mais de uma vez. Toda vez que fazemos uma denúncia esse pai entra e ameaça, com 

ameaça de morte. [...] muitas vezes o poder público ele teria que te ajudar, nós 

estamos levando um problema estamos levando uma denúncia séria que nos cabe 

fazer e nós não temos a nossa vida resguardada. (D1). 

 

A escola, cada vez mais, vem sendo solicitada para intervir em todas as esferas da 

vida dos estudantes, além de instruir e educar, essa também deverá cuidar e alimentar. 

“Dificilmente, veremos a escola como o que é: um direito humano essencial, o do acesso 

irrestrito ao patrimônio cultural, científico, tecnológico acumulado pela humanidade. O 

trabalho com o conhecimento é o ‘núcleo duro’ da escola e parece estar fracamente apontado 

[...]” (SCHILLING, 2008, p. 87). Cada vez mais os professores vêem-se incumbidos de 

desempenhar múltiplos papeis dentro das instituições de ensino e, ao mesmo tempo, lhe é 

dificultado exercer o papel que, de fato, lhe é prescrito.  
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Quando questionamos a que fatores poderíamos atribuir a violência manifesta na 

escola, os profissionais foram enfáticos ao apontar os problemas familiares. No entanto, os 

motivos apontados representaram uma variedade de questões, foram acionadas as relações da 

desestruturação e da violência familiar e o desinteresse das famílias pela vida escolar e, até, 

pelos próprios estudantes, que estariam por sua conta dentro da instituição. Para Nogueira 

(1999, p. 235), “A família é, sem dúvida, a principal responsável por essa parte do sofrimento 

social que tem como sujeito as próprias vítimas [...] dito isso, é preciso evitar transformar a 

família na causa última dos mal-estares que, segundo parece, são determinados por ela”. 

Ainda assim, os relatos nos diários de bordo apontam que essa vem sendo constantemente 

chamada a intervir na solução dos problemas escolares. 

 

Num primeiro momento, todos esses casos de indisciplina extrema e desrespeito a 

gente tem feito registro por escrito e daí, às vezes não na primeira, mas na segunda 

na terceira isso quando é um caso recorrente a gente tem tentado entrar em contato 

com os pais ou responsável. E aí a gente está chegando a conclusão que nem o pai 

quer saber do menino, porque eles estão passando telefone errado e a gente não 

consegue falar, eles simplesmente não atendem. E assim, muitas das vezes as 

versões do menino é o que pai leva em conta, tem pai aqui que a gente chama e o pai 

falta bater na gente. (J). 

 

Para a instituição escolar, o papel da família por vezes é marcado pela 

ambiguidade. Segundo aponta o colaborador, a atitude que algumas famílias adotam de 

proteger o estudante no sentido de não atribuir importância às pequenas infrações e 

indisciplinas nas quais os adolescentes se envolvem tem se mostrado prejudicial. 

Principalmente por levarem em conta apenas as versões dos fatos segundo a visão dos 

estudantes. Para os colaboradores, uma das questões que justificam a necessidade do uso dos 

diários de bordo é resguardar tanto aos profissionais como a escola perante as eventuais 

queixas das famílias.  

Segundo os diários de bordo, a escola tem recorrido com altíssima frequência à 

convocação dos responsáveis para resolver os problemas disciplinares e de baixo rendimento, 

com frequência análoga, os registros mostram que as coordenações e direções não obtêm 

sucesso na maioria das tentativas de localizar os responsáveis pelos alunos; em determinadas 

situações, são constatadas as recusas dos familiares em comparecerem à escola para tratar de 

assuntos referentes aos discentes. Os relatos abaixo exemplificam essa realidade: 

 

04/4 – Já telefonamos sem conseguir contato; carta registrada enviada – recebida 

pela tia (...). 
O aluno compareceu hoje, telefonamos e o pai disse que chama o filho todo dia e ele 

não vem. Afirmou que não pode vir escola.  
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11/11 – Após muita insistência a mãe compareceu para saber sobre as atitudes da 

filha. Disse que não aguenta mais, não sabe o que fazer. Irá acionar outras 

autoridades e pediu que a escola fizesse o mesmo.  

 

Outra ponderação bastante recorrente nas entrevistas é que muitas famílias 

apresentam dificuldades em estabelecer limites aos adolescentes, entre os profissionais, 

permanece o questionamento quanto à competência das famílias em educar os próprios filhos.  

 

Eu vejo isso.  A falta do pai não saber lidar com a disciplina, a educação do próprio 

filho. Eu acho que isso é terrível... na coordenação você vê relatos assim, que tem 

hora que você dá vontade de pegar o pai e... falar com ele ‘ – não, você tem que ser 

pai mesmo, você tem que ser mais enérgico, você tem que ter uma postura de 

cobrança maior dele’. E às vezes a gente não consegue ver isso. (D2). 

 

Nessa perspectiva, prevaleceria certa lógica de que invariavelmente todos os 

problemas de indisciplina escolar estariam relacionados ao despreparo e a incapacidade dos 

pais.    

 

[...] idéia da falta de limites da criança e do jovem refere-se à suposta permissividade 

dos pais que, por sua vez, estaria criando obstáculos para o professor em sala de 

aula. Segundo boa parte dos professores, a família, em certa medida, não estaria 

ajudando o trabalho do professor, pois as crianças seriam frutos da ‘desestruturação’, 

do ‘despreparo’ e do ‘abandono’ dos pais [...]. (AQUINO ,1998, p.191).  

 

Essa proposição termina por ser reforçada diante do exemplo citado por um 

entrevistado de que um pai, ao tomar conhecimento do uso de palavras de baixo calão pela 

filha, teria, ao questionar-se sobre onde a estudante estaria tendo contato com aquelas 

palavras, utilizado outras três expressões de cunho grosseiro e imoral. 

 

[...] a poucos dias nós tivemos um exemplo assim, a gente falando o tipo de 

palavreado que a menina estava usando dentro de sala e durante a fala do pai pra 

corrigir a menina ele falou assim: ‘eu não sei onde que (...)’ ele quis dizer isso: 

‘aonde que essa criança está ouvindo tanto palavrão? ’ Ele falou três palavrões 

juntos. ‘Aonde que essa (...) está ouvindo (...) de palavra?’ E foi falando...  aí nós 

que estávamos juntos falamos: ‘eu já sei de onde ela está ouvindo, é da boca do pai, 

é da boca da mãe que ele está ouvindo’. (C1). 

 

Nos diários de bordo também se leem as solicitações à escola para que essa 

intervenha nas relações familiares no sentido de educar e estabelecer os limites aos 

adolescentes. Comumente outras instâncias, como o Conselho Tutelar e o Juizado, são 

acionadas pelos familiares nesse mesmo sentido. Segundo os ensinamentos de Arendt (1994), 

a crise de autoridade que emerge na esfera política tem como reflexo na vida privada a 
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contestação da autoridade familiar e, consequentemente, a da escola. Os relatos abaixo 

corroboram essa questão: 

 

20/4 – Após 7 convocações a mãe compareceu informando que aproximadamente 

dois meses a filha vem as segundas-feiras mas não entra na escola. Tem apresentado 

comportamento agressivo e desafiador, demonstrando desrespeito e falta de 

compromisso. Por isso a mãe pede ajuda a escola e encaminhamento em outras 

instâncias.  

 
1/6 – A mãe compareceu, buscou o boletim da aluna e conversamos sobre suas 

atitudes. A aluna continua fora de casa; a mãe já procurou o Conselho Tutelar, 

Policia Civil e não conseguiu ajuda. 

 

Apesar da constante associação do problema da indisciplina e da violência às 

questões familiares, há também, em alguns casos, referências às questões de ordem social e 

econômica. As carências materiais a que alguns alunos são expostos são fundamentais para 

que se entenda o fenômeno da violência, levando o colaborador a considerar que 

determinadas comunidades estariam mais suscetíveis a violência devido à precariedade das 

condições em que vivem os estudantes. Para Abreu (2009), essa associação da violência à 

pobreza esteve muito presente no passado, por esse motivo passou a representar abusos dos 

órgãos governamentais responsáveis por coibir as ações violentas.   

Ao fazer menção a outra escola da Rede Municipal, na qual a pobreza e novas 

relações de consumo estão interligadas, o colaborador aponta que a violência estaria 

relacionada aos meios que muitos dos alunos utilizam para se apropriar de bens de alto valor 

aquisitivo. Este seria o determinante para detectar a atual situação de violência em algumas 

escolas. 

 

É... então assim, é muito complexo [...] Então a indisciplina hoje pode ser por causa 

de fome, por causa de desemprego, por causa da situação econômica do país... [...] A 

escola (...) que fica no aglomerado (...) a gente falava que lá tinha uma pobreza 

cultural, porque a riqueza tinha... [...] eles tinham celulares, eles tinham os melhores 

tênis, eles usavam os melhores perfumes, agora, como eles tinham acesso a isso, eu 

não sei. Aí dá pra saber, praperceber que era o mercado negro que fazia isso, que era 

através de roubo que eles conseguiam esse tipo de coisa. (D2). 

 

No entanto, ao analisar a situação de um estudante da escola investigada, o 

colaborador destaca a complexidade da questão da violência. No relato do colaborador, o 

discente, apesar de não apresentar uma situação socioeconômica agravada, ter acesso a bens 

de consumo e gozar do apoio e da proteção familiar, acabara se tornando um dos alunos que 

mais vezes envolveu-se em relatos de indisciplina e violência nesta escola. De acordo com o 

entrevistado,   
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Ele é violento, vamos pegar o caso do Senhor M (condinome dado pela 

entrevistada), a gente sabe, por exemplo, que ele tem família, tem comida, tem 

roupa, porque se veste bem, mas não quer aprender, por quê? Você vê que ele tem 

celular bom, que ele tem tablet, porque ele já chegou aqui com tablet. Mas e aí? Não 

consegue. E aí essa violência dele de não fazer as atividades propostas dentro de sala 

de aula, de agredir verbalmente professor, de ter ações e comportamentos que 

agridem a gente enquanto diretor, enquanto professor, enquanto coordenação, e aí? 

(D2, grifo nosso). 

 

Chamou-nos a atenção que o aluno intitulado Senhor M, mesmo apresentando-se 

como um aluno infrequente, informação constatada a partir das diversas notificações nos 

diários de bordo, envolveu-se em brigas, agressões físicas e verbais a alunos e funcionários da 

escola, além de furtos de materiais escolares e invasões à escola em turno diverso. Tais 

notificações preencheram o total de três formulários completos e um incompleto. Ao concluir 

sua fala, a colaboradora questiona se, de fato, o problema da violência poderia ser facilmente 

atribuído às questões socioeconômicas, uma vez que o aluno em questão não passaria por 

privações de nenhum sentido. O questionamento do entrevistado corrobora a ponderação de 

Schillling (2008), que diante da complexidade observada em problemas de ordem social 

veem-se sem sentido as respostas parciais e demasiadamente simplistas.  

Segundo Abreu (2009), o acesso aos meios de comunicação e a banalização da 

violência estariam diretamente ligados ao novo quadro que se apresenta, não só na vida social 

como no espaço da escola. Alguns de nossos entrevistados também seguem por esse caminho, 

apontando o acesso indiscriminado aos meios de comunicação como possíveis responsáveis 

pelo aumento de casos da violência dentro das instituições. Contudo, com mais frequência, 

foram acionadas o desinteresse e a fraca atuação das famílias no que diz respeito ao 

estabelecimento de regras e limites aos adolescentes. As questões sociais foram entendidas 

como secundárias diante do quadro de violência que se apresenta.  

Entre nossos colaboradores, apenas dois associaram o problema da violência à 

atuação da instituição escolar e dos professores. Para o entrevistado, a quebra da sensação de 

segurança no espaço escolar representa a maior violência que pode acometer o estudante. A 

violência escolar estaria expressa, em sua forma mais perversa, quando dentro da instituição o 

aluno vê reforçadas as suas dificuldades e o que apresenta de negativo, seja em sua conduta 

ou em seu desempenho acadêmico.  

 

[...] por exemplo [...] o menino que tem nota ruim e que a família ainda reforça ainda 

mais o que ele tem de negativo. Foi manchado ali [...] isso no ambiente escolar, né? 

Professor fala, colega fala, mãe fala, a coordenação fala... Todo mundo reforçou o 

negativo. Acabou com aquela segurança do menino. É... Aqui dentro, ele apanha 

aqui dentro. O máximo que a gente pode fazer é chamar o pai ou a mãe do outro e 

ele ainda vai correr o risco de apanhar novamente. Então assim, por isso que eu falo 
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[...] independente do tipo de violência que ele recebe aqui dentro do ambiente 

escolar. Quando você desconstrói esse conceito de segurança, de acolhimento, não 

da segurança, né... a segurança nesse sentido até afetivo mesmo, pra mim aí está a 

maior... está ‘calcanhar de Aquiles’ da violência escolar. (C2). 

 

Para outro colaborador, os professores seriam os maiores responsáveis pelos 

eventos de violência e indisciplina na escola. De acordo com esse, alguns professores 

apresentariam dificuldade em agir para mudar a realidade concreta que se apresenta na escola. 

O posicionamento do entrevistado serve de reforço e endosso “Aos discursos oficiais, que 

desde os anos da década de 1990 vieram atribuindo a culpa do fracasso escolar aos 

professores [...]” (GARCIA; ANADON, 2009, p.78). 

 

[...] eu percebo também que algumas coisas é culpa do professor, né? Porque eu 

acho também... a gente sabe do cenário, mas a gente tem que fazer algo pra mudar. 

Infelizmente, eu vim até conversando hoje com um professor e a gente estava 

falando justamente isso, que o professor tem que mudar muito. Infelizmente a gente 

tem uma realidade, e a gente tem que fazer algo pra mudar essa realidade aqui 

dentro, e pra mim é claro. E quando eu estava na coordenação eu percebia que tinha 

alguns professores que tinha um comportamento [...] a gente percebia qual era 

aquele que se dava melhor e aqueles que traziam mais problemas pra gente enquanto 

coordenadores. (D2). 
 

Após estabelecido o entendimento dos nossos colaboradores acerca das formas de 

violência manifestas no cotidiano das escolas e a quais fatores esses atribuem o evento da 

violência, passamos a investigar as repercussões e as estratégias de enfrentamento que a 

escola vem utilizando. 

 

4.5 Violência escolar: repercussões e estratégias de enfrentamento 

 

“A violência quebra os discursos que estavam prontos, arranjados, arrumados: 

instaura um questionamento profundo daquilo que era considerado como nossa 

‘normalidade’.” (SCHILLLING, 2008, p. 31). Diante das diversas manifestações e das 

atribuições que o fenômeno da violência pode admitir, passamos a analisar como os 

colaboradores percebem os reflexos da violência em seu cotidiano, dentro das salas de aula e 

no contato direto com os estudantes. Embora entendamos que a intensificação e a 

autointensificação estejam inseridas no quadro das repercussões da violência no trabalho 

docente, reservamos no início deste capítulo uma seção em que discutimos, em separado, essa 

questão. Visto que a intensificação, como já foi discutida por Assunção (2005); Duarte e 

Oliveira (2014); Garcia e Anadon (2009); Oliveira et al. (2004) e Noronha (2008), está 
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diretamente associada às mudanças derivadas do aumento do número de vagas promovido 

pela ampliação do direito à educação a partir do final do século XX, e não especificamente ao 

fenômeno da violência. 

Por conseguinte, lidar com o problema da violência está diretamente ligado às 

novas atribuições delegadas aos docentes. De forma mais abrangente, como afirmam Garcia e 

Anadon (2009), exige-se do profissional de educação da atualidade o mesmo sentimento de 

messianismo salvacionista de décadas passadas, associadas às novas “[...] exigências relativas 

à qualificação dos docentes [...] Em contrapartida, essas mudanças não foram acompanhadas 

de melhorias na estrutura física escolar nem de melhorias nas condições de trabalho ou nas 

carreiras docentes (GARCIA; ANADON, 2009, p.69). Como problema social, a violência 

passa a exigir a tomada de posição dos trabalhadores da escola para os quais faltam, muitas 

vezes, as competências e a estrutura compatíveis bem como as políticas públicas de 

enfrentamento a essas questões. 

De acordo com os colaboradores da pesquisa, o sentimento de desânimo e 

fracasso se estende para além das novas atribuições, como exigência de maior qualificação e 

as funções de administração da unidade escolar, esses estão atrelados diretamente à 

dificuldade imposta pelo advento da violência em sala de aula. Salientamos que os seis 

colaboradores da pesquisa são profissionais do magistério, sendo que, quatro deles estão 

temporariamente afastados da sala de aula por ocuparem as funções na gestão pedagógica e de 

recursos da escola. Para dois dos nossos colaboradores que atuaram em sala de aula ano de 

2016, os reflexos da intensificação motivada pelo quadro da violência podem ser percebidos 

de várias maneiras. Vejamos: 

 

Você está desenvolvendo um trabalho e ele é interrompido. Isso compromete 

aprendizagem dos alunos, a nossa saúde emocional, pois ficamos nervosos, tensos e 

adoecemos. A maioria de nós, professores, estamos depressivos em decorrência dos 

embates constantes vividos no nosso dia a dia de trabalho. (B). 
 
Eu sou uma pessoa assim por mais que eu tento largar problema de escola do portão 

pra dentro, tento sair daqui não gosto de lembrar onde eu trabalho, não gosto de 

passar na porta daqui quando eu estou de férias ou feriado, fim de semana... não 

gosto mesmo! Mas, têm certas situações que você fica remoendo aquilo ao longo do 

dia, eu acordo de madrugada e aí fico lembrando. E isso está impactando no meu 

trabalho desta maneira, eu estou ficando no arroz com feijão, pra não me desgastar 

pra não adoecer. Tem coisa que o dinheiro não paga. (J). 

 

Os dois colaboradores apresentaram a questão da saúde como sendo o principal 

impacto de lidar com a violência em sala de aula. Quando interpelados sobre os impactos da 

violência em seu trabalho, a primeira resposta de ambos foi em relação às interferências dos 
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embates e confrontos na sala de aula em sua saúde mental. Para o professor B, o 

comprometimento à aprendizagem do estudante é o fator detonador do sofrimento emocional 

que, por sua vez, lança os profissionais em quadros depressivos, no qual este se inclui. Para o 

professor: “A maioria de nós, professores, estamos deprimidos”. 

Para o segundo colaborador J, o impacto está em preferir não se lembrar de onde 

trabalha – ainda que seja morador da região – e evitar o trajeto da escola nos dias de folga. 

Em seu relato, devido ao peso de determinadas situações, essas são, segundo suas palavras, 

remoídas ao longo da noite, fazendo-o perder o sono. Ainda assim, esse professor apresenta 

preocupação em não desenvolver, com seus alunos, atividades diversificadas como jogos, 

brincadeiras, exibição de filmes ou excursões. Na análise da entrevista, foi possível perceber 

que esta limitação traz certo desconforto ao profissional, que teria preferência por aulas mais 

dinâmicas. No entanto, com o intuito de proteger a sua saúde, faz a opção de evitar tais 

atividades.  

O medo do adoecimento e a autointensificação, como cobrança no sentido de 

atribuir a si a total responsabilidade pela aprendizagem dos estudantes, são sentimentos 

constantes entre todos os entrevistados. Para além das questões apresentadas, podemos contar 

que o quadro de violência apresenta como reflexo o baixo rendimento dos discentes. De 

acordo com os registros nos diários de bordo das cinco turmas do 9° ano, etapa na qual há a 

possibilidade de retenção (reprovação), com um total de cento e sessenta e cinco (165) alunos, 

apuramos setenta e três (73) notificações de alerta sobre o baixo desempenho acadêmico. 

Nesse levantamento, consideramos apenas uma notificação para cada estudante, salientando 

que alguns deles receberam até três alertas nesse sentido. As ocorrências tiveram as seguintes 

redações:  

 

“O responsável compareceu a escola, analisamos o boletim do aluno ficou claro que 

seu desempenho não indica condições para aprovação”. 

 
“o aluno foi chamado novamente para conversar sobre seu baixo desempenho. O 

aluno não demonstra interesse nenhum em ser aprovado. Não mudou de atitudes 

desde a última conversa com ele e com os pais. Continua indicativo de retenção”. 
 
“O responsável compareceu, pegou o boletim, foi informado dos registros e situação 

das médias o aluno está em OER
21

 em todas as disciplinas”. 

 

Os diários de bordo, bem como os relatos dos profissionais, apontam que as 

conversas e o ócio excessivos desses estudantes durante as atividades escolares geraram, além 

                                                           
21

 Oportunidade especial de recuperação – aplicada ao final do ano letivo aos alunos que não obtiveram média 

para aprovação. 
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dos conflitos fartamente descritos e analisados no capítulo anterior, considerável repercussão 

para o desempenho do alunado. Diante dos 44,24% de estudantes com baixo rendimento 

notificado, apontamos que menos de 15% tiveram apenas ocorrências envolvendo o aspecto 

de desempenho acadêmico, todos os demais receberam diversas ocorrências de cunho 

comportamental, por envolver-se em brigas, furtos e situações de desacato aos funcionários da 

escola e colegas de sala. Neste sentido, temos que as repercussões da violência apresentam-se, 

também, pelo baixo desempenho dos discentes.  

Quando se fala do rendimento escolar, automaticamente estamos falando da 

atuação do professor, “A denúncia de que a aprendizagem dos alunos não atendia às 

expectativas depositadas no sistema de ensino é diretamente relacionada à qualidade do 

professor.” (DUARTE; OLIVEIRA, 2014, p.74). Sendo assim, podemos afirmar que os 

professores tiveram seu trabalho impactado ao menos em mais duas formas, ao tentar 

contornar as conversas, “brincadeiras”, diante da displicência dos estudantes em cumprirem 

sua tarefa e por responderem pelo fraco desempenho dos estudantes denunciados também 

pelas avaliações externas, que acarretam maior responsabilização aos profissionais. 

(DUARTE; OLIVEIRA, 2014). O baixo rendimento, em seu aspecto primário, é responsável 

por gerar grande quantidade de retrabalho com a elaboração e correção de mais provas, 

atividades de recuperação paralelas e oportunidade especial de recuperação (OER), que se 

constitui em uma espécie de recuperação final que envolve todo o conteúdo ministrado ao 

longo do ano.  

Os coordenadores alertam que o trabalho de planejamento e o acompanhamento 

pedagógico junto aos professores se encontram prejudicados devido à incidência das questões 

disciplinares. Para esses profissionais, não é possível fazer as interferências necessárias aos 

alunos que demandem atendimento pedagógico especial, pois sua função concentra-se em 

solucionar problemas como brigas, furtos, localizar alunos que estão fora de sala “matando 

aula” ou aos cuidados da coordenação. Todo o tempo na instituição é destinado a resolver os 

conflitos e, por vezes, a burocracia que a função exige.   

 

[...] a gente tem N coisas pra fazer. Meu trabalho às vezes fica até agarrado [...] a 

gente não faz trabalho pedagógico, vamos colocar assim. A gente não faz trabalho 

pedagógico no sentido exato da palavra, a gente faz o quê? Disciplinário, o tempo 

inteiro. Não posso nem falar que sou coordenadora pedagógica, vão começar a 

chamar agora coordenadora disciplinar. Antigamente tinha separado, você tinha o 

coordenador disciplinar e o coordenador pedagógico, no caso era o supervisor. Hoje 

não existe mais esse cargo a função da gente é dividida e você acaba fazendo só o 

disciplinar. O pedagógico fica a desejar. Aquele sentar com o professor para 

programar atividade para o bom aluno, para o aluno que quer estudar, fica a desejar. 

(C1). 
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O entrevistado chama a atenção, mais uma vez, para os impactos da intensificação 

que atinge os professores à medida que esses passaram a assumir outras funções além da sala 

de aula. Com a extinção do cargo de pedagogo
22

, os professores passaram a se responsabilizar 

pela gestão pedagógica, assim, a antiga função, antes ocupada por até três profissionais de 

formação em pedagogia, nas especialidades coordenação, supervisão e orientação, hoje fica a 

cargo de um único professor, a depender do dimensionamento da escola.Nesta perspectiva, de 

acordo com Assunção e Oliveira (2009, p. 352),   

 

[...] o trabalho docente não se restringe à sala de aula, mas que ele contempla ainda 

as relações com a comunidade, a gestão da escola, o planejamento do projeto 

pedagógico, a participação nos conselhos, entre outras funções. Assim, podemos 

considerar que houve uma dilatação, no plano legal, da compreensão do que seja o 

pleno exercício das atividades docentes. 

 

Cientes das formas de violência manifestas no cotidiano e das repercussões dessas 

no trabalho docente, indagamos aos nossos entrevistados sobre as estratégias que esses vêm 

utilizando para enfrentar o problema. Adiante apresentaremos as considerações dos 

profissionais da escola e as análises que se fizeram possíveis. 

 

4.5.1 O que têm feito a escola e os colaboradores para enfrentar o problema da violência 

 

Diante do quadro apresentado pelos diários de bordo descritos e analisados nesta 

pesquisa e a constatação da existência do problema da violência no cotidiano da sala de aula e 

da escola como um todo, perguntamos aos colaboradores: “Quais estratégias você e a escola 

estão utilizando no enfrentamento à violência?”. 

Ao iniciarmos a pesquisa, partíamos da compreensão da similaridade entre os 

diários de bordo e os “Livros Pretos de Moro” (2003) e os LOE de Nascente, Luiz e Fonseca 

(2015), que, por definição, foram ou são instrumentos de controle disciplinar. Ainda que na 

concepção inicial dos diários lhe tenha sido negada a função de controladores e reguladores 

de condutas dos estudantes em ambiente escolar, essa funcionalidade apresenta-se não apenas 

pelo teor dos registros como também pelo número de vezes em que o instrumento foi 

acionado pelos profissionais da escola. As análises desses documentos, bem como das 

transcrições das entrevistas realizadas com os profissionais da escola, possibilitou-nos 

                                                           
22

 De acordo com Araújo (2007), na RME-BH, o pedagogo, como especialista, não é contratado desde 1992. 
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entendê-los como uma das estratégias de enfrentamento à violência utilizada pela escola. Para 

o coordenador C1 e para o professor J, os diários de bordo podem ser assim interpretados:   

 

[...] tem menino que até não liga não, mas a partir do momento em que eu registro 

ali e muitas vezes eu ponho o aluno pra ele assinar é uma forma dele identificar e 

reconhecer um erro dele. (C1). 
 
A questão das ocorrências, no começo eu comecei a dar muitas ocorrências e eu vi 

que não passava de um mero registro de papel que não servia pra nada, pra nada! 

Porque muitas vezes o pai que você tenta convocar pra avisá-lo do procedimento do 

filho ele te dá um telefone errado, você nunca consegue falar com ele. E acabou 

assim quando eu estava dando muita ocorrência ficou banalizado, ninguém levava a 

sério. Então eu simplesmente parei, para eu pegar um papel pra relatar só em casos 

realmente graves, porque eu vi que eu estava enxugando gelo... enfim... (J). 

 

De acordo com o primeiro relato, o colaborador consegue enxergar os registros 

nos diários de bordo como positivos, pois permitem a reflexão do estudante acerca de sua 

atitude. No segundo, o entrevistado não consegue identificar a relevância do uso do 

documento que, por sua vez, teria como função a comunicação à família, ou seja, a atribuição 

do diário de bordo seria acessória à estratégia de convocar os familiares, esta sim, segundo o 

docente, a verdadeira estratégia de enfrentamento ao problema da violência. 

Entre as estratégias utilizadas, foram citadas, por nossos entrevistados, 

principalmente os “Projetos que envolvam valores” (B). Para o diretor, os projetos fazem 

parte do calendário escolar e objetivam atingir todo o alunado, mas têm como alvo aqueles 

alunos que devido ao maior índice de ocorrências já eram, na época da pesquisa, monitorados 

pela escola. No entanto, as entrevistas sinalizam para a inexistência de estratégias articuladas 

e adotadas pelo conjunto de profissionais da escola. Segundo as falas dos colaboradores, as 

estratégias que são utilizadas para enfrentar o problema da violência passam pelo amadorismo 

e, muitas vezes, pela intuição e boa vontade dos profissionais. Para o colaborador C2, a fé, 

seja no sujeito ou em algo superior, também pode ser considerada uma estratégia para 

amenizar os efeitos dessa adversidade vivenciada na instituição escolar.  

 

“A estratégia maior que a gente tem agora é buscando parcerias [...] Então nós não 

caminhamos sozinhos, a gente tem ajuda o tempo todo e tudo que a gente faz é em 

prol do grupo, mas nós temos muitos ajudantes nesse grupo”. (D1). 
 
“As estratégias de enfrentamento, elas surgem assim de tentativas. Às vezes vai 

funcionar com uma das turmas e não funciona com as outras”. (C1). 
 

Bom... métodos que eu já utilizei, mapa de sala que muitas vezes a gente não tem 

sucesso, porque as vezes eles (os alunos) estão tão entrosados que não importa onde 

você coloque [...] a não ser que você coloque lá do lado de fora da sala, dentro da 

sala você mexe... mexe... acho que não adianta. Na verdade basicamente a estratégia 
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que eu já usei foi mapa de sala. [...] eu fazia trocas com eles, assim ‘vocês me 

deixam dar aula hoje e amanhã eu deixo aula livre. Eu deixo vocês conversarem. ’ E 

aí a gente fazia show de talentos, o aluno que gostava de cantar ele tinha a 

oportunidade de estar cantando pra turma. (J). 
 

[...] não existe uma, uma... uma entre aspas, uma capacitação pra tanto. São 

tentativas muitas vezes amadoras, mas são de extrema boa vontade. Falha muitas 

vezes, mas graças a Deus acerta muitas vezes. E quando eu falo graças a Deus é 

nesse sentimento do desespero mesmo. Socorro! Pela fé no sujeito, pela fé num 

transcendente que possa interferir de alguma forma pra que a coisa flua de 

preferência melhor, mas se não for melhor pelo menos com menos sofrimento. (C2). 

 

De acordo com as entrevistas e análises dos diários de bordo, pudemos constatar 

que a escola utilizou de forma orquestrada, basicamente, duas estratégias de enfrentamento ao 

problema da violência. A primeira se concentrou no uso do diário de bordo para registro das 

condutas indisciplinadas, buscando a mesma legitimidade alcançada por esse instrumento no 

passado, segundo nos informam Moro (2003) e Nascente; Luiz; Fonseca (2015).   No segundo 

momento, a estratégia foi a convocação, seja dos responsáveis, para que esses adotem as 

medidas disciplinares cabíveis às famílias; seja dos órgãos externos, como Conselho Tutelar, 

Polícia Militar, Guarda Municipal, Família Escola, Rede pela Paz e Regional Pedagógica. Em 

relação a essas convocações, não há registros que apresentem a resolução da questão que 

levou ao acionamento do órgão. 

As reformas educacionais das últimas décadas incorporaram novas atribuições à 

escola que, segundo Paiva (1992); Schilling (2008) e Zaluar (1992), desdobra-se entre as 

funções de alimentar, oferecer atividades recreativas e projetos educacionais que visam 

unicamente retirar a criança e o adolescente da rua. De acordo com Schilling (2008), o 

trabalho direto com o conhecimento, “núcleo duro” da escola, apesar de secundarizado, 

mantém-se como dever da escola, sendo esta a competência exigida dos professores para 

exercício do magistério. No entanto, à medida que se confere mais atribuições à instituição 

escolar, é depositada no docente centralidade no sentido de que incorporem novas demandas 

ao seu trabalho. Por consequência, esses profissionais veem sofrer o seu trabalho devido às 

limitações de tempo, de formação e de competência técnica. Diante da extensão dos novos 

encargos impostos ao professor, é importante que reflitamos, juntamente com Aquino (1998, 

p. 193), “Se o professor abandona seu posto, se ele não cumpre suas funções específicas, 

quem fará isso por ele? Se o professor não se responsabilizar imediatamente pelo 

conhecimento, quem o fará?”.  

A violência, ao que nos apontou esta pesquisa, apresenta-se como um polo da 

intensificação do trabalho docente, uma vez que incorporada à rotina da escola são conferidas 

aos professores as atribuições de compreender e enfrentar essa adversidade, ainda que lhes 
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faltem os meios, o preparo e o suporte das políticas públicas necessários. De acordo com 

Assunção e Oliveira (2009, p. 255): 

 

À medida que se tornam mais complexas as demandas às quais as escolas devem 

responder, também se complexificam as atividades dos docentes. Estes se encontram 

muitas vezes diante de situações para as quais não se sentem preparados, seja pela 

sua formação profissional ou mesmo por sua experiência pregressa. Quanto mais 

pobre e carente o contexto no qual a escola está inserida, mais demandas chegam até 

elas e, consequentemente, aos docentes. Diante da ampliação das demandas trazidas 

pelas políticas mais recentes, o professor é chamado a desenvolver novas 

competências necessárias para o pleno exercício de suas atividades docentes. O 

sistema espera preparo, formação e estímulo do sujeito docente para exercer o pleno 

domínio da sala de aula e para responder às exigências que chegam à escola no grau 

de diversidade que apresentam e na urgência que reclamam. 

 

Em resposta à dinâmica esperada pelo sistema, mediante a complexidade que a 

violência impõe aos atores por ela arrolados, é impossível que as estratégias de enfrentamento 

a essa adversidade surjam de forma espontânea, automática e unilateral, tendo apenas nos 

professores, independente da função que ocupem na instituição, únicos articuladores no 

processo de busca e implementação das estratégias que visem enfrentar, diminuir ou mesmo 

lidar com a questão tão abrangente da violência escolar que, segundo Candau (1999), 

encontra-se interligada ao problema da violência social.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para cumprirmos o objetivo central deste trabalho, seja analisar as repercussões da 

violência no trabalho docente, buscamos inicialmente entender o conceito de violência e os 

vários matizes que o problema pode assumir a partir de um referencial teórico que incluiu 

Bourdieu e Passeron (2014), Hanna Arendt (1994), Marilena Chaui (1996), SlavojZizek 

(2014), Vera Candau (1999) entre outros.  

Para este trabalho o conceito de violência foi analisado sob a perspectiva de que 

admite variação segundo o tempo e o espaço que ocupa, portanto nos dias atuais pode ser 

entendido de forma diversa ao que foi interpretada em outras épocas da História. Por 

conseguinte, pensar a violência como “[...] um fenômeno típico de nossa época [...] é uma 

ideia equivocada e preconceituosa, uma vez que a violência está inscrita na cena da história 

[...]”. (SANTOS, 2002, p.46). Sendo assim, por ser a violência um conceito histórico e 

polissêmico passamos analisá-la, a princípio, como imposição do Estado àqueles a quem lhe 

cabia punir. Nesta perspectiva as contribuições de Foucault (2002) nos sãos úteis no sentido 

de entendermos como a violência enquanto espetáculo a ser contemplado aparece na cena 

histórica. 

Michel Foucault (2002) ao analisar a legislação penal desde o século XVII faz 

uma busca nos sistemas de punição nos quais se inscrevem os suplícios corporais impostos 

aos que ousassem contra os semelhantes ou contra o Estado. O autor apresenta o quadro 

violento no qual o poder público, em nome de punir e controlar a criminalidade e a ilegalidade 

se impõe por meio da violência contra os atores dos atos delituosos. Os martírios e os 

suplícios tão fartamente ilustrados por Foucault (2002) apresentam-se como espetáculo a ser 

contemplado em praça pública. Para os dias atuais a praça pública foi substituída pela sala de 

estar na qual os telejornais, os filmes e as novelas nos expõe a violência ora como aceitável, 

ora como necessária e, ao mesmo tempo em que nos impõe combatê-la.  

 A violência, segundo expõe Araújo (2004), é própria da relação entre os 

humanos. Portanto, não é um fenômeno novo, uma vez que está inscrito na história da 

humanidade mesmo que tentemos negá-la. Ainda que a reação do homem venha a ser 

comparada a reação de qualquer outra espécie animal que age instintivamente, Arendt (1994) 

nos convoca a reconhecer nossa condição racional, pois que é essa a qualidade que nos 

distancia dos demais. A racionalidade é o que possibilita ao humano ser o mais bestial dentre 

todos os animais, dada a intencionalidade que a ação violenta impõe.  
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A ação instintiva por si não explica a violência que, por sua vez, advêm dos 

sentimentos de ódio, de vingança ou do desejo de dominação de um ou mais indivíduos sobre 

os demais. Desta forma, a violência extrema ou controlada só encontra explicação como 

reação propriamente humana e não animal, “[...] por mais que sejam criadas as condições sob 

as quais os homens sejam desumanizados, isso não significa que eles deixam de ser homens 

[...]” (SANTOS, 2002, p. 44). Neste aspecto, ainda que em circunstâncias adversas, motivadas 

por fatores econômicos, sociais e sofrimentos de ordem diversa, ao reagir com violência o 

homem o faz pela racionalidade e não por instinto.     

A violência, segundo nos esclarecem Arendt (1994) e Zizek (2014), é resultante 

do ódio. Desta maneira o ódio derivaria da arbitrariedade diante de situações, nas quais 

falham a justiça e inexista a boa vontade dos que detém o poder de transformá-las. Nesta 

perspectiva “A violência pode ser justificável, mas nunca será legítima. ” (ARENDT, 1994, p. 

41). Assim sendo, a reação as atitudes negligentes ou a arbitrariedade das normas não pode 

ser interpretada como legitimadora da ação violenta. No mesmo sentido, a indisciplina 

também poderá ser justificada, seja pelo desconhecimento das regras vigentes ou por oposição 

a ela. No entanto, sem que haja mudanças nos regimentos a indisciplina assim como a 

violência, não pode ser compreendida como legítima. Uma vez que, na perspectiva 

democrática, a revogação ou modificação das regras devem surgir da relação dialógica entre 

aqueles que a elas estão sujeitos e não pela imposição. 

A disciplina pressupõe agir conforme o regulamento seja institucional ou social. A 

escola é responsável por mediar às primeiras relações sociais estabelecidas pelas crianças fora 

do âmbito doméstico. Assim, ao interagir no ambiente escolar aos estudantes caberá adaptar-

se as normas diversas daquelas vivenciadas na família. Nesta conjuntura é comum o 

surgimento de insatisfação, questionamentos e até digressão às novas exigências. Desta 

forma, o contexto de indisciplina apresentado e representado pelos diários de bordo, por vezes 

pode ser interpretado como reação dos estudantes às regras por eles consideradas injustas ou 

desnecessárias. Tal entendimento torna possível que se justifique a indisciplina, no entanto, 

esta não retira a validade da norma já estabelecida.   

Aos expectadores e também aos indisciplinados em muitos momentos podem 

escapar os sentidos da indisciplina/violência. Zizek (2014) nos chama a questionar se 

estaríamos em busca apenas dos sentidos ocultos da indisciplina e da violência, esse autor nos 

convida a observar o mais óbvio. Neste sentido a atitude indisciplinada e por vezes violenta 

dos adolescentes pode demonstrar de forma objetiva a intenção de sinalizar um problema que 

não pode ser ignorado (ZIZEK, 2014). Sendo assim, podemos apreender que a indisciplina 
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esteja associada à quebra da promessa da educação como possibilidade (SPOSITO, 1998), 

denunciada pela ociosidade e constante negação às regras escolares segundo nos apontam os 

registros nos diários de bordo.  

Ao propormos à discussão acerca da temática violência escolar, no primeiro 

momento, os possíveis colaboradores reagiram demonstrando o seu desconforto em tratar do 

tema. Passada a impressão inicial e esclarecidas as dúvidas sobre a pesquisa os sujeitos nos 

acolheram (nós, pesquisadoras e a pesquisa) compartilhando suas experiências e percepções. 

Apesar da sensação do cansaço e a frustração serem constantemente denunciada nos relatos 

dos colaboradores, estes demonstraram acreditar na relevância e potência de suas falas, bem 

como no seu trabalho. Para estes profissionais o processo educativo é único agente de 

transformação capaz de reverter o quadro violência apresentado na escola. 

Por vezes, tanto nas falas dos colaboradores, como nos relatos dos diários de 

bordo a violência esteve, aparentemente, naturalizada e banalizada no cotidiano escolar de 

maneira a ofuscar nosso olhar e seus próprios sentidos. No entanto, os colaboradores quando 

solicitados a dizes do seu entendimento sobre violência escolar demonstraram conseguir 

apreender o conceito de violência nas conotações mais complexas conferidas pelos autores 

eleitos em nosso referencial teórico. Para estes profissionais, a violência apresenta-se ora 

naturalizada no cotidiano, nas relações de poder que se estabelecem e se legitimam 

socialmente; ora na sua forma dura por meio das agressões e brigas. Mas ela também “está no 

olhar”; “está no jeito que te olham”; “está na ameaça de forma velada ou explícita”; “está na 

atitude de jogar a atividade no lixo”; “está na palavra de baixo calão”. Ela está no sentimento 

de humilhação provocado pelo descaso e o deboche que ultrapassa a insatisfação pela escola e 

transvaza na pessoa.  

Por serem os seres humanos os objetos do trabalho docente (TARDIFF, 2002) 

suas características situam-se, entre outras, na interatividade, imprevisibilidade, afetividade e 

no dinamismo com que as mudanças alteram a sociedade e as relações entre os sujeitos. Tais 

características cingem os fazeres docentes, segundo Tardiff (2002), saber do professor é 

experiencial, à medida que esse mobiliza conhecimentos derivados de suas próprias vivências 

pessoais e profissionais para solucionar ou contornar as adversidades que se impõem ao 

cotidiano.   

O trabalho docente se dá em termos de imprevisibilidade devido a subjetividade e 

diversidade dos envolvidos nesse processo. A esse contexto no qual as relações estão sujeitas 

a alterações devido a reações e julgamentos individuais somam-se os cenários 

socioeconômicos e culturais que também interferem diretamente sobre o aprender e ensinar. 
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Por conseguinte, o trabalho docente está marcado por tensões e conflitos próprios das relações 

entre os sujeitos. Nesse aspecto, a violência manifesta na escola atinge as relações entre as 

pessoas que, por sua vez, impacta o cotidiano institucional e a construção de saberes 

desejáveis ao convívio social como respeito e solidariedade. Tornando comprometido e 

afetado o trabalho docente, que por sua vez se efetiva na interação, proximidade e afetividade 

entre os sujeitos. 

Para o colaborador C1 a ausência desses princípios e a violência a que os 

professores estão expostos têm contribuído no sentido de torná-los profissionais medíocres, 

uma vez que não conseguem administrar os sentimentos de frustração e desilusão diante da 

nova configuração que o trabalho docente admite. Segundo esse entrevistado este é um fator 

que influi na relação professor/alunos e nas atitudes dos discentes injetando hostilidade ao 

clima escolar. Neste sentido, temos que as marcas da violência estão mais aparentes nas 

pessoas e nas relações que estabelecem, não mais estão circunscritas aos danos causados pelas 

depredações ao prédio escolar como observado por Spósito (1998).  

Como percepções das violências manifestas no cotidiano da escola os 

entrevistados relatam as violências físicas e verbais, furtos, ameaças, xingamentos e 

violências psicológicas o que, segundo eles, levam ao adoecimento e a necessidade dos 

professores a se afastarem da sala de aula. A preocupação com o adoecimento foi um dado 

fortemente apontado pelos colaboradores, sendo atribuído às relações conflituosas com os 

alunos e a frustração por não conseguirem desenvolver seu trabalho. Apesar de demonstrarem 

perceber a existência destas violências no interior da escola e as consequências delas 

advindas, em suas falas os profissionais deixam transparecer certa naturalização de 

determinados comportamentos dos adolescentes. Por vezes justificando o comportamento 

indisciplinado ou violento às questões familiares, econômicas e sociais do país.  

Para além das percepções dos profissionais podemos afirmar que os diários de 

bordo apresentam e representam as violências manifestas no cotidiano escolar, bem como 

seus impactos no trabalho docente. Ainda que a violência nesses documentos esteja 

transvestida por termos menos perturbadores, como por exemplo, “as brincadeiras”. Assim, 

com base nos dados coletados, atitudes como furtar e agredir física, verbal e sexualmente são 

registradas como se fizessem parte do divertimento dos estudantes. Por outro lado, reduzir os 

atos a condição de brincadeira podem não representar unicamente a diminuição de sua 

sustância, registrados de outra forma poderiam demandar elementos da esfera jurídica como 

provas, testemunhas ou algo que comprovasse o delito. 
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Ao ampliar o nosso olhar podemos compreender a expressão brincadeira – muitas 

vezes escrita entre aspas nos diários de bordo – no sentido de crítica e ao mesmo tempo de 

denúncia às formas de sociabilidade que se estabelecem entre os adolescentes e seus pares, e 

destes para com os trabalhadores da escola. Os relatos nos diários de bordo nos revelam, dada 

sua natureza e a forma de registro a perplexidade dos profissionais diante da negação dos 

estudantes às regras institucionais e de convivência social. Nos diários de bordo sobram 

expressões ambíguas que por vezes terminam por dar mais visibilidade a determinadas ações; 

nesses relatos é comum aparecerem expressões como “namoro escandaloso”, “atitude 

inadequada” e “liberdade exagerada”. 

Sobre os diários de bordo é importante ressaltarmos que apesar do esforço, 

relatado pelos professores da escola, de desmistificá-lo como instrumento de coerção este se 

equipara aos antigos livros pretos, instrumentos aos quais cabia a tarefa de regular, controlar e 

punir os desvios de comportamento. Visto sob ótica de regular e controlar os comportamentos 

dos estudantes, os diários de bordo se mostraram ineficazes ante o volume, a intensidade de 

registros por eles guardados e seu uso recorrente para registrar a mesma modalidade de 

ocorrência para determinados alunos. Diante disso, poderíamos entender o instrumento como 

desprovido de valor, de poder ou mesmo de sentido para os estudantes.   

Estes documentos, em sua parte objetiva, refletem situações que, preliminarmente, 

podem ser entendidas como indisciplina, uma vez que predominam nas marcações as 

ocorrências: sem atividade realizada; conversa excessiva; brincadeiras em excesso; impedindo 

o bom andamento da aula e sem dever de casa. Considerado o número de vezes que as 

atitudes de conversar excessivamente e deixar de realizar as tarefas escolares e de casa 

podemos entender que esses comportamentos impactam o cotidiano da escola, bem como o 

trabalho desenvolvido pelos docentes.  

Ao item brincadeira excessiva reservamos a discussão específica, uma vez que 

revelaram, para além da indisciplina, as formas de violência presentes na escola e que, por 

vezes, estão naturalizadas ou banalizadas na instituição, sejam pelos estudantes, sejam pelos 

profissionais. As situações nas quais foram utilizados termos ambíguos como “brincadeira” 

ou “atitude inadequada” envolveram os furtos, agressões físicas e verbais e outras formas de 

violência, inclusive casos de assédio sexual justificado como uma brincadeira pelos 

adolescentes envolvidos.  

O item desrespeito ao professor aparece como a sexta ocorrência mais frequente 

nos registros. A ele atribui-se os desacatos com uso de palavras de baixo calão, gestos 

obscenos e os xingamentos todos descritos nos diários de bordo. Observou-se que as 
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profissionais do sexo feminino são as que com maior frequência recorreram aos documentos 

para notificar situações envolvendo o desrespeito. Tal constatação leva-nos a indagar se a 

mulher na instituição escolar está mais suscetível a atitudes de desrespeito por parte dos 

estudantes, ou, se para os profissionais do sexo masculino tais atitudes repercutiriam de 

maneira diversa do que para as professoras. A essa questão também podemos indagar se as 

percepções e reações dos professores são diferentes das percepções e reações das professoras 

ante a indisciplina e a violência.  

Como repercussões da violência no trabalho docente os profissionais refletem a 

intensificação e a autointensificação de seu trabalho, devido às várias funções que lhes são 

atribuídas, além das que já lhes são prescritas. A pesquisa sinalizou para a autointensificação 

dos profissionais no sentido de se entenderem como responsáveis por aprovisionar todas as 

demandas dos educandos, desde a aprendizagem dos conteúdos escolares até questões de 

ordem social e emocional. Essas cobranças internas acrescidas das limitações impostas pela 

atribuição de criar condições propícias à aprendizagem mediante o quadro de violência 

apresentado, torna o trabalho docente ainda mais complexo e dispendioso.   

Para atender a demanda imposta de lidar com a violência os professores são 

solicitados a desenvolverem as estratégias necessárias de enfrentamento ao problema, sem 

que para isso seja lhe facultado os suportes de formação, capacitação e mesmo as políticas 

públicas adequadas. O convívio nesta realidade sem os meios necessários para interferir sobre 

ela faz com que os profissionais declarem-se cansados, desmotivados, frustrados e fracassados 

em relação ao trabalho que desenvolvem. 

Além da intensificação e autointensificação do trabalho docente, o baixo 

rendimento escolar dos estudantes também se mostra como repercussão da violência no 

trabalho docente. A partir da análise dos diários de bordo foi constado que mais de quarenta e 

quatro por cento (44%) dos estudantes tiveram, ao longo do ano de 2016, no mínimo uma 

notificação com convocação dos responsáveis para comunicações sobre do baixo rendimento 

ou a possibilidade de retenção ao final do último ano do ensino fundamental (9º ano).  

As notificações sobre o baixo desempenho dos estudantes se tornaram mais 

frequentes a partir do segundo semestre de 2016 e se intensificaram nos meses de outubro e 

novembro do mesmo ano. O baixo rendimento mostra-se associado aos eventos de 

indisciplina/violência nos quais os alunos se envolveram, uma vez que os alunos que 

apresentaram maior número de registros em suas fichas individuais foram contemplados por 

notificações de desempenho. No mesmo sentido, as fichas de alunos onde se lêem as frases 

“não fez absolutamente NADA!”e “não abriu a mochila”, também receberam ocorrências 



126 
 

relativas ao baixo rendimento escolar. Tal quadro nos possibilita conjecturar que o baixo 

rendimento esteja associado a não realização das atividades escolares, bem como o 

envolvimento em atos de indisciplina e violência. 

No que se refere ao enfrentamento à violência presente no ambiente escolar, 

apreendemos a partir da fala dos colaboradores que não há uma estratégia articulada pelo 

grupo. O desenvolvimento de projetos de trabalho envolvendo “valores” foi destacado por três 

dos seis entrevistados, mas não como um projeto articulado por todo o coletivo de professores 

e funcionários. Todos os entrevistados afirmam a importância das parcerias estabelecidas 

entre os profissionais da própria escola, no sentido de minimizar o problema e se ampararem 

emocionalmente. Um dos professores aponta que a única estratégia já utilizada dentro da sala 

de aula no sentido de diminuir os eventos de indisciplina e por consequência a violência é o 

mapeamento da sala, no que afirma não obter resultados positivos.  

A análise dos documentos nos permite concluir que o diário de bordo foi utilizado 

como uma estratégia para enfrentar o problema da violência. Mas, efetivamente, sua função se 

concentrou, de acordo com o número e teor das notificações, na adoção de medidas como: 

solicitar a presença das famílias e, em casos extremos a Guarda Municipal, Família escola, 

Polícia Militar, Conselho Tutelar e Regional Pedagógica. Ou seja, transferir a outras 

instâncias os casos que a escola não tem autonomia ou autoridade para resolver. Sobre as 

convocações às famílias, os documentos demonstram que a escola não obteve muito sucesso, 

uma vez que em várias das notificações de convocação aos familiares lê-se logo abaixo que os 

responsáveis não foram localizados.    

A frequência com que são acionadas as famílias e a Guarda Municipal a intervir 

no cotidiano da escola sinaliza para o esvaziamento de poder da instituição, bem como os 

limites de atuação da mesma. Ao mesmo tempo nos chama a atenção para a intensidade das 

situações nas quais se envolveram os adolescentes, que variam desde atirar bolinhas de papel 

em sala de aula, até as situações mais graves como as agressões físicas verbais e o assédio 

sexual entre os pares. 

Enfim, a busca a que nos propusemos levou-nos à constatação de que a violência 

se apresenta na escola sob diversos aspectos; com frequência moderada, mas não menos 

preocupante, podemos percebê-la em sua forma mais visível: as depredações e as brigas. É 

perceptível que a indisciplina, apesar de admitir significados distintos à violência, esteja bem 

marcada no ambiente escolar através dos numerosos registros que contabilizamos. Neste 

aspecto ressaltamos que esses eventos se mostram desencadeadores de transtornos como: 
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agressões verbais, desacatos e outras formas de violências simbólicas e psicológicas tanto 

entre os discentes como destes para com os professores.  

A análise dos diários de bordo e das entrevistas nos induz a constatação de que a 

violência na sua forma simbólica ou psicológica foi imposta aos professores como mais 

frequência. Essa modalidade de violência, cuja atuação se dá no sentido de causar a 

desestabilização das pessoas por introduzirem os elementos do medo e do desrespeito que 

alimentam o sentimento de fracasso e de humilhação acarretando, além do mal estar, o 

adoecimento dos profissionais. As violências identificadas agem também no sentido de 

deteriorar as relações que se estabelecem entre alunos, professores e demais profissionais 

tanto nas salas de aula como em todo o ambiente escolar. Apesar de muitas vezes minimizada 

e até justificada nas falas dos sujeitos, a violência é bastante percebida por eles que alertam 

para alteração no cotidiano da instituição e nas possibilidades de aprender e ensinar na escola. 

No decorrer desse estudo surgiram proposições as quais consideramos a 

necessidade de pesquisas futuras, não apenas para melhor compreendermos a temática da 

violência escolar e as repercussões no trabalho docente, mas também para ampliar a reflexão 

no campo da formação docente.  Portanto, emerge do trabalho em questão a demanda por 

investigações sobre a perda de autoridade docente e da instituição escolar, a culpabilização 

dos professores pelo fracasso dos estudantes apontando como e em quais circunstâncias isso 

ocorre, a baixa frequência de registros dos professores do sexo masculino no livro de 

ocorrências, bem como estudos que se dediquem a acolher as percepções dos estudantes sobre 

o lugar ocupado pela escola em suas vidas, os mitos e as verdades recorrentes nessa 

proposição, na visão dos pais e das próprias crianças.  

Ressaltamos que a violência se impõe na instituição escolar e enfrentá-la se tornou 

uma imposição atribuída a nós, professores. Em nosso entendimento enfrentar a violência 

passa pela palavra, mas não a palavra em forma de lamento ou grito, apenas. Mas da palavra 

como forma de entendimento, mobilização. Portanto, escolhemos dialogar sobre a violência 

no contexto escolar e as repercussões no trabalho docente, porque assim dialogamos sobre 

educação. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO PARA ENTREVISTA GESTORES E COORDENADORES 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  

PROJETO DE PESQUISA: – VIOLÊNCIA ESCOLAR: REPERCUSSÕES DA 

VIOLÊNCIA NO TRABALHO DOCENTE 

Objetivo da pesquisa: Analisar as repercussões da violência no trabalho docente 

 

Obs: O roteiro abaixo apresenta inicialmente questões básicas, que poderão ser desdobradas 

durante a entrevista caso haja necessidades de maiores esclarecimentos sobre as perguntas a 

serem respondidas. Caso aja algum impedimento ou constrangimento em responder alguma 

pergunta, o entrevistado poderá não responder. 

 

Identificação do entrevistado: Idade:______ Tempo de serviço na educação:_______ 

(opcional)  

Questão 1) De acordo com sua experiência profissional você percebe mudanças significativas 

no cenário da escola nos últimos tempos? Caso tenha percebido alguma mudança, falar quais 

são e a que você atribui esse fato.  

Questão 2). Analisando as turmas com as quais você trabalha. É possível perceber se em 

alguma delas os professores desenvolvem com mais facilidade seu trabalho? Se isso acontece, 

a que você atribui esse fato?  

Questão 3) Entre as turmas que apresentam maior número de registros de ocorrências em sala 

de aula, você consegue identificar quais aspectos contribuem para isso? A escola, juntamente 

com os professores, utiliza ou já utilizou alguma estratégia diferenciada para minimizar o 

problema?  

Questão 4). Peço que faça uma consideração acerca de seu entendimento sobre o que vem a 

ser violência escolar.  

Questão 5). Você já presenciou ou vivenciou alguma situação na qual possa ser caracterizada 

a violência escolar?  

Questão 6). Em algum momento você percebe a existência do problema nesta escola? Caso 

haja, como esse problema impacta no trabalho dos professores e no seu enquanto gestora ou 

coordenadora?  

Questão 7) O que você e a escola têm feito para enfrentar o problema?
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APÊNDICE B - ROTEIRO PARA ENTREVISTA – PROFESSORES 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PROJETO DE PESQUISA – VIOLÊNCIA ESCOLAR: REPERCUSSÕES DA VIOLÊNCIA 

NO TRABALHO DOCENTE 

Objetivo da pesquisa: Analisar as repercussões da violência no trabalho docente 

 

Obs: O roteiro abaixo apresenta inicialmente questões básicas, que poderão ser desdobradas 

durante a entrevista caso haja necessidades de maiores esclarecimentos sobre as perguntas a 

serem respondidas. Caso aja algum impedimento ou constrangimento em responder alguma 

pergunta, o entrevistado poderá não responder. 

 

Identificação do entrevistado: Idade:______ Tempo de serviço na educação:_______ 

(opcional)  

 

 Questão 1) De acordo com sua experiência profissional você percebe mudanças significativas 

no cenário da escola nos últimos tempos? Caso tenha percebido alguma mudança, falar quais 

são e a que você atribui.  

Questão 2). Analisando as turmas nas quais você trabalha. É possível identificar se em alguma 

delas você desenvolve seu trabalho com mais facilidade? Se isso acontece, a que você atribui 

esse fato?  

Questão 3). Nas turmas em que você encontra maior dificuldade para ministrar suas aulas, 

você consegue identificar que aspectos contribuem para que isso ocorra? Você utiliza ou já 

utilizou alguma estratégia diferenciada para minimizar essas dificuldades?  

Questão 4). Peço que faça uma consideração acerca de seu entendimento sobre o que vem a 

ser violência escolar.  

4.1. Você já presenciou ou vivenciou alguma situação na qual possa ser caracterizada a 

violência escolar?  

Questão 5). Em algum momento você percebe a existência do problema em sua sala de aula? 

Caso haja como esse problema impacta no seu trabalho?  

Questão 6) O que você e a escola têm feito para enfrentar o problema? 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 

GESTOR 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: “Violência 

escolar: repercussões da violência no trabalho docente”, em virtude de ser gestor da 

Escola Municipal Pedro Aleixo, selecionada para lócús da pesquisa coordenada pela 

pesquisadora Cristina Braga dos Santos.  

 

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você 

poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua 

relação com a pesquisadora, com a UFVJM ou com Escola Municipal Pedro Aleixo. 

 

Os objetivos desta pesquisa são: Analisar como a violência escolar repercute no 

trabalho docente; identificar as formas de violência manifestas no cotidiano da escola; 

analisar de que maneira as situações de violência vivenciadas nas salas de aula repercutem no 

trabalho desenvolvido pelos professores; analisar como o professor entende e retrata a 

violência presente na escola; investigar as estratégias utilizadas por professores e gestores de 

escolas no enfrentamento ao problema da violência. Caso você decida aceitar o convite, será 

submetida ao seguinte procedimento: responder as questões levantadas em entrevista com 

roteiro semiestruturado, para tal será utilizado um gravador de voz para que fiquem 

registradas as suas respostas. Quanto ao local para realização da entrevista, este será definido 

de acordo com sua conveniência, podendo ocorrer na própria escola, caso seja de seu 

interesse. O tempo previsto para a sua participação é de aproximadamente duas horas, mais o 

tempo necessário para realização da leitura da transcrição da mesma, que poderá ocorrer em 

local e horário a seu critério.  

 

Os riscos relacionados com sua participação são de você sentir-se desconfortável em 

responder algum(s) do(s) questionamento(s), com as transcrições e as possíveis interpretações 

das suas falas. Esses serão minimizados pelos seguintes procedimentos: lhe será oportunizado 

negar-se a responder algum (s) do (s) questionamento (s), realizar a leitura da transcrição de 

sua entrevista e fazer alterações do texto, caso considere ser conveniente. 
 

Sobre os benefícios relacionados sua participação, esclarecemos que os resultados 

desta pesquisa deverão ser devolvidos à comunidade escolar de maneira que, juntamente com 

a direção e corpo docentes da escola, poderão ser criadas estratégias que visem minimizar os 

problemas gerados em decorrência da violência. De posse dos resultados deste estudo haverá 

maior esclarecimento acerca do tema de forma a nortear a implementação de novas 

possibilidades para enfrentamento. 
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As informações por você fornecidas assim como os resultados desta pesquisa poderão 

ser apresentados em seminários, congressos e similares, entretanto, a sua identidade e dados 

pessoais são confidenciais e sigilosos, podendo ser divulgados apenas com seu consentimento 

prévio. A sua participação bem como a de todas as partes envolvidas será voluntária, não 

havendo remuneração para tal. Qualquer gasto financeiro da sua parte será ressarcido pelo 

responsável pela pesquisa. Não está previsto indenização por sua participação, mas em 

qualquer momento se você sofrer algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

terá direito à indenização.  
 

 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação 

agora ou em qualquer momento. 

 

Coordenadora do Projeto: Cristina Braga dos Santos 

 

Endereço: Rua Lindolfo de Azevedo, n° 1736/302, Bairro Jardim América, Belo 

Horizonte/MG 

Telefone: (31) 33732372/998912372 
 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da 

mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a 

qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 Nome do sujeito da pesquisa: ____________________________ 

 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________ 

______________________________________________________________________ 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba–  

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 – 

 Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior  

Secretaria: Ana Flávia de Abreu 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br.  

 

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
mailto:cep@ufvjm.edu.br
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 

COORDENADOR 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: “Violência 

escolar: repercussões da violência no trabalho docente”, em virtude de ser coordenador da 

Escola Municipal Pedro Aleixo, selecionada para lócús da pesquisa coordenada pela 

pesquisadora Cristina Braga dos Santos.  

 

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você 

poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua 

relação com a pesquisadora, com a UFVJM ou com Escola Municipal Pedro Aleixo. 

 

Os objetivos desta pesquisa são: Analisar como a violência escolar repercute no 

trabalho docente; identificar as formas de violência manifestas no cotidiano da escola; 

analisar de que maneira as situações de violência vivenciadas nas salas de aula repercutem no 

trabalho desenvolvido pelos professores; analisar como o professor entende e retrata a 

violência presente na escola; investigar as estratégias utilizadas por professores e gestores de 

escolas no enfrentamento ao problema da violência. Caso você decida aceitar o convite, será 

submetida ao seguinte procedimento: responder as questões levantadas em entrevista com 

roteiro semiestruturado, para tal será utilizado um gravador de voz para que fiquem 

registradas as suas respostas. Quanto ao local para realização da entrevista, este será definido 

de acordo com sua conveniência, podendo ocorrer na própria escola, caso seja de seu 

interesse. O tempo previsto para a sua participação é de aproximadamente duas horas, mais o 

tempo necessário para realização da leitura da transcrição da mesma, que poderá ocorrer em 

local e horário a seu critério 

 

Os riscos relacionados com sua participação são de você sentir-se desconfortável em 

responder algum(s) do(s) questionamento(s), com as transcrições e as possíveis interpretações 

das suas falas. Esses serão minimizados pelos seguintes procedimentos: lhe será oportunizado 

negar-se a responder algum (s) do (s) questionamento (s), realizar a leitura da transcrição de 

sua entrevista e fazer alterações do texto, caso considere ser conveniente. 
 

Sobre os benefícios relacionados sua participação, esclarecemos que os resultados 

desta pesquisa deverão ser devolvidos à comunidade escolar de maneira que, juntamente com 

a direção e corpo docentes da escola, poderão ser criadas estratégias que visem minimizar os 

problemas gerados em decorrência da violência. De posse dos resultados deste estudo haverá 

maior esclarecimento acerca do tema de forma a nortear a implementação de novas 

possibilidades para enfrentamento. 

 
 

As informações por você fornecidas assim como os resultados desta pesquisa poderão 

ser apresentados em seminários, congressos e similares, entretanto, a sua identidade e dados 
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pessoais são confidenciais e sigilosos, podendo ser divulgados apenas com seu consentimento 

prévio. A sua participação bem como a de todas as partes envolvidas será voluntária, não 

havendo remuneração para tal. Qualquer gasto financeiro da sua parte será ressarcido pelo 

responsável pela pesquisa. Não está previsto indenização por sua participação, mas em 

qualquer momento se você sofrer algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

terá direito à indenização.  
 

 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação 

agora ou em qualquer momento. 

 

Coordenadora do Projeto: Cristina Braga dos Santos 

 

Endereço: Rua Lindolfo de Azevedo, n° 1736/302, Bairro Jardim América, Belo 

Horizonte/MG 

Telefone: (31) 33732372/998912372 
 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da 

mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a 

qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 Nome do sujeito da pesquisa: ____________________________ 

 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________ 

______________________________________________________________________ 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba–  

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 – 

 Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior  

Secretaria: Ana Flávia de Abreu 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br.  

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
mailto:cep@ufvjm.edu.br
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 

PROFESSOR 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: “Violência 

escolar: repercussões da violência no trabalho docente”, em virtude de ser professor da 

Escola Municipal Pedro Aleixo, selecionada para lócús da pesquisa coordenada pela 

pesquisadora Cristina Braga dos Santos.  

 

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você 

poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua 

relação com a pesquisadora, com a UFVJM ou com Escola Municipal Pedro Aleixo. 

 

Os objetivos desta pesquisa são: Analisar como a violência escolar repercute no 

trabalho docente; identificar as formas de violência manifestas no cotidiano da escola; 

analisar de que maneira as situações de violência vivenciadas nas salas de aula repercutem no 

trabalho desenvolvido pelos professores; analisar como o professor entende e retrata a 

violência presente na escola; investigar as estratégias utilizadas por professores e gestores de 

escolas no enfrentamento ao problema da violência. Caso você decida aceitar o convite, será 

submetida ao seguinte procedimento: responder as questões levantadas em entrevista com 

roteiro semiestruturado, para tal será utilizado um gravador de voz para que fiquem 

registradas as suas respostas. Quanto ao local para realização da entrevista, este será definido 

de acordo com sua conveniência, podendo ocorrer na própria escola, caso seja de seu 

interesse. O tempo previsto para a sua participação é de aproximadamente duas horas, mais o 

tempo necessário para realização da leitura da transcrição da mesma, que poderá ocorrer em 

local e horário a seu critério 

 

Os riscos relacionados com sua participação são de você sentir-se desconfortável em 

responder algum(s) do(s) questionamento(s), com as transcrições e as possíveis interpretações 

das suas falas. Esses serão minimizados pelos seguintes procedimentos: lhe será oportunizado 

negar-se a responder algum (s) do (s) questionamento (s), realizar a leitura da transcrição de 

sua entrevista e fazer alterações do texto, caso considere ser conveniente. 
 

Sobre os benefícios relacionados sua participação, esclarecemos que os resultados 

desta pesquisa deverão ser devolvidos à comunidade escolar de maneira que, juntamente com 

a direção e corpo docentes da escola, poderão ser criadas estratégias que visem minimizar os 

problemas gerados em decorrência da violência. De posse dos resultados deste estudo haverá 

maior esclarecimento acerca do tema de forma a nortear a implementação de novas 

possibilidades para enfrentamento. 

 
 

As informações por você fornecidas assim como os resultados desta pesquisa poderão 

ser apresentados em seminários, congressos e similares, entretanto, a sua identidade e dados 
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pessoais são confidenciais e sigilosos, podendo ser divulgados apenas com seu consentimento 

prévio. A sua participação bem como a de todas as partes envolvidas será voluntária, não 

havendo remuneração para tal. Qualquer gasto financeiro da sua parte será ressarcido pelo 

responsável pela pesquisa. Não está previsto indenização por sua participação, mas em 

qualquer momento se você sofrer algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

terá direito à indenização.  
 

 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação 

agora ou em qualquer momento. 

 

Coordenadora do Projeto: Cristina Braga dos Santos 

 

Endereço: Rua Lindolfo de Azevedo, n° 1736/302, Bairro Jardim América, Belo 

Horizonte/MG 

Telefone: (31) 33732372/998912372 
 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da 

mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a 

qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 Nome do sujeito da pesquisa: ____________________________ 

 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________ 

______________________________________________________________________ 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba–  

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 – 

 Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior  

Secretaria: Ana Flávia de Abreu 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
mailto:cep@ufvjm.edu.br
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APÊNDICE F – CARTA DE INSTITUIÇÃO CO-PARTICIPANTE 

 
Autorização para uso da Instituição Co-participante 

(Carta de Instituição Co-Participante) 
Eu,________________________________________________,ocupante do cargo de Gerente 

Regional de Educação da Regional Barreiro, autorizo a realização, na Escola Municipal Pedro 

Aleixo, da pesquisa intitulada Violência escolar, violência na escola: repercussões da 

violência no trabalho docente, sob a responsabilidade da pesquisadora Cristina Braga dos 

Santos, tendo como objetivo primário Analisar como a violência escolar repercute no trabalho 

docente e ainda, identificar as formas de violência manifestas no cotidiano da escola; analisar 

de que maneira as situações de violência vivenciadas nas salas de aula repercutem no trabalho 

desenvolvido pelos professores; analisar como o professor entende e retrata a violência 

presente na escola; investigar as estratégias utilizadas por professores e gestores de escolas no 

enfrentamento ao problema da violência. 

Afirmo que fui devidamente orientado sobre a finalidade e objetivos da pesquisa. Afirmo, 

ainda, que fui informado sobre a metodologia da pesquisa que consiste em análise de 

conteúdo, para a qual deverão ser analisados os dados constantes nos diários de bordo 

produzidos pela escola, nos quais são registradas as ocorrências disciplinares dos alunos. 

Declaro estar esclarecido que a utilização de dados ocorrerá exclusivamente para fins 

científicos e que as informações a serem oferecidas para o pesquisador serão guardadas pelo 

tempo que determinar a legislação e não serão utilizadas em prejuízo desta instituição e/ou 

das pessoas envolvidas, inclusive na forma de danos à estima, prestígio e/ou prejuízo 

econômico e/ou financeiro.  

Declaro ter lido e concordado com o parecer ético emitido pelo CEP da instituição 

proponente, conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, em especial a Resolução 

CNS 466/12. Esta instituição está ciente de suas responsabilidades como instituição 

coparticipante da presente pesquisa e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-

estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infra-estrutura necessária para a 

garantia da segurança e bem-estar. 

                                               Belo Horizonte, _____ dezembro de 2016. 
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________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável institucional 
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ANEXO A – FORMULÁRIO DE DIÁRIO DE BORDO – FRENTE 
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ANEXO A – FORMULÁRIO DE DIÁRIO DE BORDO – VERSO 
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ANEXO B – FORMULÁRIO DE DIÁRIO DE BORDO MODIFICADO –FRENTE 
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ANEXO B – FORMULÁRIO DE DIÁRIO DE BORDO MODIFICADO– VERSO 

 

 


