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RESUMO 

 

Este projeto teve como finalidade analisar a saúde do professor mediante o impacto 
da violência escolar na rede pública de ensino estadual do município de Guarantã do 
Norte – MT Há diversos aspectos de atos violentos há serem analisados como: 
físico, psíquico e moral que afetam a saúde dos docentes, alunos e sociedade 
escolar em geral envolvida nas instituições de ensino. Este projeto teve como 
objetivos: compreender o impacto da violência escolar; identificar os tipos de 
violência na escola; e analisar as consequências desta violência na escola na saúde 
do professor. O procedimento metodológico a ser adotado com a pretendida 
pesquisa é: primeiro, revisão bibliográfica a sobre o assunto em livros, artigos 
científicos, dissertações em textos impressos e digitais. Em seguida fazer fichamento 
das leituras para redação do referencial teórico. Na segunda etapa, pretende-se 
realizar a pesquisa de campo na escola estadual de Guarantã do Norte, em que 
serão distribuídos questionários aos professores com perguntas fechadas a fim de 
saber como está a saúde dos professores pelo impacto da violência na escola. Na 
última etapa, os dados teóricos e empíricos serão sistematizados e chegar as 
considerações finais com a análise e discussão sobre o tema. A violência escolar 
pode ser encontrada em qualquer âmbito escolar, apesar dos aspectos 
socioeconômicos e relações humanas serem determinantes para o desenvolvimento 
da violência, análises das práticas docentes são essenciais na reconstrução dos 
laços sociais, no cotidiano escolar. As formas de intervenção e tomadas de decisões 
são importantes e necessárias para que ocorram mudanças no grupo institucional e 
educativo.  
 
 
Palavras-chave: Professor, Violência na escola, Saúde. 
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Resumen 

Este proyecto tuvo como finalidad analizar la salud del profesor mediante el impacto 
de la violencia escolar en la red pública de enseñanza estatal del municipio de 
Guarantán do Norte - MT Hay diversos aspectos de actos violentos hay que 
analizarse como: físico, psíquico y moral que afectan la salud de los docentes, 
alumnos y sociedad escolar en general involucrada en las instituciones de 
enseñanza. Este proyecto tuvo como objetivos: comprender el impacto de la 
violencia escolar; identificar los tipos de violencia en la escuela; y analizar las 
consecuencias de esta violencia en la escuela en la salud del profesor. El 
procedimiento metodológico a ser adoptado con la pretendida investigación es: 
primero, revisión bibliográfica a sobre el asunto en libros, artículos científicos, 
disertaciones en textos impresos y digitales. Enseguida hacer fichamiento de las 
lecturas para redacción del referencial teórico. En la segunda etapa, se pretende 
realizar la investigación de campo en la escuela estatal de Guarantán do Norte, en la 
que serán distribuidos cuestionarios a los profesores con preguntas cerradas a fin de 
saber cómo está la salud de los profesores por el impacto de la violencia en la 
escuela. En la última etapa, los datos teóricos y empíricos serán sistematizados y 
llegar a las consideraciones finales con el análisis y discusión sobre el tema. La 
violencia escolar se puede encontrar en cualquier ámbito escolar, a pesar de que los 
aspectos socioeconómicos y las relaciones humanas son determinantes para el 
desarrollo de la violencia, análisis de las prácticas docentes son esenciales en la 
reconstrucción de los lazos sociales, en el cotidiano escolar. Las formas de 
intervención y toma de decisiones son importantes y necesarias para que ocurran 
cambios en el marco institucional y educativo 
 

 

 

Palabras clave: Profesor, Violencia en la escuela, Salud. 
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INTRODUÇÃO 

Este projeto visou analisar a saúde do professor buscando estabelecer 

relação com a violência no âmbito escolar. A escola é um espaço físico onde se 

busca a construção de saberes, de convivência e socialização. Os alunos buscam, 

em seu sistema metodológico educacional, desenvolver e descobrir suas principais 

habilidades para se profissionalizar, assim como expandir seus conhecimentos e 

relações sociais, realizar e construir desejos e impulsos para a formação de suas 

identidades. 

 Mas a Escola atual é um lugar que vem produzindo e reproduzindo 

violências das mais variadas formas, em destaque a agressão de alunos contra 

professores. Essa agressão ganha nova expressão física e também simbólica, pois 

é frequente exposta nas redes sociais. 

O principal objetivo dessa pesquisa foi traçar um perfil dos professores da 

Escola Estadual Professor Élcio Prates, a partir da percepção destes com respeito 

aos relacionamentos entre os autores da violência e a comunidade escolar, no 

cotidiano em sala de aula. 

A análise desses problemas é muito importante já que a vulnerabilidade da 

Escola frente às violências tem efeito direto tanto no clima escolar como na 

qualidade do ensino e no desenvolvimento desses alunos. 

Os dados levantados nas pesquisas realizadas com os professores que 

trabalham na Escola acima citada, servirão de alguma forma como instrumento 

fundamental para a elaboração de prevenção da violência. 

Sofrer agressões verbais e morais está fazendo parte da rotina diária de 

muitos profissionais de educação. No entanto, confusos diante do medo da 

impunidade que pode ocorrer que por vezes se estabelece o professor 

frequentemente é punido por leis que favorecem o agressor, a maioria simplesmente 

tolera o desrespeito, ou transfere o caso ocorrido para a coordenação da Escola. 

Os casos cada vez mais frequentes apontam a crescente selvageria na 

sociedade. Em alguns momentos a convivência com o fato se tornou nacionalizado, 

tanto que foram incorporados no cotidiano, modos de enfrentamentos “consensuais” 

para as situações violentas, por exemplo, não é adequado ficar com os vidros 

abertos enquanto imóvel no trânsito. 

 Porém, a violência não se manifesta apenas através de crimes dessa 

natureza, pode-se observar o fenômeno nas questões de gênero, nas relações 
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políticas, nas discussões raciais, enfim, em diversas circunstâncias sociais e 

interpessoais e inclusive, nas situações escolares. 

 A escola não consegue impedir que a violência se manifeste em seu 

interior, ela interage em todos os sentidos com a sociedade e acaba por absorver 

também os fenômenos que se alastram em outras esferas sociais. Quase 

diariamente, diferentes meios de comunicação divulgam atos de violência cometidos 

dentro das escolas, essa violência não aparece apenas no plano físico, mas também 

psíquico e moral através do desrespeito e da violação dos direitos humanos. 

A evolução da sociedade durante a história da humanidade têm gerado 

mudanças no comportamento e consciência humana. Ao longo do tempo as 

instituições escolares e seus profissionais sofreram modificações violentas com as 

ações do tempo. 

Ao se tratar de atos violentos, é necessário refletir sobre o aumento da 

violência na sociedade.  

Tendo em vista essa realidade enfrentada pelos docentes e os esforços na 

busca de compreender os aspectos da violência contra o professor e sua saúde 

mental e psíquica que surgiu o presente trabalho onde enfatiza as formas e tipos de 

síndromes sofridas por esses profissionais. 

Para que este trabalho fique ainda mais rico de informações, utilizaremos 

alguns autores que com certeza deixarão de maneira clara o nosso objetivo, que é 

abordar essa grande preocupação do que vem acontecendo com muita frequência 

dentro de nossas escolas, atingindo assim a saúde daqueles que estão ali para 

ensinar e acabam sofrendo de alguma maneira algum tipo de violência. 

Os professores sérios, competentes e que tem o maior compromisso pela 

educação, que dedicam sua vida a educar se sentem cada vez mais acoados, 

agredidos, violentados por alunos e autoridades educacionais que não valorizam e 

nem respeitam o trabalho desses profissionais da educação. 

Esta é na verdade chamada violência real, visível sofrida por professores em 

sala de aula. 
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Capítulo I: Um olhar para a Escola Estadual Professor Élcio Prates e o 

Contexto da Violência 

O problema da violência na escola tem sido um dos grandes desafios 

para equipes gestoras e demais profissionais da educação. Esse fenômeno 

na Gestão Educacional tem crescido nos últimos anos e se tornado uma 

realidade que vem desafiando os educadores, trazendo medo aos ambientes 

de aprendizagem, comprometendo a qualidade da aprendizagem diante 

dessa realidade. 

 Onde o gestor tem a função voltada tanto para questões da 

administração da escola quanto para questões pedagógicas e relacionais, 

surgem algumas investigações e a violência interfere na atuação da equipe 

gestora, como pode ser entendido o problema da violência na escola, em 

meio a tantas responsabilidades da gestão escolar em que nível a crescente 

situação de conflitos e violência, nos ambientes escolares tem 

sobrecarregado o gestor fazendo com que ele deixe de cumprir suas outras 

funções. 

 Já não é de se estranhar que simples conflitos entre alunos e 

professores resultem em casos de agressão física, além dos casos mais 

extremos quando a violência física chega a situações bem mais graves. 

Essa realidade se manifesta dentro do espaço escolar e, muitas 

vezes, passa a ser comum, provocando uma perda da autoridade escolar, 

visto que se tornam constantes os comportamentos agressivos 

Esta escola da rede Estadual de Guarantã do Norte está localizada 

em uma região onde há um alto índice de violência e tráfico de drogas, e a 

maioria desses alunos são moradores desse bairro e sofrem muitas das 

vezes a falta de uma base familiar. 

 

1.1. Um olhar sobre a Escola Estadual Professor Élcio Prates.  

 

A Escola Estadual “Professor Élcio Prates”, foi criada em 05/09/2005, está 

situada na Av. Maricá, nº 480, Bairro Aeroporto, foi criada com a finalidade de 

atender alunos de diferentes idades, buscando um novo olhar sobre as novas 

políticas de educação. 
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Iniciou as atividades escolares atendendo 340 alunos, já teve uma clientela 

de mais de 1.500 alunos, atualmente matriculados 958 alunos, atende alunos do 

ensino Fundamental (1º ao 9º), ensino Médio Modalidade EJA, nos três turnos – 

matutino, vespertino e noturno, as turmas do Ensino Fundamental está organizada 

em ciclos de Formação Humana. 

A meta da Escola Estadual Professor Élcio Prates será a de sempre 

trabalhar em busca de ações que contribuam criando condições para construção de 

uma sociedade mais justa, inclusiva e desenvolvida. A lei 9394/96 em seu artigo 22 

coloca que a finalidade da educação básica é a de desenvolver o educando e 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para exercício da cidadania, 

fornecendo-lhe os meios para progredir no trabalho e nos estudos posteriores. 

Posteriormente em seu artigo 27, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

fala do desenvolvimento da capacidade de aprender, da compreensão do ambiente 

natural, social e político, da tecnologia, das artes, dos valores, em que se 

fundamenta a sociedade, do desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, da 

formação de atitudes e valores, do fortalecimento dos vínculos de família, dos laços 

de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

O ensino Fundamental normal da Escola Estadual Professor Élcio Prates é 

organizado em três Ciclos de Formação Humana, 1º ciclo: 1ª fase,2ª fase e 3ª fase. 

De seis anos aos oito anos de idade, infância. 2º ciclo: 1ª fase, 2ª fase e 3ª fase. De 

nove anos aos 11 anos de idade, Pré – adolescência. 3º ciclo: 1ª fase, 2ª fase. De 

12 anos aos 14 anos de idade, Adolescência. Para o ingresso no Ensino 

Fundamental, terá como parâmetro a idade de seis anos completo até 30 de abril, 

conforme Resolução nº 02/09-CEE/MT. Sendo essa também a data base para a 

estrumação dos alunos nos ciclos. 

 

1.2. Ciclos do Ensino Fundamental 

 

Tabela I        FORMAÇÃO DOS CICLOS  

Ciclo Ano Idade: Estudante 

Regular(31/03) 

Carga horária 

mínima 

Ciclo da infância 

(entre 6 e 8 anos 

1º Ano 6 e 7 anos 2400 horas (800 

horas em cada 2º Ano 7 e 8 anos 
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de idade) Fase 

Lúdica 

3º Ano 8 e 9 anos ano) 

Ciclo da pré-

adolescência 

(entre 9 e 11 anos 

de idade) Fase 

Pré abstrata 

4º Ano 9 e 10 anos 2400 horas (800 

horas em cada 

ano) 5º Ano 10 e 11 anos 

6º Ano 11 e 12 anos 

Ciclo da 

adolescência 

(entre 12 e 14 

anos de idade) 

Fase Abstrata 

7º Ano 12 e 13 anos 2400 horas (800 

horas em cada 

ano) 
8º Ano 13 e 14 anos 

9º Ano 14 e 15 anos 

Adaptado por: Graces, 2018 

 

Para o ingresso no Ensino Fundamental, terá como parâmetro a idade de 

seis anos completo até 31 de março, conforme Resolução Normativa nº 02/2015 - 

CEE/MT. Sendo essa também a data base para a enturmação dos alunos nos ciclos. 

Os alunos com defasagem de idade e série, são enturmados adequadamente, 

necessariamente sendo acompanhado de um diagnóstico do perfil de aprendizagem, 

cabendo ao coletivo do ciclo e da escola promover intervenções pedagógicas 

necessárias para que o aluno enturmado desenvolva as condições favoráveis à 

aprendizagem. A matriz curricular do Ensino Fundamental será organizada em três 

ciclos, cada ciclo com duração de três anos, correspondente ao mínimo de 2400 

horas, organizados em fases anuais observando o mínimo de 800 horas e duzentos 

dias letivos anuais em cada fase. 

Dentre as instituições humanas, a Escola tem um papel preponderante na 

sociedade pois cada indivíduo está inserido num contexto social em que sua 

personalidade, sua cultura vai sendo moldada desde o nascimento. Para responder 

e refletir sobre os objetivos e princípios de uma escola é sempre prudente usar a 

expressão “depende”. O significado de educação é respondido sob óticas diferentes 

conforme a localização da escola e o público alvo que esta atende. Isso porque a 

educação não se apresenta apenas na escola, mas através da família que tem seus 

costumes, seus valores, características socioeconômicas próprias.  
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Nesse sentido, o que devemos responder é quais são os objetivos da nossa 

escola? O que a comunidade atendida espera? O que é realmente importante para 

esse público. Além da transferência cultural para que os alunos se adaptem a 

sociedade, esta escola tem como objetivo criar condições para que os alunos não 

sejam excluídos através da reprovação irresponsável, mas também que esses 

alunos não saiam da escola sem as mínimas condições de pelo menos disputar um 

espaço numa sociedade extremamente competitiva. 

 O princípio que norteará essa escola será o de discutir a sociedade 

competitiva em que vivemos, mostrando os caminhos a serem percorridos, bem 

como a necessidade da participação de cada um na construção de uma sociedade 

mais justa e desenvolvida. Para isso, é necessário garantir que a aprendizagem não 

seja passiva, mas que desenvolva no aluno suas potencialidades, sua capacidade 

de pensar, partindo sempre do pressuposto que todos na sua individualidade tem 

condições de aprender. 

 

1.3. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9394/96  

 
           A nomenclatura Ensino Supletivo passa para EJA, não trata da 

questão do    analfabetismo, reduz idade para realização dos exames em relação a 

Lei 5692/71. Definiu-se uma concepção de Educação de Jovens e adultos a partir da 

Constituição Federal de 1988. No artigo 208, a Educação passa a ser direito de 

todos, independente de idade, e nas disposições transitórias, são definidas metas e 

recursos orçamentários para a erradicação do analfabetismo.  Apesar desse artigo, 

chegamos à década de 90 com Políticas Públicas educacionais pouco favoráveis a 

este setor (porque os programas oferecidos em 1988 não atendiam a demanda 

populacional).  

          Entretanto, após dois anos da Constituição em vigor, e já convencido 

pela ideologia do ajuste neoliberal, Fernando Collor de Mello, em 1990, extinguirá a 

Fundação Educar, intervindo de forma negativa nos financiamentos de longo prazo 

para a educação. A Fundação Educar, na forma de convênios, financiava programas 

educativos que, quando foram suprimidos, eliminaram os recursos facultados às 

pessoas jurídicas, da ordem de 2% de abatimento sobre o Imposto de Renda, para 

investimentos destinados à alfabetização dos adultos. 
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Determinar claramente a identidade da EJA, pressupõe um olhar 

diferenciado para seu público, acolhendo de fato seus conhecimentos, interesses e 

necessidades de aprendizagem. Pressupõe-se, também, a formulação de propostas 

flexíveis e adaptáveis às diferentes realidades, contemplando temas como a cultura 

e tudo que esta contempla. 

Nesse sentido, a Educação de Jovens e Adultos identifica-se com o 

compromisso para a valorização e qualidade dos profissionais que nela atuam, 

através da constante atualização da sua formação e no empenho em apontar 

políticas públicas, que venham melhor atender as especificidades destas 

modalidades. 

  A partir de 1990 em um âmbito internacional na V Conferência de 

Educação de Adultos, foi enfatizado a importância do ensino para Jovens e Adultos; 

tendo como ênfase o direito e respeito dessas pessoas que não concluíram o ensino 

regular. 

No período da ditadura militar no Brasil, os jovens foram esquecidos, pois foi 

essa massa de pessoas que não concordavam com o regime imposto. Com a V 

Convenção de 1990, as mudanças começaram a enfatizar um estudo sobre estes 

jovens e suas necessidades dentro do currículo escolar. 

  Nessa perspectiva de valorizar e destacar a educação de jovens e 

adultos, o profissional da educação também teve de se adequar a essa nova 

realidade que está sendo proposta, isto é, o educador deve conhecer o aluno a partir 

do aluno, sendo a percepção um dos elementos que fará a diferença na 

aprendizagem. 

Considerando a trajetória da EJA no Brasil, este tem sido pautado por 

campanhas ou movimentos desenvolvidos, a partir da administração federal, com 

envolvimento de organizações da sociedade civil, visando à realização de propostas 

ambiciosas de eliminação do analfabetismo e formação de mão-de-obra, em curtos 

espaços de tempo.  

Nos dias de hoje a alfabetização não visa somente à capacitação do aluno 

para o mercado de trabalho é também necessário que a escola desenvolva no aluno 

suas capacidades, em função de novos saberes que se produzem e que demande 

um novo tipo de profissional, que o educando obtenha uma formação indispensável 

para o exercício pleno da cidadania.  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 

LDB 9394/96 a nomenclatura Ensino Supletivo passa para EJA, não trata da 
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questão do analfabetismo, reduz idade para realização dos exames em relação a Lei 

5692/71. 

1.4. A nova Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

"Esta lei procura libertar os educadores brasileiros para ousarem 

experimentar e inovar." (Darcy Ribeiro). A Lei 9.394/96 contém as Diretrizes e Bases 

que vão orientar a educação nacional nos próximos anos. Seus 92 artigos 

representam um novo momento do ensino brasileiro; neles vemos refletidos muitos 

dos desafios e esperanças que movem o trabalho de tantos educadores numa 

nação de realidades tão diversas.  

Este artigo se propõe destacar alguns dos aspectos mais significativos 

envolvidos nas mudanças que a Lei apresenta. Em seguida, analisamos os 

elementos que nos parecem constituir avanços com relação ao contexto educacional 

do momento, aos quais contrapomos também algumas questões que são ou que 

podem vir a se tornar problemáticas, em função do modo como o texto for 

interpretado ou da maneira como for conduzida a implementação de certas 

mudanças. 

1.5. Breve histórico da Lei 9.394/96 

Em 1988 já corria no Congresso Nacional o processo de tramitação da nova 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Tratava-se então do projeto 

apresentado pelo Deputado Federal Otávio Elízio (PSDB/MG); o relator era Jorge 

Hage (PDT/BA). O texto seria aprovado na Câmara dos Deputados em 13 de 

setembro de 1993, depois de receber 1.263 emendas. O projeto original, modificado 

em longas negociações na correlação das forças políticas e populares, ia para a 

avaliação do Senado reduzido, contendo 298 artigos. O relator no Senado Federal, 

Cid Sabóia (PMDB/CE), dá seu parecer e a Comissão de Educação do Senado 

aprova o então Projeto de Lei 101/93 no dia 20 de novembro de 1994. 

Um dado novo atropela o processo: o senador Darcy Ribeiro apresenta um 

substitutivo do projeto, alegando inconstitucionalidade de vários artigos[1]. Por 

requerimento do senador Beni Veras (PSDB/CE), o PL 101/93 - que já estava no 

Plenário do Senado - é retirado. O Presidente do Senado, José Sarney, decide 

retomar a tramitação dos três projetos: o antigo PL 101/93 da Câmara, o parecer de 

Cid Sabóia aprovado pela Comissão de Educação e o substitutivo Darcy Ribeiro. 

Este último é designado para atuar como relator. Ao apreciar as emendas do PL 
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101/93, Ribeiro notoriamente toma como referência seu próprio projeto e as suas 

concepções de Educação. 

Contando com uma espécie de consenso entre os senadores, o substitutivo 

Darcy Ribeiro, que contém apenas 91 artigos, é colocado em evidência, considerado 

mais enxuto e não detalhista. No dia 14 de fevereiro de 1996 é aprovado no plenário 

do Senado o Parecer nº 30/96, de Darcy Ribeiro. Esta decisão não só tira o projeto 

inicial da LDB de cena, como também, de certo modo, nega o processo democrático 

estabelecido anteriormente na Câmara e em diversos setores da população ligados 

à Educação[2]. A Lei 9.394/96 é promulgada pelo Congresso Nacional e sancionada 

pelo Presidente da República com data de 20 de dezembro de 1996, e publicada no 

Diário Oficial em 23 de dezembro de 1996. 

1.6.  1a. parte: Diretrizes e Bases para a Educação Nacional - alguns 

destaques 

1.7. O currículo    

Os currículos do ensino fundamental e médio passam a compreender uma 

base nacional comum que deve ser complementada por uma parte diversificada, de 

acordo com as características regionais (art. 26). 

Fica sugerida uma flexibilização dos currículos, na medida em que se admite 

a incorporação de disciplinas que podem ser escolhidas levando em conta o 

contexto e a clientela. No ensino nas zonas rurais, é admitida inclusive a 

possibilidade de um currículo apropriado às reais necessidades e interesses 

[desses] alunos (art. 28, inciso I). 

LDB determina que a Educação Artística seja componente curricular 

obrigatório no Ensino Básico (pré-escolar, 1º e 2º graus; art. 26, § 2º). O objetivo é 

promover o desenvolvimento cultural A dos alunos. Continua a exigência de uma 

língua estrangeira moderna a partir da 5ª série, e pedem-se duas línguas (uma 

opcional, de acordo com as possibilidades da Instituição) no ensino médio. 

Entre os saberes que o educando deverá dominar após o ensino médio 

estão os conhecimentos de filosofia e de sociologia necessários ao exercício da 

cidadania (art.36, § 1º); contudo, a Lei não exige que tais disciplinas sejam 

incorporadas ao currículo. O Ensino Religioso passa a ser disciplina de oferta 

obrigatória nas escolas públicas, com matrícula facultativa e sem ônus para os 

cofres públicos (Art. 3). Termina a exclusividade do exame vestibular para ingresso 

no Ensino Superior (art. 4, inciso I). A LDB fala de uma classificação mediante 
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processo seletivo, sem especificar. Podemos entender, por exemplo, as notas do 2º 

grau, ou uma prova aplicada pelo MEC[3]. A LDB cria o processo de avaliação das 

instituições de educação superior, assim como do rendimento escolar dos alunos do 

ensino básico e superior. 

No ensino superior, o MEC pode, mediante análise dos resultados da 

avaliação, descredenciar cursos, intervir na instituição, suspender temporariamente 

a autonomia, rebaixá-la a Centro Universitário (centros sem a exigência de trabalho 

de pesquisa), ou mesmo descredenciá-la. Passa a ser solicitado, além disso, o 

recredenciamento das universidades a cada cinco anos. Quanto à avaliação dos 

alunos do ensino básico por parte do governo, não há maiores especificações. 

A classificação dos alunos nas séries iniciais passa a poder ocorrer por 

promoção. Este termo (diferente de aprovação) é identificado também no texto com 

a "progressão continuada" ou a "progressão parcial" e com a "progressão regular por 

série". Consiste na aprovação automática de alunos da 1ª até a 5ª série, 

pressupondo um acompanhamento personalizado, com o fim de evitar a evasão 

escolar e a repetência nos primeiros anos de estudo. Esse sistema não é uma 

inovação da LDB, mas fica por ela legitimado (art.24; art.32, inciso 2º). 

Isso abre a possibilidade de uma nova concepção de série. O artigo 23 rege 

que a educação básica poderá ser organizada tanto em séries anuais como em 

períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não 

seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, sempre que o 

interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Nos termos da lei, a 

verificação do rendimento escolar deve ser contínua e cumulativa, e a recuperação 

deve dar-se, de preferência, paralelamente ao período letivo (art. 24). Continua a 

exigência do mínimo de 75% de frequência, exceto para os sistemas de ensino não 

presenciais (educação à distância). 

 

1.8. Papel e formação dos professores 

 

A nova LDB dá atenção específica à questão dos professores e procura 

valorizar o magistério, estabelecendo critérios de ingresso e falando da necessidade 

do plano de carreira nas instituições (art. 67). Na descrição das funções dos 

docentes, afirma que eles: "participam da elaboração da proposta pedagógica das 

escolas"; "elaboram e cumprem planos de trabalho"; "zelam pela aprendizagem dos 
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alunos"; estabelecem estratégias de recuperação"; "ministram os dias letivos 

estabelecidos e participam integralmente do planejamento/ avaliação"; "articulam 

escola/família/comunidade" (art.13). 

O texto explicita que seja assegurado ao profissional da educação: "o 

aperfeiçoamento continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado"; 

um "piso salarial profissional"; a "progressão funcional baseada na titulação ou 

habilitação, e na avaliação do desempenho"; um "período reservado a estudos, 

planejamento e avaliação incluído na carga [horária]"; e "condições adequadas de 

trabalho" (art. 67). 

São criados os Institutos Superiores de Educação, para preparação de 

docentes em nível superior (curso de licenciatura, graduação plena) como formação 

mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras 

séries do ensino fundamental (art. 62). 

No artigo 63 lemos que tais Institutos Superiores manterão: 

a) Cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive 

para o curso normal superior;  

b) programas de formação pedagógica para portadores de diploma de 

educação superior que queiram se dedicar à educação básica[4]; 

 c) programas de educação continuada para os profissionais da educação.  

A LDB rege ainda que a formação docente, exceto para a educação 

superior, inclua prática de ensino de, no mínimo, 300 horas (art. 65). 
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Capítulo II: EAD, UMA ALTERNATIVA QUE DEU CERTO  

Este capítulo tem a finalidade de analisar a Educação à Distância e seu 

reflexo na educação, fazendo ainda uma semelhança entre o ensino presencial e o 

ensino a distância, na tentativa de buscar uma melhor compreensão entre as duas 

modalidades de ensino, a qualidade, que é tão criticada por muitos.  

Tendo em vista que o ensino a distância é uma forma de democratização do 

ensino, tendo desta forma por meio das novas tecnologias alcançar mais pessoas 

que buscam uma qualificação em nível de graduação, e praticamente sem sair de 

suas casas. No entanto, sem fechar os olhos para as instituições que não tem 

compromisso na formação de profissionais. 

2.1. Ensino à Distância, como surgiu? 

A educação a distância, ou EAD, pode até parecer algo inovador, mas não 

é, estima-se que exista desde meados de 1700. Quando o professor Caleb 

Phillipps, de Short Hand, resolveu criar um curso através da Gazeta de Boston. O 

que vai parecer muito mais antigo é o modo como ele era realizado. Os alunos 

recebiam correspondências com as aulas. Pelo visto hoje parece ser bem mais 

simples. 

A sigla EAD significa Educação a distância. É um modo de educação mais 

globalizado e conectado com as mudanças de comportamento do ser humano. 

Através dele diversas pessoas do mundo inteiro conseguem estudar. Mesmo com as 

dificuldades que podem ser a distância e até o tempo. O EAD depende das 

tecnologias. Por isso, ele só é capaz de acontecer devido às plataformas e formatos 

que podem depender ou não da internet. 

Com a globalização que vivemos atualmente, os cursos a distância se 

tornaram ainda mais modernos. A tecnologia andou a favor da educação. Com 

isso, o número de pessoas alcançadas com o EAD pode ser até maior que com a 

educação convencional. 

2.2. EAD e o Brasil 

 No Brasil a educação a distância já foi conceituada em Decreto. 

“Modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 

ensino e comunicação”. Com isso, é possível capturar outra característica essencial 

do EAD, a entrada das tecnologias a seu favor.  
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A educação a distância pode ser apresentada em todos os níveis 

educacionais. Seja na educação básica, no Ensino Superior, em universidades 

abertas, virtuais, em treinamentos e cursos. É essencial que ela possua um 

planejamento e a instrução necessária da instituição para acontecer. 

2.3. Características do EAD 

 
A educação a distância possui como característica principal ser uma 

modalidade que necessite da tecnologia. É essencial pensar no modo como as aulas 

e como o curso por um todo acontece no EAD. Cada instituição terá o seu modo e a 

sua forma de construir o ensino a distância ideal. 

É interessante observar se o curso oferece as seguintes opções ao aluno: 

Ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) 

Vídeo-aulas 

Biblioteca virtual 

Material impresso (ou disponível em PDF) 

Áudio ou videoconferência 

 

2.4. EAD: Vantagens e desvantagens 

 

A educação a distância possui algumas vantagens e desvantagens que 

devem ser ressaltadas. Resolvi colocar algumas delas. Mas sem identificar se é 

um ponto positivo ou negativo. Afinal, dependendo do estilo de estudo de cada 

um, esses pontos podem ser bons ou ruins.  

A educação a distância tem um ponto positivo muito relevante. O EAD é 

capaz de levar a educação para as pessoas que não tem condições. Seja ela 

problematizada pela distância, por horários incompatíveis ou preços. 

Assim, as pessoas conseguem ter acesso à informações. Isso sem ter, 

necessariamente, que sair de casa ou, até mesmo, de seus municípios. 

Possibilitando o aprendizado e a conquista de mais oportunidades profissionais.  

Os programas de educação à distância são incentivados pela nova LDB (art. 

80, § 4o.) em todos os níveis e modalidades do ensino, desde que as Instituições a 

oferecê-los estejam devidamente credenciadas. 
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 Nesse tipo de ensino estão compreendidos desde os cursos como o que 

certas universidades oferecem em convênio com Centros Pedagógicos ou escolas, 

por exemplo, tendo como instrumentos de trabalho materiais escritos e livros, até as 

transmissões de informações por canais especiais de televisão e a conexão à 

Internet. 

2.5. Outros destaques 

· A denominação dada aos níveis escolares é: Educação Básica 

(compreende a educação infantil, o ensino fundamental (anteriormente 1o. grau) e o 

ensino médio, anterior 2o. grau); e Educação Superior. O Ensino Fundamental (8 

anos) aparece sempre como prioridade. Sendo dever do Estado, qualquer cidadão 

ou entidade de classe pode acionar o Poder Público para exigi-lo (art. 4º/5º). 

·  A carga horária mínima anual da educação básica é de 800 horas em 

200 dias letivos, sem contar os exames finais. A jornada escolar no ensino 

fundamental inclui pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, mas 

o artigo 34 prevê que o período de permanência na escola seja progressivamente 

ampliado. 

  A educação profissionalizante passa a constituir um curso independente do 

Ensino Médio. A LDB chama a atenção para a necessidade de se alcançar relação 

adequada entre o número de alunos e o professor, acenando para uma redução do 

número de alunos em cada sala de aula, porém sem especificar (art. 25). A rede 

pública de ensino deverá ampliar seu atendimento aos alunos com necessidades 

especiais de aprendizagem (art. 60 - parágrafo único).  

A LDB rege que os recursos financeiros destinados à Educação sejam, do 

orçamento da União, nunca menos de 18%; dos Estados e Municípios, nunca menos 

de 25%. Abre-se a possibilidade, sem muita clareza de critérios, de que tais recursos 

possam ser dirigidos também a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

(art. 69 e art.7), inclusive para bolsas de estudo para a educação básica se não 

houver vagas na rede pública de domicílio do educando, comprovando-se a 

insuficiência de recursos. 

· As universidades públicas são obrigadas a oferecer ensino noturno com a 

mesma qualidade e estrutura material disponível dos cursos diurnos; o poder público 

(União, Estados e Municípios) deve oferecer ensino supletivo gratuito. 

· A LDB exige o mínimo de um terço de professores com titulação de 

Mestrado ou Doutorado para que as instituições sejam reconhecidas como 
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Universidades. Estas terão oito anos a partir da data em que a Lei entrou em vigor 

para se adequarem· Classificação das instituições de ensino (art.20): poderão ser 

enquadradas nas categorias privada, comunitária, confessional e filantrópica. 

 A escola confessional deve poder continuar acumulando, em casos 

específicos e na forma da lei, as funções e atribuições da filantrópica. 

2.6. Ciclo da sala de Recurso 

 

Ciclo Ano Idade: Estudante 

especial (Até 

31/03) 

Carga horária 

mínima 

Ciclo da infância (entre 

6 e 8 anos de idade) 

Fase Lúdica 

1º Ano 6 a 9 anos 2400 horas (800 

horas em cada ano) 
2º Ano 7 a 10 anos 

3º Ano 8 a 11 anos 

Ciclo da Pré-

adolescência (entre 9 

e 11 anos de idade) 

Fase Pré-abstrata 

4º Ano 9 a 12 anos 2400 horas (800 

horas em cada ano) 

5º Ano 10 a 13 anos 

6º Ano 11 a 14 anos 

Ciclo da adolescência 

(entre 12 e 14 anos de 

idade) Fase abstrata 

7º Ano 12 a 15 anos 2400 horas (800 

horas em cada ano) 

8º Ano 13 a 16 anos 

9º Ano 14 a 17 anos 

Adaptado por: Gracês, 2018 

 

A sala de Recurso Multifuncional deve ser um espaço da escola, onde é 

realizado o atendimento à pessoa portadora de deficiência física, deficiência 

auditiva, deficiência visual, deficiência Intelectual, deficiências múltiplas, cego, surdo 

cegueira, surdo, TGD-Transtorno Global do Desenvolvimento (Autismo, síndromes 

do espectro do autismo, psicose infantil, síndrome de Dow), Altas Habilidades/ 

Superdotação, pessoa com mobilidade reduzida. 
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E por meio de desenvolvimento de estratégias de aprendizagem, centradas 

em um novo fazer pedagógico que favoreça a construção de conhecimentos pelos 

alunos, subsidiando-os para que desenvolvam o currículo e participem da vida 

escolar. Os objetivos da educação especial são os mesmos da educação básica, 

com a utilização de metodologias especializados. 

O atendimento a sala de Recursos Multifuncionais pode ser transitória para o 

aluno, portanto, não está vinculada ao mínimo de 200 dias letivos e 800 horas 

anuais para efeito de fechamento do ano letivo. Atualmente a sala de recurso da 

Escola Estadual Professor Élcio Prates encontra-se com 10 alunos matriculados, 

podendo ter no máximo até 15 alunos matriculados. 

 A Sala de Recurso Multinacional tem a flexibilidade e pode atender alunos 

estudantes em outra unidade escolar, tanto Estadual ou Municipal. O período de 

vigência para cadastro de turma é anual, considerando a data de início 

correspondente a da atribuição do professor. 

Os alunos são atendidos no horário oposto, individual ou em grupos de 

acordo cada deficiência e nível de aprendizagem, podendo ter seu atendimento 4 

horas por semana ou mais de acordo com a necessidade e avaliação do professor 

de AEE. A avaliação descritiva é lançada por bimestre do sistema. Para que ocorram 

avanços é fundamental que haja comprometimento da escola, família e sala de 

ensino comum, nesta dinâmica podem considerar que o objetivo proposto para os 

educandos inclusos ocorra de forma satisfatória. 

Adaptações Curriculares tem como objetivo a elaboração de tipos de 

conteúdo, ritmo metodológico, tempos de aprendizagem, reordenamento dos 

conteúdos curriculares e forma de avaliação. É importante observar que as áreas 

das diversidades possuem base comum de reivindicações, que são o chão dos 

movimentos sociais. 

 Assim, existe uma estreita relação entre as concepções educativas na 

perspectiva de conhecimento, inclusão e mudança social. O exercício do diálogo 

entre as áreas da diversidade e as orientações curriculares gerais do ensino 

fundamental e médio foi buscado neste documento. 

Os projetos apontam para uma representação do conhecimento escolar 

baseada na aprendizagem da interpretação de uma realidade que está em constante 

formação e, consequentemente, onde os conhecimentos estão em constante 

revisão. 
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Quanto à articulação dos instrumentos de avaliação com as políticas 

públicas do estado a avaliação foi como boa. Como ponto positivo apontou-se a 

existência do 1º ao 3º ano e 5º ano e 9º de uma proposta avaliação que demonstra o 

nível de autonomia da aprendizagem do aluno. 

Trabalhar em busca de ações que contribuam criando condições para 

construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e desenvolvida. A lei 9394/96 em 

seu artigo 22 coloca que a finalidade da educação básica é a de desenvolver o 

educando e assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania, fornecendo-lhe os meios para progredir no trabalho e nos estudos 

posteriores. 

 Posteriormente em seu artigo 27, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

fala do desenvolvimento da capacidade de aprender, da compreensão do ambiente 

natural, social e político, da tecnologia, das artes, dos valores em que se 

fundamenta a sociedade, do desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, da 

formação de atitudes e valores, do fortalecimento dos vínculos de família, dos laços 

de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.   

Diante do exposto, a Escola Estadual Professor Élcio Prates tem como 

objetivo:  

- Criar condições para que os alunos possam ser incluídos dentro da sua 

realidade social oportunizando a eles o término de seus estudos; 

- Organizar a escola para atender os alunos dentro de sua realidade; 

- Diminuir a evasão escolar; 

- Aumentar o aproveitamento escolar através de atividades diferenciadas e 

por área do conhecimento 

De acordo com as teorias sócio interacionistas pedagógicas de Piaget, 

Vigostky, Wallon, Gardner, em que o sujeito é o centro da aprendizagem e o 

professor, o mediador, a proposta pedagógica da escola deverá ser capaz de 

contemplar o desenvolvimento dos alunos.   

A integração da comunidade escolar através de um fazer pedagógico    

orientado pelo Plano Nacional da Educação, observando as políticas públicas de 

Educação do Estado de Mato Grosso, visando o fortalecimento das modalidades 

ofertadas pela instituição   de   ensino, que   correspondem à organização em Ciclo 

de Formação Humana e Educação de Jovens e Adultos. 
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Desta forma, a referida proposta deverá ser aplicada no cotidiano escolar de 

maneira que o currículo seja elaborado com base na realidade vivida, respeitando o 

tempo individual de aprendizagem de cada educando através de um planejamento 

que observe as capacidades e limitações. Que os recursos pedagógicos e as novas 

tecnologias sirvam de subsídios para uma melhor prática pedagógica, como agentes 

motivadores da aprendizagem. Que essas metas possam ser alcançadas levando 

em consideração a formação da cidadania sensibilizada para o mundo e seus 

desafios no tocante às questões sociais e as demandas ambientais. 

Com base nessa teoria, a concepção político pedagógica da escola 

conduz o seu fazer pedagógico considerando a organização do Ciclo de Formação 

Humana, integrando o ensino fundamental e a EJA com o trabalho coletivo dos 

docentes e discentes. 

Espera-se que os docentes utilizem-se do sociointeracionismo, e que 

tenham autonomia para escolher os métodos necessários de acordo com a 

realidade de cada sala de aula, e que essas práticas possam incentivar a   

participação e desempenho de cada um dentro do processo de ensino 

aprendizagem, dando ênfase a aulas dinâmicas, como: atividades diversificadas, 

jogos Interativos, tecnologias e projetos, estimulando assim a cooperação, 

socialização e interação. A avaliação pedagógica possui uma dimensão ampla, leva 

ao diagnóstico das defasagens e mede a aprendizagem significativa escolar. 

2.7.  Ciclos de Formação Humana 

 
Os Ciclos de Formação Humana (CFH) compreendem uma maneira de 

organização de tempos e espaços escolares dos estudantes de forma a se adequar 

melhor a educação escolar às características biológicas e culturais do 

desenvolvimento de todos os alunos. É uma reavaliação dos sistemas avaliativos, do 

acesso e permanência dos estudantes na escola. Nos CFH concebe-se o 

conhecimento como parte integrante da formação humana. 

Na seriação, os estudantes são organizados por anos, normalmente 

chamados de séries, em que necessitam obter uma média (entre 60% e 70% dos 

pontos distribuídos no ano) para receber promoção para o ano seguinte. Os Ciclos 

de Formação Humana não se organizam em anos norteados pelos conteúdos a 

serem ministrados pois cada ser humano tem seu momento certo para ter seu 
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desenvolvimento em relação a construção de um conhecimento. Não se pode 

trabalhar o calendário escolar sem levar em conta esta questão, sendo esta muito 

importante para verificar o desempenho do crescimento do educando, não sendo 

esse limitado aos doze meses de uma ano de maneira rígida e inflexível. 

No processo do ciclo de formação não se passa o aluno de uma série a outra 

e sim seu desenvolvimento ocorre por meios de ações que buscam a integração no 

processo educativo assim o aluno terá a possibilidade de desenvolvimento crescente 

da complexidade dos conceitos e da apropriação progressiva do método. 

  Os conhecimentos acumulativos vão se seguindo observando-se a 

assimilação deles pelas crianças e adolescentes, avaliando-se e reavaliando-se 

constantemente. Esse procedimento é confundido algumas vezes com promoção 

automática, onde o estudante não precisa ser avaliado, o que é um engano, uma 

vez que a avaliação é frequente e recorrente. 

 O estudo por projetos é privilegiado nos CFH, especialmente nos anos 

iniciais, sendo no entanto subordinados a grade curricular nacional que precisa ser 

respeitada. 

 

2.8. CICLO DE FORMAÇÃO HUMANA: UMA POLÍTICA DE ESTADO.  

  

Em que se fundamenta?  

Em Mato Grosso, as políticas e práticas educacionais buscam atender às 

novas necessidades da contemporaneidade. O desafio é propiciar a todos uma 

Educação pública Básica com qualidade social, como expressão do compromisso 

com a inclusão social. O estado de Mato Grosso incorpora de forma definitiva a 

organização estrutural por meio da organização dos Ciclos de Formação Humana, 

valendo-se do percurso histórico da rede, que, há dez anos, trabalha com a 

organização por ciclos, na perspectiva da inclusão, da educação como direito e 

voltada para a formação humana.  

A partir da LDB 9394/96, que estabelece novas formas de organizar a 

Educação Básica, no estado de Mato Grosso implantou-se em caráter experimental, 

em 22 escolas públicas, o Projeto Terra. Em 1998, o Estado implanta o Ciclo Básico 

de Aprendizagem – CBA, uma estratégia político-pedagógica que assegura, 

inicialmente, o direito ao ciclo da alfabetização.  
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Para dar continuidade à implementação do CBA a Secretaria de Estado de 

Educação propôs a implantação gradativa dos Ciclos de Formação para todo o 

Ensino Fundamental ampliando a política de inclusão social. Atualmente, o Ensino 

Fundamental na rede pública do Estado de MT está organizado por Ciclos de 

Formação Humana.  

2.9. Proposta de Currículo 

Na proposta do Ciclo de Formação Humana, embasada nos debates 

contemporâneos, o currículo compreende as questões sociológicas, políticas e 

epistemológicas. Nessa perspectiva o currículo é compreendido como fruto das 

construções do homem e que, como tal, está sempre contextualizado em um dado 

momento histórico, considerando os aspectos sócio-histórico-culturais. A matriz 

curricular está organizada por área do conhecimento numa dimensão globalizada e 

interdisciplinar. 

 

3.Qual concepção de avaliação? 

Nos ciclos de formação Humana, a avaliação se caracteriza como um 

processo, partindo do princípio que todas as pessoas são capazes de aprender e 

que as ações educativas, as estratégias de ensino, os conteúdos das disciplinas, 

correspondentes às áreas de conhecimento, devem ser planejadas a partir das 

infinitas possibilidades de aprendizagem dos estudantes. A avaliação faz parte do 

fortalecimento de uma educação humanizadora. 

Na organização da escola por Ciclos de Formação Humana, a avaliação é 

entendida como movimento constante de reflexão sobre a prática pedagógica, 

reflexão que ganha sentido quando proporciona mudanças na prática do professor, 

com vistas a realizar intervenções qualitativas no processo de ensino-aprendizagem.  

Estrutura organizacional da proposta do Ciclo de Formação Humana: o que muda? 

A organização do tempo; a organização do espaço; a organização do trabalho 

equipe gestora; a organização do trabalho pedagógico dos professores. A 

organização escolar baseia-se nos ciclos do desenvolvimento humano: infância (6 a 

8 anos de idade); pré-adolescência (9 a 11 anos) e adolescência (12 a 14 anos).  

Dessa forma, os alunos são matriculados e enturmados de acordo com os 

grupos de idade. Medidas concretas são exigidas na perspectiva de transformar a 

escola num espaço propício de aprendizagens. É importante dizer que esse 
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processo, por si só, não poderá garantir às crianças as aprendizagens necessárias, 

ou seja, as crianças não irão aprender apenas por serem reunidas por idades, mas 

aprendem quando olhamos o sujeito aluno e possibilitamos vivências significativas 

para cada fase do desenvolvimento bio-psico-social. 

 Para isto, é preciso que escola se constitua como espaço de diálogo, no qual 

diferentes lógicas, diferentes pontos de vista sejam respeitados. O planejamento das 

ações de ensinar/aprender devem respeitar esses tempos de desenvolvimento.  

A equipe gestora exerce função fundamental no fortalecimento da coletividade 

dos profissionais que atuam nos Ciclos, possibilitando, no interior da escola, o 

espaço e o tempo para uma prática mais reflexiva, tanto individual como coletiva de 

seus profissionais nesse processo de ressignificação da escola. O professor 

pertence a uma organização coletiva dos professores em cada ciclo. Cria-se dessa 

forma, um espaço organizativo que permite o desenvolvimento de posturas 

colaborativas e solidárias entre os professores. Todos são responsáveis pela 

aprendizagem dos alunos nos Ciclos de Formação Humana.  

3.1. Conceito de violência 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a saúde como sendo o 

estado de completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, o conceito de saúde 

transcende à ausência de doenças e afecções. Por outras palavras, a saúde pode 

ser definida como o nível de eficácia funcional e metabólica de um organismo a nível 

micro (celular) e macro (social). 

O estilo de vida, isto é, o conjunto de comportamentos adaptados por uma 

pessoa, pode ser benéfico ou prejudicial à saúde. Por exemplo, um indivíduo que 

mantem uma alimentação equilibrada e que realiza atividades físicas diariamente 

tem maiores hipóteses de desfrutar de uma boa saúde. Pelo contrário, as pessoas 

que comem e bebem em excesso, que não descansam o suficiente e que fumam 

correm sérios riscos de sofrer doenças que poderiam ser evitadas. 

Em linhas gerais, a saúde pode dividir-se em saúde física e saúde mental 

embora, na realidade, sejam dois aspectos inter-relacionados. Para o cuidado da 

saúde física, é recomendada a realização frequente e regular de exercícios, e uma 

dieta equilibrada e saudável, com variedade de nutrientes e proteínas. 

A saúde mental, por outro lado, faz referência ao bem-estar emocional e 

psicológico no qual um ser humano pode utilizar as suas capacidades cognitivas e 
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emocionais, desenvolver-se socialmente e resolver as questões quotidianas da vida 

diária. 

Convém destacar que as ciências da saúde são aquelas que proporcionam 

os conhecimentos adequados para a prevenção das doenças e a promoção da 

saúde e do bem-estar quer do indivíduo quer da comunidade. A bioquímica, a 

bromatologia, a medicina e a psicologia, entre outras, são ciências da saúde. 

3.2. Conceito de Violência segundo dicionário Aurélio 

 

Segundo o Dicionário Aurélio (2002), o termo violência significa “s.f. Qualidade ou 

caráter de violento. / Ação violenta: cometer violências. / Ato ou efeito de violentar. / 

Opressão, tirania: regime de violência. / Direito Constrangimento físico ou moral 

exercido sobre alguém”, que pode ser empregado de diversas formas, sendo elas: 

física, pessoal, moral, política, entre outras. Por meio disso, pode-se notar esse 

termo como uma exteriorização de pulsões e uma expressão de um intenso mal-

estar interior, que é demostrado de forma brusca. 

Existem alguns “usos” linguísticos que servem como instrumentos de 

regulação da língua. Essa “função” pode ser encontrada nos compêndios e manuais 

linguísticos, nos livros didáticos em geral, nos currículos escolares e nos dicionários. 

Tendo em vista o dicionário, por ser um instrumento de consulta, é considerado 

incontestável: sem margem de erro e, por isso, sem restrições de uso. 

Contudo, se verificarmos os dicionários de diversas áreas, com o intuito de 

observar como essas diferentes áreas conceituam a violência, é possível constatar 

que os dicionários não se colocam como meros instrumentos de consulta, mas como 

porta-vozes que sintetizam e normatizam saberes específicos, nos quais não há 

contradição, não pairando, portanto, sobre si, quaisquer dúvidas ou interdições. Eles 

se caracterizam como lugares do saber estabilizado, completo e funcional, em que 

os sentidos são exauridos na conceituação temática estipulada. 

A violência se manifesta de diversas maneiras, em guerras, torturas, 

conflitos étnico-religiosos, preconceito, assassinato, fome, etc. Pode ser identificada 

como violência contra a mulher, a criança e o idoso, violência sexual, violência 

urbana, etc. Existe também a violência verbal, que causa danos morais, que muitas 

vezes são mais difíceis de esquecer do que os danos físicos. 
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O Blanchard-Laville (2005) lembra, que o sintoma violento têm seu foco 

sempre ao outro.  

Com isso, entendemos a violência como um meio usado pelo indivíduo para 

sinalizar uma condição psíquica de sofrimento.  

 

Para Bettelheim (1979), citado por Costa (2003), observa que para haver a 

violência, é necessário que a vítima pessoa que recebe à ação agressiva perceba no 

agressor agente da ação uma pretensão de destruição. 

 No entanto, o autor explica a violência como uma ação própria do ser 

humano, por mais que isso nos pareça nada habituado. 

 

3.3 Conceito de violência segundo Slavoj Žižek 

 

Para compreendermos essa natureza de violência, devemos focar os curtos 

circuitos entre diferentes níveis. Por exemplo, entre o poder e a violência social: uma 

crise econômica que leva à destruição é experienciada como um poder incontrolável 

quase natural, enquanto deve ser experienciada como violência.  

Devemos, então, desmistificar o enigma da violência, recusando declarações 

simplistas como aquelas que dizem que o comunismo do século XX fez uso de 

demasiada violência assassina e que é necessária muita atenção para evitar que 

caiamos outra vez nessa cilada. 

 É claro que se trata de uma comprovação correta, mas esse foco tão detido 

na violência ofusca a questão subjacente: o que havia de errado no projeto 

comunista do século XX em si? 

 Que fraqueza imanente a esse projeto levou o comunismo e os comunistas 

no poder e não apenas estes a recorrerem à violência desenfreada, irrestrita? Em 

outras palavras, não é suficiente afirmar que os comunistas “negligenciaram o 

problema da violência”, foi um fracasso político e social mais profundo que os levou 

à violência. E o mesmo vale para a noção de que os comunistas “negligenciaram a 

democracia”:  

Foi seu projeto global de transformação social que os levou a tal 

“negligência”.) Ou seja, devemos rejeitar absolutamente a própria noção de 

“suspensão ética do teológico-político”, a ideia de que devemos estar preparados 
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para restringir nosso envolvimento político (ou religioso-político) quando este nos 

leva a violar normas morais elementares, cometendo assassinatos em massa e 

causando outras formas de sofrimento. 

 Então o que haveria de errado com o raciocínio segundo o qual “quando 

estamos obcecados com uma visão política (ou religiosa), não devemos 

simplesmente nos esforçar para aplicá-la à realidade, mas dar um passo atrás e 

tentar perceber como ela afetará os outros, como perturbará suas vidas. 

Existem certas regras morais básicas (‘não torture’, não faça uso de 

assassinatos como um instrumento e assim por diante) que estão acima de qualquer 

engajamento político”? Não significa que devamos inverter a suspensão e afirmar 

que um engajamento (teológico-)político radical justifica violações das normas 

morais básicas; antes, o ponto é que nossa crítica de uma visão (teológico) política 

que justifica assassinatos em massa, dentre outras atrocidades, deve ser imanente, 

não é suficiente rejeitar tais visões em nome de escrúpulos morais externos, deve 

haver algo de errado com a visão em si, em seus próprios termos (teológico-

)políticos. Assim, o stalinismo não deve ser rejeitado porque era imoral e assassino, 

mas porque falhou em seus próprios termos e traiu suas próprias premissas. 

Opor-se a todas as formas de violência – da violência física e direta 

(extermínio em massa, terror) à violência ideológica (racismo, incitação ao ódio, 

discriminação sexual) – parece ser a maior preocupação da atitude liberal tolerante 

que predomina atualmente. Uma chamada SOS sustenta esse discurso, abafando 

todas as outras abordagens possíveis: todo o resto pode e deve esperar. 

 Não haveria algo de suspeito, até mesmo sintomático, nesse foco sobre a 

violência subjetiva, a violência dos agentes sociais, indivíduos maléficos, aparelhos 

repressivos disciplinados, das multidões fanáticas? Não haveria aqui uma tentativa 

desesperada de desviar as atenções do verdadeiro lugar do problema, uma tentativa 

que, ao obliterar a percepção de outras formas de violência, se torne assim parte 

ativa delas. 

Na linguagem, em vez de exercermos uma violência direta uns nos outros, 

procuramos debater, trocar palavras, e esta troca de palavras, mesmo quando 

agressiva, pressupõe um mínimo de reconhecimento da outra parte. A entrada na 

linguagem e a renúncia à violência são muitas vezes entendidas como dois aspectos 

de um só e mesmo gesto: “Falar é o fundamento e a estrutura da socialização, e 

caracteriza-se pela renúncia à violência. 
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 Uma vez que o homem é um “animal que fala”, isso significa que a renúncia 

à violência define o núcleo da existência humana: “São realmente os métodos e os 

princípios da não violência que constituem a humanidade dos seres humanos, a 

coerência e importância dos princípios morais baseados nas convicções e num 

sentido da responsabilidade”, pelo que a violência é “realmente uma perversão 

radical da humanidade”. 

 Na medida em que a linguagem esteja infectada pela violência, sua 

emergência acontece sob a influência de circunstâncias “patológicas” contingentes, 

que distorcem a lógica imanente da comunicação simbólica. Muito bem, mas e se os 

humanos superassem os animais em sua capacidade de violência precisamente 

porque falam? 

 Como sabemos, há algo de violento no próprio ato de simbolização de uma 

coisa, equivalendo à sua mortificação. É uma violência que opera em múltiplos 

níveis. A linguagem simplifica a coisa designada, reduzindo-a a um simples traço. 

Difere da coisa, destruindo sua unidade orgânica, tratando suas partes e 

propriedades como se fossem autônomas. Insere a coisa num campo de 

significação que lhe é, em última instância, exterior.  

Quando chamamos o ouro de “ouro”, extraímos violentamente um metal de 

sua textura natural, investindo nele nossos sonhos de riqueza, poder, pureza 

espiritual etc., ao mesmo tempo que nada disso tem relação com a realidade 

imediata do ouro. 

3.4. A Violência no Contexto Escolar 

No cotidiano nos deparamos com condições de vida precárias que inibe a 

família de atingir um desenvolvimento integral e social na vida dos adolescentes.  

Segundo a Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI da 

UNESCO (1996, p. 95), "a família constitui o primeiro lugar de toda e qualquer 

educação e assegura, por isso, a ligação entre o afetivo e o cognitivo, assim como a 

transmissão dos valores e normas”. 

 Contudo o convívio familiar e social influenciam na formação de 

personalidade e em todas as situações sociais existentes no cotidiano dos seres 

humanos. Atribuir o problema da violência somente na questão familiar, educacional, 

econômica não explica o fenômeno em questão, porque existe uma problemática 
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cultural que vai da forma da organização da economia aos modos individuais de 

sobrevivência e aumento da violência social atingiu de forma direta o âmbito escolar.  

Conforme pesquisa realizada e citada por Aguiar & Almeida (2008), o 

sofrimento psíquico dos docentes, demonstra a relação da violência escolar com o 

abatimento da funcionalidade paterna, exposta em meio à crise moral, social e 

familiar e na destituição do professor como autoridade. 

Para Arendt (2003), à interação da criança no mundo confirma aos adultos a 

obrigação de educação e de inserção das crianças no mundo. 

 A autora afirma ainda à respeito da crise na educação revelando a utilidade 

com os resultados da desistência, no desenvolvimento psíquico do indivíduo. Por 

outro lado, argumenta-se que a natalidade dos adultos somente pode acontecer 

quando eles agirem de forma livre na esfera política da vida pública. 

De acordo com Feyfant (2010) apud Aguiar e Almeida (2011), o interesse 

familiar no âmbito escolar se torna importante e mantém seu foco na necessidade de 

conversação e local em que a família e profissionais da educação possam dialogar e 

trocar experiências com ênfase na violência que os atinge diretamente.  

Segundo a autora os diálogos entre eles, resgata os limites e barreiras na 

educação, fazendo com que os pais se tornem pessoas presentes na vida escolar 

das crianças e adolescentes. 

Diante disso há iniciativas realizadas por algumas escolas francesas à 

respeito da formação continuada dos docentes. Nessas instituições escolares, na 

França, são ofertados cursos de formação aos docentes onde eles são convocados 

a participar durante seu primeiro ano docência no ensino médio. Esses profissionais 

da educação fazem parte de um grupo de análise e acompanhamento de suas 

práticas. Neste período os discentes ficam sobre inspeção de docentes substitutos 

(Guyoyat e Quilleret. Apud Aguiar e Almeida, 2011).  

A problemática neste caso é que a escola e a família não estão preparadas 

para enfrentar problemas relacionados à saúde, às questões sociais, psicológicas e 

judiciais. Não há dentro das instituições escolares uma equipe pedagógica 

preparada para solucionar e resolver problemas de conduta grave, que leva um 

clima de insegurança e medo, aos docentes e discentes. 

Com isso, surge à insegurança e o medo nos educadores que prejudicam o 

processo pedagógico, visto que a pessoa não ensina, pensa ou aprende em meio de 

tais circunstâncias.  
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É necessário formar uma escola capaz de atender suas 
demandas e necessidades, pois “na escola, o ambiente das 
relações interpessoais deve estar focalizando a constituição do 
eu, a compreensão do indivíduo com suas diferenças e 
qualidades, para ter condições de vida nos grupos”. 
(BEZERRA; BATISTA, 2004) 

 

A instituição escolar trabalhada por todos proporciona oportunidades de 

sucesso na formação do aluno. O desassossego do docente decorre de suas ações 

em sala de aula que se relacionam ao seu estado psicológico, e passa a fazer parte 

da sua tarefa, com papel de pai, psicólogo e educador. Essa sobrecarga faz o 

docente sentir-se desinteressada pelo seu trabalho e tudo que esteja à sua volta. 

 

3.5.  Consequências da violência escolar na saúde do professor 

 

De acordo com Riolfi (1999), o professor encontra-se improdutivo, com um 

ar de rivalidade com seus alunos, devido ao fato de ninguém saber o que fazer com 

violência no âmbito escolar. Aliás, muitos embates manifestados em sala de aula 

possuem motivações externas e expõe a perigo o aprendizado do aluno. A 

instituição escolar por sua vez, faz parte da sociedade e acaba sofrendo os reflexos 

da violência externa gerando conflitos em sala de aula danificando o ensino-

aprendizado e o vínculo interpessoal. 

Por ser um tema complexo, o impacto da violência escolar na saúde do 

professor, ocupa um espaço relevante na mídia, onde demonstra a falha em 

identificar as ações agressivas e as ações violentas. 

Ferreira e Schramm (2000), definem ato violento como um modo de causar 

danos às pessoas, fazendo uso da força física ou psíquica, sendo intencional e indo 

contra a vontade de quem é atingido. Os autores relatam ainda sobre as 

consequências de violência física, no qual não são somente danos físicos ou de 

desenvolvimento social e cognitivo, mas também psicológico e comportamental. 

A violência pode ocorrer na escola, que ocorre da exteriorização de 

comportamentos violentos existentes na sociedade dentro do meio escolar. Pode ser 

da escola que corresponde com a organização pedagógica por meio de relações 

hierárquicas, coercitivas, competitivas, preconceituosas e entre outros, sobre os 

indivíduos, conhecimentos e cultura da instituição. E pode ocorrer também contra a 
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instituição escolar, por meio de depredações patrimoniais. Em meio disso, vê-se de 

suma importância o enfrentamento dos preconceitos e estigmas que maximizam a 

violência no âmbito escolar. 

De acordo com o Escritório Sanches Advogados Associados que presta 

assessoria e consultoria no Departamento Jurídico do Sinpro-Rio, publicaram no site 

saudedoprofessor.com.br as diversificadas formas de violência que atingem 

diretamente a saúde do professor podendo ser física, moral e psíquica.  

Segundo o site, a agressão física consiste desde um hematoma, ferida à uma 

fratura ou lesão corporal – não atinge a integridade física, entretanto provoca uma 

enfermidade mental, causando depressão, pânico entre outros, nesse caso, o 

agressor responde pelo crime de lesão corporal.  

Para o site Saúde do Professor, a agressão moral, é a mais comum, e refere-

se à violação da honra, intimidade, vida privada e da imagem das pessoas em geral. 

Diante ela, pode-se encontrar a injúria –ofensa à dignidade de alguém – que 

consuma-se quando a vítima toma conhecimento da ofensa; a calúnia – imputar uma 

pessoa à algum fato falsamente – atribuir a alguém a responsabilidade de qualquer 

ato; a difamação – refere-se à ofensa da reputação de algum indivíduo – abala a 

ética e moral da vítima. Tanto a injúria, a calunia, quanto à difamação são figuras 

penais que tutelam a honra do indivíduo. 

Existe também um forma mínima de violência, que não se enquadra na 

lesão corporal, como o caso de vias de fato, citado no site, que não caracteriza-se 

como crime, entretanto constitui-se da mesma forma de contravenção penal que e é 

reprovada moralmente. Pode-se citar como exemplo de vias de fato, empurrões, 

esbarrões propositais, rasgar a roupa alheia, bofetada e atos semelhantes, que são 

muito humilhantes e demonstram confronto. 

Ao deparar-se com qualquer forma de agressão, o docente têm de notificar o 

Sindicato, ir ao departamento jurídico para obter instruções de como lidar com a 

situação e procurar apoio terapêutico. O professor quase não procura ajuda médica, 

quando sofrem as agressões o que leva-o para um quadro clínico mais agravante. 

 No entanto, cada caso deve ser solucionado de forma diferente, afinal 

cada um possui suas particularidades. Diante com tais violências o agredido além de 

buscar tratamento médico recomenda-se procurar um advogado. 
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3.6. O CONCEITO DE VIOLÊNCIA DE HANNAH ARENDT NO BRASIL DE 
HOJE 

Inicialmente e importante dizer de que modo Hannah Arendt conceitua a 

violência, segundo ela, conceitos sobre poder e violência tem sido usados de 

maneira errônea. O fenômeno do poder tem que ser compreendido em termos de 

mando e obediência e o fenômeno da violência se têm considerado, simplesmente 

como uma manifestação de poder. Toda essa discussão entre poder e violência o 

ponto chave sempre foi quem domina quem. No sec. XXI que estamos vemos que 

depois de experimentar as guerras mundiais e uma cresceste onda de violência 

gerada pelos mais diferentes pontos podemos identificar o que Arendt define como 

uma banalização da violência uma vez que a mesma é aceita como único 

instrumento para a superação dos mais variados obstáculos que afetam os homens. 

E quando veremos que Arendt afirma que a violência tem capacidade de 

destruir o poder mais nunca de criá-lo, bem como que inegavelmente o poder pode 

ser legitimado enquanto a violência no máximo poderá ser justificada como 

instrumento a ser usado para se cegar em um determinado fim. 

Mesmo a dominação mais despótica de que temos conhecimento, o 
domínio do senhor sobre os escravos, que sempre o excederam em 
número, não repousava em instrumentos de coerção superiores 
como tais, mas em uma organização do poder mais aperfeiçoada isto 
é, na ‘solidariedade organizada dos senhores” (ARENDT,1994, p.31) 

Arendt define precisamente os conceitos de violência e poder, uma vez que 

onde um está o outro imediatamente e eliminado, ela irá exemplificar essa diferença 

com os conceitos de vigor, força e autoridade .O vigor seria a qualidade de um 

indivíduo de possuir uma grandeza física ou mental, através desse vigor a pessoa 

tem a vocação de dominar, não pela força ou pela imposição, mas sim pelo vigor 

que contagia o outro, que deixa-se contagiar pelo outro e responde automaticamente 

com submissão, e ai que a palavra poder muitas vezes será utilizada onde deveria 

se dizer vigor. 

A força que muitas vezes por nós e interpretada como a violência, na 

verdade não se caracteriza dessa forma segundo Arendt que afirma que, a força não 

e mais que movimentos físicos ou de circunstâncias, como quando nos referimos a 

forças da natureza ou a pressão do ambiente coletivo, contudo na luta entre dois 
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homens o que decide o vencedor e o vencido não e o poder mais sim a força, sendo 

a força uma qualidade natural de um indivíduo isolado. 

Deixando de lado, para não nos tornarmos repetitivos, o exercício da força 

como característica tanto da violência quanto do violento, vemos elementos 

diferenciados nesse verbete, como, por exemplo, a impetuosidade, a irritação, a 

agitação, a intensidade e a veemência.  

Se a violência é uma qualidade do violento, e se ser violento é possuir 

qualquer uma dessas características, então alguém com ímpeto, irritado, agitado, 

intenso e/ou veemente é violento e, portanto, está praticando uma violência? 

Certamente nos dirão que a questão não é tão simples assim, que é preciso ver que 

essas características comportam outras práticas, que constroem outros sentidos, 

que apontam para outras situações sócio-históricas. 

 Daí a impossibilidade de cercar os sentidos em fichas. Além do que, mesmo 

considerando essas outras possibilidades, como responder a questões como: um 

agitado grupo de alunos que grita com veemência contra o processo cada vez mais 

concentrado de sucateamento da universidade pública está praticando um ato 

violento? Violento contra quem? 

 Ou ainda, um impetuoso policial que avança sobre uma tumultuada 

ocupação de sem terras em uma fazenda privada e improdutiva, fazendo seu 

trabalho de forma intensa, é violento? Quem, nessa situação, sofre, ou melhor, não 

sofre violência? Há também, na ficha, a citação de violento como quem se faz 

contrário ao direito e à justiça.  

Nesse sentido, e levando-se em conta os exemplos por nós trazidos acima, 

é favorável à justiça aquele que luta por seus direitos ou aquele que se acomoda 

aos preceitos legais erigidos por uma pequena parte da sociedade? Qual desses 

dois sujeitos é mais violentador/violentado? Tais questões nos apontam para algo 

que os dicionários expurgam com o fim de manter sua postura de inquestionáveis: o 

equívoco.  

São justamente esses pontos de equívoco, nos quais se inscreve a 

polissemia, que nos mostram a falha na universalidade pretendida nesses materiais. 

Não é possível assumir designações objetivas e transparentes em uma língua que, 

viva, determina-se no cruzamento dos discursos em jogo e no funcionamento do 

histórico e do político nos dizeres.  
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Os questionamentos vistos acima habilitam o jogo discursivo e, portanto, 

destoam das definições dos verbetes. Como vínhamos dizendo, os três dicionários 

de língua analisados comportam basicamente a mesma definição de violência, 

contudo, verificamos diferenças entre eles que merecem ser analisadas. 

 Se o dicionário de Fontinha trazia a ação através do uso da força como 

definição de violência, o dicionário Aurélio não inova em absoluto, ao contrário, 

suprime especificações, rotulando-as sob o substantivo ato: ato violento, ato de 

violentar, numa clara tentativa de definir a violência em correspondência com o 

adjetivo violento.  

O único diferencial é que este, ao trazer a noção de constrangimento, 

recorre à área jurídica para denominar as duas formas de constrangimento 

possíveis: física e moral, mas que somente retomam, e de forma ainda mais 

limitada, aquilo que Fontinha havia especificado sobre o abuso da força e do poder. 

O dicionário que mais se diferencia, mas que ainda assim traz a ação e a força como 

ideias mestras da constituição da violência, é o Houaiss. 

 

3.7.   FOUCAULT E A VIOLÊNCIA. 

 

A palavra ‘violência’ não é um conceito na filosofia de Foucault. Seu 

aparecimento mais significativo em discurso eminentemente conceitual ocorre 

quando da tentativa do filósofo francês de explicitar o que entende por poder e, mais 

especificamente, por relações de poder. 

Para desubstancializar a noção de poder, Foucault (1995, p. 242) nega que 

exista o poder como tal, algo que pudesse ser concentrado ou distribuído. Nega-se 

também a analisar o exercício do poder tomando como ponto de partida sujeitos 

substantivados, indivíduos ou coletivos, detentores do poder anterior à relação. 

Desubstancializar o poder é uma operação que implica diretamente na 

ruptura com a tradição contratualista, especialmente, com Hobbes, porque significa 

denegar uma análise que parta do sujeito do consentimento e sua renúncia a certos 

direitos ou poderes transferidos ou delegados a outrem. Como não há sujeito de 

consentimento também não há manifestação anterior ou permanente de consenso. 

Mas, se o poder não é uma substância e não se funda no consentimento, ele 

não seria pura violência? Foucault propõe-se essa pergunta. 
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Será que isto quer dizer que é necessário buscar o caráter 
próprio às relações de poder do lado de uma violência que 
seria sua forma primitiva, o segredo permanente e o último 
recurso – aquilo que aparece em última instância como sua 
verdade, quando coagido a tirar a máscara e a se mostrar qual 
é? (Foucault, 1995, p. 243). 
 

A resposta de Foucault a esta questão é negativa porque fazer da violência 

a forma primitiva do poder iria remeter a análise, mais uma vez, a uma compreensão 

substantivada dele, a uma análise mecânica do poder. Isso parece evidente no uso 

que Foucault faz da palavra ‘violência’ na frase a seguir. 

 
Essa resposta negativa, entretanto, não implica um conceito de violência 

próprio da filosofia de Foucault. Trata-se, aí, de uma delimitação do sentido da 

palavra violência no plano do uso dicionarizado. O caráter mecânico de uma ação 

dita violenta está marcado pelo vínculo dicionarizado entre vilence e o uso da força, 

como em Émile Littré. Através da definição do verbete ‘violência’ do Dicionário de 

política podemos recolher todos os elementos da definição usada por Foucault. 

Por Violência entende-se 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: o motorista implicado 

num acidente de trânsito não exerce a Violência contra as pessoas que ficaram 

feridas, enquanto exerce Violência quem atropela intencionalmente uma pessoa 

odiada. Além disso, a intervenção física, na qual a Violência consiste, tem por 

finalidade destruir, ofender e coagir. 

 É Violência a intervenção do torturador que mutila sua vítima; não é 

Violência a operação do cirurgião que busca salvar a vida de seu paciente. Exerce 

Violência quem tortura, fere ou mata; quem, não obstante a resistência, imobiliza ou 

manipula o corpo de outro; quem impede materialmente outro de cumprir 

determinada ação. Geralmente a violência é exercida contra a vontade da vítima.  

Existem, porém, exceções notáveis, como o suicídio ou os atos de 
violência provocados pela vítima com finalidade propagandística ou 
de outro tipo. (Stoppino, 1992, p.1291). 

 
Essa definição enfatiza a coação pelo uso da força, a ação mecânica sobre 

o corpo e especifica o jogo entre o que é o voluntário e o que é involuntário como 

condição para caracterizar o ato violento. A violência implica um pólo passivo. 
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Foucault (1995, p. 243) prefere adotar como foco da análise do poder a 

relação entre pólos ativos. Esses pólos, entretanto, não devem ser pensados como 

potências prévias ou como repositórios de poder mesmo na anterioridade da relação 

de poder. Para satisfazer esses pré-requisitos de ordem ontológica, Foucault propõe 

a análise de uma relação de poder que como modo de ação que não age 

diretamente e imediatamente sobre os outros, sobre corpos, mas que age sobre a 

ação. 

Isso não significa negar que o funcionamento do poder implique o uso da 

violência e a aquisição dos consentimentos. Um e outro são instrumentos ou efeitos 

simultâneos. Mas para Foucault, é apenas no limite que o funcionamento do poder 

coage ou impede absolutamente. 

 Nesse limite extremo, há uma ação sobre um corpo e não mais uma ação 

sobre uma ação. Mas esse limite extremo é já externo à relação de poder, na 

conceituação própria de Foucault. Violência é, então, pura coação e não mais 

relação de poder. 

Sabe-se que Foucault (2004a, p. 1-4), desde a publicação de Vigiar e Punir, 

propõe-se a fazer história das relações de poder e que, com um novo olhar 

retrospectivo coloca As palavras e as coisas na esteira da preocupação com o 

estatuto político da ciência e as funções ideológicas que ela podia vincular, ou seja, 

em uma articulação entre saber e poder.  

Ele descobre, agora, um ponto de confluência, o poder, entre História da 

Loucura, Nascimento da clínica e As palavras e as coisas. Se esse ponto não era 

evidente é porque ele havia sido isolado de uma forma deficiente. 

Se o que Foucault fez foram história das relações de saber e poder e se o 

que ele entende por violência é algo que se dá no limite exterior da relação de 

poder, entende-se porque a violência não tenha sido nunca o ponto de partida de 

suas análises. 

Por ter centrado a análise das relações de poder nas ações 
sobre ações, Foucault escreveu histórias das conduções das 
condutas. Para que as condutas possam ser conduzidas é 
preciso que haja um certo campo de possibilidades, onde 
diversas condutas, diversas reações, diversos modos de 
comportamentos possam ocorrer e apenas no limite e como 
saturação é que a coerção pura e simples da violência aparece 
e encerra o jogo da relação de poder, que é ação sobre ação e 
implica um campo de possibilidades plurais (Foucault, 1995, p. 
244). 



49 

 

 
No curso Em defesa da sociedade, Foucault (2000, p. 28 e 30) esclareceu 

algumas de suas razões para a escolha desse método de análise. Em seu 

entendimento, a polêmica dos contratualistas contra os juristas do rei, é prisioneira 

de uma análise do poder que não é mais que uma análise da soberania. 

 Se os juristas do rei quiseram justificar o poder soberano, os juristas e 

filósofos contratualistas não pretenderam mais do que o limitar. Ora, o que é 

soberania no entendimento de Foucault? Na última aula desse curso, ele diz: 

O direito de vida e de morte só se exerce de uma forma 
desequilibrada, e sempre do lado da morte. O efeito do poder 
soberano sobre a vida só se exerce a partir do momento em 
que o soberano pode matar. Em última análise, o direito de 
matar é que detém efetivamente em si a própria essência 
desse direito de vida e de morte: é porque o soberano pode 
matar que ele exerce seu direito sobre a vida (FOUCAULT, 
2000, p. 286-7). 
 

No seu conjunto, o curso de 1976, Em defesa da sociedade, é um esforço 

para desqualificar uma análise que parta da soberania. A razão disso é que as 

teorias que giram em torno da soberania, as dos juristas do rei e as contratualistas, 

na análise de Foucault, não partem da guerra histórica, da guerra efetiva e 

sangrenta, mas simplesmente do poder já instituído, do soberano e do seu direito. 

Se queremos uma ponte entre esse curso e a Genealogia da moral de 

Nietzsche, creio que é aqui que temos o ponto mais relevante. Depois de apresentar 

sua concepção da origem do Estado, que se reporta ao seu texto de juventude, O 

Estado Grego (terceiro dos Cinco prefácios a cinco livros não escritos), o ato de 

violência de um raça de guerreiros sobre uma população nômade, Nietzsche (1998, 

p. 75) diz: “penso haver-se acabado aquele sentimentalismo que fazia o Estado 

começar com um contrato”. 

 O ponto de convergência entre Nietzsche e Foucault, aqui, é o historicismo 

implicado no procedimento genealógico de cada um desses autores, tema para uma 

outra ocasião. Fiquemos apenas com o historicismo, por hora. 

Como Nietzsche e ao contrário de Hobbes, Foucault procura fazer o 

levantamento da história. Não é o nascimento formal do Estado que interessa, mas 

aquilo que o historicismo político, caracterizado no curso de 1976, procura localizar 

no início da constituição das monarquias hereditárias, a guerra de ocupação. Mais 

uma vez, entretanto, não é a guerra o ponto de partida de Foucault, nesse curso, 



50 

 

mas a relação histórica, como relação de poder, entre o historicismo político e o 

contratualismo. 

Na interpretação de Foucault, o contratualismo procura suprimir aquilo que o 

historicismo quer recuperar, a guerra como princípio constitutivo da lei e da 

dominação de uma raça sobre outra. Essa interpretação do contratualismo fica clara 

quando Foucault faz uma breve exegese do Leviatã de Hobbes. 

Ao leitor do Leviatã que acreditou que a guerra foi posta por Hobbes no 

fundamento do Estado, Foucault (2000, p. 40-1) diz ele foi apanhado numa armadilha: 

“é preciso desvencilhar-se do modelo do Leviatã [...] que, historicamente [...] é a 

grande esparrela em que corremos o risco de cair, quando queremos analisar o 

poder...”. De fato, a armadilha apanha, pois tudo o que o texto de Hobbes faz pensar 

é na presença generalizada do conflito. 

 Não apenas em uma guerra que antecede o pacto, mas numa 
possibilidade permanente de guerra que exige uma continuada 
adesão ao pacto. Que a guerra seja a condição mesma das 
relações humanas é o que a leitura de Hobbes nos faz pensar. 
Para Foucault (2000, p. 102) essa é apenas a primeira leitura, 
a mais ingênua. 
 

Sabemos que o estado de natureza, o estado que antecede o pacto, 

concebe-o Hobbes como uma condição de igualdade entre os homens. Se há 

alguma desigualdade de força física de um em relação a outro, isso sempre pode 

ser compensado pela astúcia, pela ação conjugada de indivíduos combinados.  

Dessa forma, não existe aquele que é forte o bastante para nada temer, 

como não há um fraco que não constitua algum risco e perigo. Nesse estado, então, 

todos têm de temer permanentemente pela vida. 

O poder deve ser entendido como uma relação flutuante, não está numa 

instituição e nem em ninguém, já o saber se encontra numa relação de formas e 

conteúdos. Assim, para estabelecer o poder é preciso força, ao passo que para 

estabelecer o saber bastaria apreender ou ensinar. 

 Assim, do entrecruzamento de um e de outro, poder e saber, é que se dá a 

constituição do sujeito. A imposição de força sobre o corpo acaba por aferir a 

sujeição de utilidade econômica, atividades codificadas e aptidões formadas, e 

também a sujeição de obediência política, aceitação das regras e normas sem a 

capacidade de reflexão crítica. 
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3.8. Conceito de saúde 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a saúde como sendo o 

estado de completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, o conceito de saúde 

transcende à ausência de doenças e afecções. Por outras palavras, a saúde pode 

ser definida como o nível de eficácia funcional e metabólica de um organismo a nível 

micro (celular) e macro (social). 

O estilo de vida, isto é, o conjunto de comportamentos adoptados por uma 

pessoa, pode ser benéfico ou prejudicial à saúde. Por exemplo, um indivíduo que 

mantem uma alimentação equilibrada e que realiza atividades físicas diariamente 

tem maiores hipóteses de desfrutar de uma boa saúde. Pelo contrário, as pessoas 

que comem e bebem em excesso, que não descansam o suficiente e que fumam 

correm sérios riscos de sofrer doenças que poderiam ser evitadas. 

Em linhas gerais, a saúde pode dividir-se em saúde física e saúde mental 

embora, na realidade, sejam dois aspectos inter-relacionados. Para o cuidado da 

saúde física, é recomendada a realização frequente e regular de exercícios, e uma 

dieta equilibrada e saudável, com variedade de nutrientes e proteínas. 

A saúde mental, por outro lado, faz referência ao bem-estar emocional e 

psicológico no qual um ser humano pode utilizar as suas capacidades cognitivas e 

emocionais, desenvolver-se socialmente e resolver as questões quotidianas da vida 

diária. Convém destacar que as ciências da saúde são aquelas que proporcionam os 

conhecimentos adequados para a prevenção das doenças e a promoção da saúde e 

do bem-estar quer do indivíduo quer da comunidade. A bioquímica, a bromatologia, 

a medicina e a psicologia, entre outras, são ciências da saúde. 
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CAPÍTULO III: DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E A ANÁLISE DOS 
RESUTADOS DA PESQUISA DE CAMPO NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR 
ÉLCIO PRATES. 
 

 

Neste capítulo faremos análises dos processos iniciais da pesquisa e de 

como iniciamos a mesma, e como obtemos nossos resultados para assim podermos 

descrever os gráficos abaixo relacionados. A busca por entender como a violência 

acontece, e como isso vem acontecendo é que nos chamou muito a atenção, pois 

vemos que é necessário acabar de vez com essa (doença) que se alastra cada dia 

mais.  

Por isso fomos em busca de respostas, e ao nos deparar com a Escola 

Estadual Professor Élcio Prates pudemos ver que ali encontraríamos muitas 

respostas que nos ajudariam a compreender um pouco mais sobre o que acontece 

dentro do espaço escolar.  

Foi então que, pensando no bem estar dos docentes que ali atuam, que 

elaboramos questionários para que os mesmos respondessem para assim, 

podermos compreender um pouco mais sobre o violência ali existente. 
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3.1. METODOLOGIA 

 

3.2.  Caracterização da pesquisa 

 

Para dar início a nossa pesquisa fomos em busca por informações que 

poderiam nos ajudar nessa busca por entender como e porque a violência contra os 

docentes acontecem com tanta frequência, foi então que encontramos em livros, 

revistas digitais e artigos, muitos materiais que abordam este assunto, porém, são 

somente estudos mas que nunca se encontraram até o presente momento a solução 

´para tal problema. 

Nos últimos anos, professores de escolas públicas e privadas tem 
sido alvo de agressões físicas, verbais e psicológicas que direta ou 
indiretamente, influenciam em sua motivação profissional em sala de 
aula, contribuindo dessa forma, para uma educação de baixa 
qualidade, desanimo dos professores e consequentemente, afetando 
sua prática e desqualificando um dos objetivos da escola que é o 
ensino e aprendizagem dos alunos. Segundo Souza (2007, p. 2). 
 

 A violência que ocorre nas escolas, principalmente contra professores que 

atuam no ensino médio e fundamental constitui uma das causas para a educação 

brasileira não apresente qualidade compatível com a de países desenvolvidos. 

 

 Nesse sentido, a falta de motivação causada pela violência escolar, impede 

que os professores realizem seus trabalhos de maneira satisfatória, gerando 

prejuízos para alunos, escola e para o país. A violência que os professores 

enfrentam são resultados de inúmeros fatores, dentre eles destacam-se: pouca 

segurança na escola e imediações, carência em punições administrativas e judiciais 

mais severas aos alunos indisciplinados ou violentos e a omissão da família na vida 

educacional dos filhos. 

 

3.3. População ou amostra de participantes no estudo 

 

Para entendermos melhor o que realmente acontece no âmbito encolar, 

elaboramos questionários com questões fechadas para que os docentes da Escola 

Estadual Professor Élcio Prates relatassem o acontecido, sem que os mesmos 

tenham a obrigação de se identificar, tendo em vista que não queremos expor esses 

profissionais da educação.  



54 

 

Então levamos os questionários até eles, onde cada um ficou com uma folha 

do questionário contendo 12 questões, no momento em que entregamos o 

questionário para cada entrevistado, ao começarem a ler as questões a reação de 

cada um simplesmente me chamou muito a atenção, pois teve professor que 

realmente se identificou com as questões, pois relatou que era exatamente aquilo 

que estava acontecendo na escola, já teve dois outros professores que por estarem 

em seu primeiro ano atuando na escola, não quiseram se comprometer 

respondendo as questões propostas à eles.  

Contudo, nossa pesquisa foi satisfatória, pois obtivemos o resultado que 

esperávamos, e ainda tivemos relatos à parte de alguns profissionais da educação, 

onde estão atuando naquela escola há muitos anos e já se depararam com vários 

tipos de acontecidos dentro da escola acima citada, como por exemplo: professores 

sendo maltratados pelos alunos, sendo estas agressões que começavam sendo 

verbais, mas que muitas das vezes acabavam em empurrões, tapas e muitas vezes 

ameaças de morte. 

Diversos autores já se dedicaram a arriscar-se explicar como se deu o 

processo de nascimento ou construção das ciências humanas modernas, como 

tentam também compreender de que maneira ela está acontecendo atualmente. 

Japiassú (1978), em sua narrativa da histórica das ciências, recorre ao 

modelo de inteligibilidade proposto por Kant, que interrogava o que seria realmente 

provável compreender sobre a realidade humana e de que forma esse processo 

necessitaria acontecer, propondo, desse modo, umas das primeiras asserções de 

epistemologias das ciências humanas sociais.  

Para Kant o saber científico era dependente da razão, e que essa razão 

libertaria o homem, por meio do conhecimento ou da ‘ciência do sentido’. Desse 

modo, a ideia do modelo de inteligibilidade científica de Kant está fundamentada na 

liberdade do ser e no sentido das coisas.  

       O autor recorre também à teoria de Marx baseado na compreensão das 

ciências da práxis. Nesse modelo a ciência consiste em um processo filosófico de 

tomada de consciência para a transformação ou distribuição de oportunidades de 

ascensão num modelo onde o realismo é fundamental visando a igualdade social, 

muito mais do que a vontade de compreender o mundo como propõe Kant, mas sim 

de transformá-lo. 
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      Para Japiassú (1978) houve, durante o século XIX, uma tentativa de 

classificação metodológica e epistemológica em ciências humanas. Essa 

classificação perpassa o positivismo de Saint-Simon (1760- 1825) que afirma que a 

ciência do homem deveria constituir-se sobre os moldes das ciências biológicas e foi 

reforçado por Comte que propõe a lei dos três estados, em um desenvolvimento 

linear que percorre o estado teológico (ação sobrenatural sobre o estado humano), 

estado metafísico (onde os agentes sobrenaturais são substituídos por forças 

abstratas), para enfim chegar ao estado positivo (baseado no raciocínio e na 

observação e suas relações de sucessão e similitude).  

             Para Conte os processos de passagem do geral para o particular e do 

simples para o complexo eram essenciais em constructos científicos. Como 

superação englobante a esse modelo emerge a sociologia como ciência específica 

que, segundo o autor, propõe a solidariedade entre os fenômenos sociais, orgânicos 

e inorgânicos, o que corrobora com a metodologia qualitativa de estudo científico. 

Em contrapartida, quando consideramos que o saber científico é apenas 

uma linguagem (ou uma representação social), dentre tantos outros modelos de 

linguagem que existem, é possível vislumbrar uma nova maneira de ver a ciência, 

diferente do que foi comumente estabelecido, e dentro dessa nova perspectiva, o 

estudo em ciências humanas sociais cria força e se desenvolve em terreno fértil 

.  

No entanto, normalmente observamos as tentativas de 
enquadramento das ciências humanas em uma ‘teoria geral de 
conduta’ (G. Cinaguilhem, citado por Japiassu – 1978 p.216). 

 

Numa investida de compor essa modalidade científica sobre um corpo de 

conhecimentos que tem as relações humanas como ‘objeto’, apenas em seus 

aspectos empíricos. Investida que já nasce fadada ao insucesso, tendo em vista 

que, grande parte das ações humanas não caracterizam aspectos lógicos e 

objetivos. Japiassú (1978), empenhando-se em explicar essa impossibilidade de 

enquadramento das ciências. 

            Nesse referido trabalho foi escolhido a Escola Estadual Professor Élcio 

Prates para tratar de um assunto pouco comentado, mas de suma importância para 

a sociedade, que é O impacto da Violência escolar na saúde do Professor, essa 

Escola está localizada nesse município de Guarantã do Norte, os instrumentos 

utilizados para a coleta de dados estão sendo pesquisas em livros, artigos e revistas 
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digitais relacionados ao tema escolhido, até mesmo relatos de professores que já 

sofreram algum tipo de agressão. 

Outro método utilizado será a pesquisa de campo, onde iremos em busca de 

respostas na escola acima citada, para conhecer de perto a realidade que acontece 

dentro das salas de aula, onde ouviremos depoimentos de professores que sofreram 

ou ainda sofrem algum tipo de agressão, onde faremos questionários com questões 

fechadas para avaliar o grau das agressões, com a aplicação de gráficos para saber 

a porcentagem de professores que já passaram por esse tipo de constrangimento na 

escola. 

Nosso objetivo será compreender o que realmente acontece, e 

posteriormente entender o real motivo pelo qual esses profissionais não se 

manifestam frente a essas agressões. 

           O enfoque nesse tema é a pouca divulgação do assunto, pois muitas pessoas 

priorizam somente a violência que acontece com os alunos nas escolas em geral, 

deixando de lado a violência e os abusos que acontecem com os profissionais da 

educação. Esses que se dedicam para levar um ensino de qualidade para os alunos, 

e muitas vezes são recebidos com desrespeito e com palavras torpes. 

. Existe muitos tipos de agressão, ex: em primeiro lugar está agressão 

verbal, cada dia mais comum dentro das salas de aula, alunos que faltam com o 

respeito e acabam insultando os docentes. 

 Algumas agressões não são somente verbais, em alguns casos essas 

agressões chegam ao extremo, onde o docente é agredido, e algumas vezes sofrem 

mutilações, como por exemplo: cortes pelo corpo sofridos por estiletes, pedaços de 

vidros, e cadeiras que são arremessadas contra os mesmos, há também o assédio 

moral, que por sua vez sofrem as agressões e não podem se defender. 

Refletindo sobre o tema, vale a pena ressaltar a importância desse assunto, 

pois na maioria das vezes os pais não sabem do comportamento de seus filhos 

dentro da sala de aula, e até se chocam quando o professor lhe descreve o 

acontecido. Em casos mais extremos, são relatados situações em que os alunos se 

referem aos professores fazendo uso de termos ou apelidos pejorativos e palavras 

de baixo calão. 
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3.4. Caracterização dos instrumentos de pesquisa 

 

 Para dar início a nossa pesquisa, fomos até a Escola Estadual Professor 

Élcio Prates para fazermos o levantamento de dados, e assim verificar os 

percentuais quanto a violência existente naquela escola, utilizamos a pesquisa em 

forma de questionário contendo 12 questões fechadas que foram encaminhadas aos 

profissionais de educação que ali atuam. 

 No início ao entregar as questões aos mesmos teve professor que ao ler e 

entender do que se tratava o questionário, me pediu desculpas porque não iria poder 

responder, pelo fato de estar atuando naquela escola a pouco tempo, e não estar por 

dentro dos acontecimentos que ali existem, já outros professores fizeram questão de 

responder pois eles atuam à muito tempo naquela instituição e sabem como é a 

realidade daquela escola, tivemos dificuldades para ter todos os questionários 

respondidos, porque muitos professores só podiam responder quando estavam em 

suas horas/atividades na escola. Fomos até a escola 5 vezes até que todos os 

questionários fossem devidamente respondidos. 

Contudo, mesmo com tanta dificuldade, nosso objetivo foi alcançado, nossa 

pesquisa foi concluída com sucesso, graças a colaboração de cada professor.  

 

3.5.  Procedimentos de coleta e análise de dados 

 

Escolhemos a Escola Estadual Professor Élcio Prates pelo fato de ter 

estudado lá por 4 anos, e nesse longo período pudemos presenciar alguns alunos 

tendo reações violentas contra alguns docentes, pensando nisso, tivemos a ideia de 

abordar este assunto, porque sabemos que essas violências estão cada vez mais 

frequentes nas escolas em um todo,  mas ao chegar na escola acima citada, nos 

deparamos com algumas dificuldades, pois alguns professores as vezes por medo 

de represarias futuras, não se dispuseram a responder o questionário proposto à 

eles.  

No início teve professor que tentou de certa forma desconversar sobre o que 

acontece na escola, relatando que não existia nenhuma queixa por agressão na 

escola, mas quando foi lembrado por outro professor que já estudamos nesta 

instituição, se sentiu sem saída, pois sabia que tínhamos presenciado agressões, e 

assim resolveu cooperar com nossa pesquisa. 



58 

 

Depois de todos os questionários devidamente respondidos, tivemos mais 

um obstáculo, que era aprender a fazer os gráficos, sendo estes em formato de 

pizza em 3D, onde nosso orientador professor ME. Valdecir de Carvalho nos deu 

dicas para assistir a vídeos no youtube, onde tem o passo a passo de como se faz 

cada gráfico, então depois de vários vídeos assistidos começamos a construção dos 

mesmos.  

No início foi bem difícil, pois não tínhamos noção por onde começar e qual o 

programa do computador era o melhor indicado, foi então que optamos por fazer no 

Excel 2013, no primeiro gráfico tivemos mais dificuldade, já nos outros foi bem 

rápido, gostamos muito de fazer, a experiência até aqui valeu a pena, porque 

sempre estamos aprendendo mais e contudo derrubando barreiras chegando onde 

nunca imaginaríamos chegar. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados dos gráficos abaixo explicados demonstram que a violência 

nas escolas só tendem a crescer, pois só vemos cada vez mais a violência contra 

esses profissionais de educação aumentando a cada dia que passa, e não vemos 

nada sendo feito para que isso se acabe de uma vez, pelo contrário, quando se é 

tocado no assunto muitas portas se fecham.  

Por medo de enfrentar uma demanda muito grande de boletins, as 

autoridades que deveriam se impor ajudando a solucionar e dar suporte a estes 

profissionais que sofrem esses tipos de agressão, preferem se calar, e o que vemos 

todos os dias nos noticiários, é que um professor foi agredido na sala, outro foi morto 

a tiros por um aluno que não ficou satisfeito com a nota que tirou na prova, onde 

vamos parar com tanto descaso.  

Nos gráficos mostram a realidade vivida e sofrida que esses docentes vem 

enfrentando dentro de sala, onde ao invés de ser um lugar onde o docente se sente 

livre para transmitir o conhecimento, se torna na realidade um campo minado, que a 

qualquer momento pode acontecer algo contra esses docentes. 
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Gráfico 1: Violência real na Escola 

 
 

 

 

 
 

Ao iniciar nossa pesquisa, procuramos saber quais são as atitudes mais 

comuns que são tomadas pelos profissionais de educação em consequência da 

violência dentro da escola, 34% responderam que os mesmos estão pedindo 

demissão da escola, 33% relata que tem professores precisando ter 

acompanhamento com um Psicólogo, 25% disseram que os docentes estão faltando 

as aulas, ou até mesmo pagando outros professores para não ter que retornar a sala 

de aula, já 8% dos entrevistados descreveram que existe na escola muitos pedidos 

de transferência para outras instituições. Com base no que vimos, observamos que 

esses profissionais de educação estão se sentindo acoados, e muitas vezes por não 

ter um apoio necessário vinda da parte de gestores da instituição, acabam se 

afastando e mudando de escola. 
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Gráfico II:  Agressões na escola. 

 

 
 

 

Quando perguntamos se nesse ultimo ano algum aluno chegou à agredir 

algum profissional de educação nas dependências da escola, 50% desses 

profissionais responderam que sim, e que foram 3 vezes sendo assim as seguintes 

agressões: verbal e moral, já 34% disseram que não houve nenhum tipo de 

agressão, outros 8% disseram que sofreram gressão apenas 1 vez, e que a mesma  

foi física e verbal, ainda nessa entrevista teve 8% dos entrevistados que relataram 

ter sido agredidos 2 vezes e que essas agressões foram verbal e moral. Com base 

nessa pesquisa, descobrimos que ainda existe bastante agressão contra esses 

profissionais. 
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Gráfico III: Violência e suas consequências 

 

 

 

 

 
 

 

Em busca por respostas, indagamos à doze profissionais da Educação sobre 

como enfrentar o medo a violência na escola, então 67% responderam que temos 

sempre que buscar ajuda em relação a esses agressores, 17% disseram que temos 

que elaborar uma forma de auto proteção para evitar qualquer tipo de agressão, 8% 

dos entrevistados optaram por responder que se prestar mais atenção ao seu redor, 

já evita bastante o ato violento, mas para os outros 8% se referem que não podem 

deixar de agir, quando houver agressão. Analisando o gráfico acima citado, vemos 

que temos uma grande chance de melhora em relação a violência, já que esses 

profissionais da educação estão se encorajando e perdendo o medo de se 

pronunciar quando são agredidos. 
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Gráfico IV: Responsabilidade e segurança 

 

 

 
 

 

Questionando sobre a opinião desses profissionais, perguntamos a opinião 

deles sobre o que deveria ser feito para evitar uma possível agressão, 50% 

responderam que eles são mais compreensivos em relação à disciplina, 25% 

responderam que se eles conhecer mais sobre a vida social do aluno ele pode ter 

uma aproximação maior e com isso se tornar mais próximo a esse agressor, 17% 

nos relatou que o importante é conhecer as ideias e os limites dos alunos, assim 

podem agir de maneira o mais correta possível, já 8% disseram que considera a 

opção de buscar uma maneira que envolva todos os alunos, com isso correr menos 

riscos à uma possível agressão. 
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Gráfico V: O âmbito escolar e a vítima 

 

 

 
 

Seguindo com as perguntas aos profissionais de educação, perguntamos 

aos mesmos qual a reação da família do agressor diante o ocorrido na escola, 

porém, 33% responderam que os pais desses agressores sempre acabam culpando 

os professores, 25% disseram que não acreditam na conduta do filho e com isso não 

toma nenhuma providência, outros 25% responderam que muitos pais se dispõe a 

ajudar, já 17% relataram que há casos em que os pais ou familiares acusam a 

instituição, pensando nisso, vemos que muitos pais estão querendo na verdade tirar 

de si essa responsabilidade de educar seus filhos, e querem que a escola tome as 

rédeas da situação e faça o papel que na realidade é dos pais. Escola é para 

aprender ler e escrever, mas ser um cidadão de bem, se aprende em casa.  
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Gráfico VI: Violência na Escola 

 
 

 
 

Quando perguntado sobre como caracterizar e identificar o comportamento 

violento dentro do ambiente escolar, 42% dos profissionais de educação 

responderam que são todos os fatores mencionados nesse gráfico, todas as opções, 

ou seja, o desvio de conduta, o meio social, e alunos sem disciplina, já 33% 

acreditam que a violência acontece porque o aluno é sem disciplina, não tem limites, 

mas para outros 17% optaram por responder que na verdade o que leva esses 

alunos a terem essas atitudes, é o desvio de conduta, e os outros 8% responderam 

que caracteriza o meio social do aluno, então fica difícil conseguir entender o que se 

passa na cabeça do aluno, já que cada grupo entre si, tem comportamentos 

diferenciados.  
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Gráfico VII: Tipos de violência na Escola 

 

 

 
 

 

Na busca por entender um pouco além, perguntamos sobre violências, se na 

opinião dos docentes, existiam outros tipos de violência e se tivesse, com quais eles 

se depararam, em resposta à essa pergunta 50% responderam que a violência mais 

comum é a verbal, onde o aluno xinga, grita e até humilha esses profissionais, já 

para 25% não há agressão nenhuma, mas para 17% existe sim, e cita o assédio 

moral, e para 8% dos entrevistados a discriminação também tem acontecido muito, 

já que muitas vezes o modo de como o profissional de educação se veste, a cor da 

pele, tudo isso acarreta para que o mesmo seja discriminado. 
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Gráfico VIII: Ponto de partida 

 
 

 

 
 

 

Quando perguntamos na opinião dos profissionais de educação qual o ponto 

de partida para que o aluno se torne um agressor, 46% responderam que o ponto de 

partida são as drogas e bebidas, para 31% tudo se inicia quando ocorre a separação 

dos pais, já para 15% dos entrevistados, o que acontece muito é a presença de 

gangues, mas para 8% o que leva esses alunos a terem esses comportamentos 

violentos. Mas sabemos que na maioria das vezes a separação dos pais é a 

principal causa, porque os filhos nunca querem aceitar essa situação, não foi 

relatado aqui, mas muitas vezes a agressão começa dentro da própria casa, quando 

o pai agride a mãe, e isso é mais comum do que se imagina, e ao presenciar tudo 

isso, a criança acaba se revoltando, e a partir daí passa a ter comportamentos 

violentos. 
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Gráfico IX: Atitudes e conflitos 

 

 

 
 

 

Questionamos sobre o que leva o aluno a ter essas atitudes violentas, então 

50% dos entrevistados responderam que na maioria das vezes é simplesmente a 

falta de apoio familiar, para 25% o que causa essas atitudes é a necessidade 

financeira, mas para 17% o que leva o aluno ser agressivo, são as más companhias, 

porém 8% desses profissionais dizem que tudo acontece porque são vândalos, 

pensando nisso, lembramos que nas escolas tem os chamados grupos, e que 

muitas das vezes sempre tem um que influencia de uma forma ou de outra, tornando 

assim, uma pequena gangue onde tudo começa.  
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Gráfico X: Visão da violência na Escola 

 
 

 

 
 

Indagamos sobre a opinião dos profissionais de educação quanto à violência 

sofrida, na visão do aluno agressor, 42% responderam que eles agem por conta do 

excesso do estresse do professor, para 33% dos entrevistados, eles vinculam com o 

excesso de autoridade por parte do mesmo, mas para 8% acreditam que é uma 

ligação entre todos as opções acima descritas no gráfico, ou seja, exigência nas 

avaliações, excesso de autoridade, estresse. Podemos dizer que cada agressor tem 

uma justificativa diferente para sua auto defesa, já que para ele o único culpado para 

todos os problemas é somente do profissional de educação. 
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Gráfico XI: Que atitudes tomar? 

 

 

 
 

 

Ao questionar sobre o que deve fazer em relação a espancamento e demais 

agressões a professores pelos alunos, 50% responderam que relatar as autoridades 

sempre é a melhor solução, para 25% se somente levar o agressor para a 

coordenação da escola, e dar advertência para o mesmo já soluciona o problema, 

mas para 17% dos entrevistados temos que buscar ajudar a ambos, já para 8% o 

melhor a fazer é ignorar por medo de represarias, ou seja temem em reatar o 

acontecido, por medo de uma possível agressão e perseguição ainda maior. 
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Gráfico XII: A valorização 

 

 

 

Para finalizar nossa pesquisa, perguntamos aos profissionais de educação 

da Escola Professor Élcio Prates se os mesmos consideravam sua profissão 

valorizada, 42% disseram que não consideravam valorizada, 33% disseram que 

consideravam normal, 17% responderam que acreditam que sim, é valorizada, mas 

8% dos entrevistados disseram que deveria ser mais valorizada. 

 No entanto sabemos que a porcentagem de 8% deveria ser a maior, já que 

essa é uma profissão muito almejada, mas que muitas vezes não tem o 

reconhecimento que deveria ter. Ser um profissional da Educação muitas vezes é 

tida como uma profissão que se trabalha por amor, e o desejo de transmitir o 

conhecimento, muitas vezes sem pensar em fins lucrativos 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar este trabalho, pode-se concluir que a violência escolar influencia 

diretamente na saúde do professor, embora este um tema pouco divulgado pela 

mídia, apresenta-se com muita frequência, passando muitas vezes despercebida no 

âmbito escolar, sendo que se trabalhada e percebida de forma rápida pode evitar 

transtornos sem deixar maiores danos ao envolvidos.  

Diante pesquisas, comprova-se que a violência contra o professor nada mais 

é do que um reflexo dessa sociedade violenta em que o aluno pertence. 

Sucessivamente têm-se como fator demonstrativo da violência os elementos sociais, 

tais como: família, desigualdade social, o meio de inserção da criança, e entre 

outros, devem ser considerados importantes para explicar essa realidade violenta e 

desigual na instituição escolar.  

Contudo, torna-se necessário que a comunidade escolar procure conhecer 

sobre essa questão para ajudar os docentes à solucionarem o problema de forma 

coerente, principalmente no início para que não se torne um grande problema mais 

tarde, levando o professor a se desmotivar, entrar num quadro depressivo dentre 

outros problemas de saúde.  

Pode-se admitir que esta pesquisa teve o intuito de captar a dimensão do 

tema representando as origens, as manifestações, as atitudes e as consequências 

na vida do docente. O envolvimento do grupo escolar e da família foram citados 

como características fundamentais para amenizar este fenômeno. 

Percebeu-se também que um diagnóstico mal realizado pode causar ainda 

mais danos ao professor, e ao diagnosticar que a criança realmente apresenta e 

desenvolve ação violenta dentro da instituição escolar, a participação de psicólogos, 

médicos e advogados tornam-se indispensáveis, pois o acompanhamento fará toda 

a diferença na recuperação do docente e do discente em questão, vencendo as 

barreiras, utilizando dos melhores métodos para melhora de cada um, 

proporcionando meios de sucesso e mostrando ao indivíduo de que ele é capaz.  

Fica claro também que é de extrema importância a continuidade de estudos 

e pesquisas nesta área por educadores, profissionais da educação e da saúde para 

auxiliar a todos que se interessam pela qualidade da educação e exclusão da 

violência no meio escolar independentemente das dificuldades. 
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A formação inicial e continuada de professores desconhece, ainda hoje, as 

manifestações psíquicas presentes na sala de aula e na escola. Os efeitos negativos 

dessas manifestações são visíveis na prática, quando os professores não 

conseguem atender aos seus ideais educativos e às demandas escolares e, por 

isso, adoecem. Assim, repensar o papel da formação docente é fundamental para a 

reconstrução da identidade profissional. 

Neste caso, podemos pensar que um dos principais suportes ao professor 

poderia acontecer no percurso de formação, na medida em que esta acolha a 

criação ou a abertura de um espaço onde o docente possa, de maneira efetiva, 

endereçar sua palavra a um Outro, ser escutado e se escutar em relação a seus 

medos, inseguranças e dúvidas que comparecem na prática pedagógica e, ainda, 

interrogar-se sobre sua escolha profissional e nela implicar-se como sujeito de 

desejo. 

Parte final do texto, na qual se respondem, de forma sucinta, as questões 

levantadas na pesquisa, fazendo uma síntese geral.  

Entretanto buscamos analisar diversas manifestações de violência escolar 

contra os docentes da rede Estadual de ensino, e a percepção que estes têm sobre 

essa violência. Para isso realizamos uma pesquisa de cunho qualitativo, usando 

uma diversidade de material que caracteriza esta pesquisa como estudo de caso.  

Colocamos relatos de alguns profissionais que julgamos pertinentes para 

enriquecer o trabalho e penso que este é um estudo inicial, de uma discussão que 

deverá ser aprofundada nos âmbitos escolares e acadêmicos, por sua relevância 

para a educação de forma geral. Um dos dados que mais nos chamou a atenção foi 

o alto índice de violência e desacatos que os docentes reconhecem sofrer em seu 

cotidiano e o reduzido número de denúncias que os mesmos registram junto a 

delegacia. 

 Pensamos que essa violência deveria ser devidamente registrada pelos 

docentes e encaminhada à secretaria municipal de educação, trazendo 

consequências a seus praticantes, passaria a ser desnaturalizada e problematizada 

pela sociedade de forma geral, ficando mais fácil de pensar soluções coletivas para 

um problema que está sendo carregado individualmente pelos docentes encarado 

como um problema pessoal, mas que na verdade é um problema  social, e exige a 

criação de políticas públicas de combate, por parte dos gestores, e ações coletivas 

da sociedade civil como um todo.   
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Nas Escolas, as relações do dia a dia deveriam traduzir respeito aos 

professores, funcionários e alunos, através de atitudes que levassem a amizade, 

harmonia e integração de pessoas, de um ensino e aprendizagem ampliado visando 

atingir os objetivos.  

No entanto o que se vê é um ambiente de hostilidade e agressividade, tanto 

entre os próprios alunos, quanto entre os professores e outros funcionários da 

escola, a violência na escola é decorrente do medo de ser reprovado ou de ameaças 

que o aluno sofre em casa. 

A violência entrou de vez no currículo escolar brasileiro, só que agora, 

infelizmente em vez de um saudável e democrático conflito no campo das ideias os 

alunos e professores, e funcionários precisam cada vez mais conviver com 

agressões e ameaças e abusos. 

A instituição escolar não está preparada e nem tem autonomia para 

trabalhar ética em seu currículo, é importante entregar e resgatar a responsabilidade 

do Estado na definição de políticas públicas nas escolas que combatem e 

minimizem a violência presente no meio social educacional. 

A escola tem que exercer um importante papel nesse processo de combate 

a violência contra os docentes, uma vez que ela prepara seus alunos também para 

serem aceitos socialmente. 

A violência física provocada pelos alunos contra o professor é a mais fácil de 

ser identificada, classificada e resolvida pela escola, por deixar marcas visíveis e 

hematomas, embora a violência psicológica e moral também muito praticada contra 

os professores faça tanto estrago quanto a agressão física que na maioria dos casos 

nem sempre é resolvida pela escola. 

Professores agredidos por alunos, professores tendo danos dos bens 

materiais, professores assediados, muitas vezes ofensas entre professor e aluno, 

todos essas são ações e fatos de violência que já existem em algumas situações 

dentro das escolas e que o cotidiano precisa enfrentar coma firmeza com que as 

autoridades debatem a violência fora da sala de aula. 

Do contrário, nosso papel de formador não será cumprido, uma vez que o 

professor está perdendo não só seu lugar de autoridade, mas também de suposto 

saber. 
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ANEXOS 

 

Questionário aplicado aos educadores da Escola Estadual Professor Élcio Prates.  

Prezado(a) Professor(a), 

 Meu nome é Mirian Gracês da Silva, sou acadêmica do Curso de Licenciatura 

Plena em Letras e Espanhol pela FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS DE 

GUARANTÃ DO NORTE - FCSGN (Uniflor). Solicito sua colaboração para minha 

pesquisa de conclusão de curso, respondendo ao questionário abaixo. Na pesquisa 

pretendo analisar e compreender o atendimento Educacional na Escola Estadual 

Professor Élcio Prates. 

 O questionário é anônimo, e os dados obtidos serão utilizados apenas para 

fins acadêmicos, portanto sinta-se a vontade para expressar-se livremente.  

  

 

Sua participação é importante! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarantã do Norte, MT 

2018 
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QUESTIONÁRIO 

 

1- Pensando na violência existente dentro desta escola, marque dentre as 
opções abaixo, as atitudes tomadas pelos professores em consequência 
desta violência. 
(  ) Professores faltando às aulas. 

(  ) Pedido de transferência de professores. 

(  ) Pedido de demissão de professores. 

(  ) Professores tendo que ter acompanhamento com um psicólogo. 

 
2- No último ano, algum aluno te agrediu nesta escola? Cite quantas 
vezes, e qual o tipo de agressão. 
(  ) 1 vez, agressão física, verbal. 

(  ) 2 vezes, verbal. 

(  ) 3 vezes, agressão verbal, moral. 

(  ) Não houve agressão. 

 

3-  Como enfrentar o medo das violências sofridas na escola, pelos 
alunos agressores? 
(  ) Prestar mais atenção ao seu redor. 

(  ) Não deixar de agir, quando houver agressão. 

(  ) Sempre buscar ajuda. 

(  ) Elaborar uma forma de auto proteção. 

 

4-   Na sua opinião, o que deveria ser feito para tentar evitar uma possível 
agressão? 
(  ) Saber mais sobre a vida social do aluno. 

(  ) Conhecer suas ideias, seus limites. 

(  ) Ser mais compreensível em relação a disciplina. 

(  ) Buscar uma maneira que envolva todos os alunos. 

 

5-  Qual a reação da família do agressor diante o ocorrido na escola? 
(  ) Acusa a instituição. 

(  ) Culpa os professores. 

(  ) Não acredita na conduta dos filhos, e com isso não tomam nenhuma 

providência. 

(  ) Se dispõem a ajudar. 

 

 

 

 

 

Guarantã do Norte, MT 

2018 
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6-  Como caracterizar e identificar o comportamento violento dentro do ambiente 
escolar? 
(  ) Desvio de conduta. 

(  ) O meio social. 

(  )Aluno sem disciplina. 

(  ) Todas as opções. 

 

7-   Existem outros tipos de violência, com quais você já se deparou? 
(  ) Assédio moral. 
(  )Verbal. 

(  )Discriminação. 

(  )Nenhum. 

 

8-  Qual o fator que pode ser o ponto de partida para que esse aluno se torne agressor? 
(  ) Presença de gangues 

(  ) Alunos membros de facções 

(  ) Drogas e bebidas 

(  ) Separação dos pais. 

 

9-  O que leva o aluno a ter essas atitudes violentas? 
(  ) Falta de apoio familiar 

(  ) Necessidade financeira 

(  ) Vandalismo 

(  ) Mal companhia 

 

10- Na sua opinião como é vista a violência contra o professor, pela visão do agressor? 
(  ) Exigência nas avalições 

(  ) Excesso de autoridade 

(  ) Estresse 

(  ) Todas as alternativas 

 

11- O que se deve fazer em relação a espancamento e demais agressões a professores 
por esses alunos? 
(  ) Ajudar a ambos. 

(  ) Relatar as autoridades cabíveis. 

( ) Somente levar o agressor para a coordenação da escola, e dar advertência para o 

mesmo. 

(  ) Ignorar por medo de represarias. 

 
12- Você considera sua profissão valorizada? 

 

(  ) Valorizada 

(  ) Não valorizada 

(  )  Normal 

(  ) Poderia ser mais reconhecida 
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