
 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 
GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO – POSENSINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERIVELTON NUNES DE ALMEIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIOLÊNCIA ESCOLAR: SENTIDOS NO CONTEXTO DA PRÁTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOSSORÓ/RN 

2018 



 
 

ERIVELTON NUNES DE ALMEIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIOLÊNCIA ESCOLAR: SENTIDOS NO CONTEXTO DA PRÁTICA 
 
 
 
 
 
 
Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Ensino 
(POSENSINO), da UERN/IFRN/UFERSA, 
como requisito parcial para a obtenção do 
título de Mestre em Ensino. Área de 
Concentração: Ensino na escola pública. 
Linha de pesquisa: Ensino de Ciências 
Humanas e Sociais. 

 
Orientador: Prof. Dr. Jean Mac Cole 
Tavares Santos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MOSSORÓ/RN 
2018 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catalogação da Publicação na Fonte. 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A447v           Almeida,Erivelton Nunes de 

Violência escolar: sentidos no contexto da prática. / 
Erivelton Nunes de Almeida. - Mossoró, 2018. 

112p. 
 

Orientador(a): Prof. Dr. Jean Mac Cole Tavares  
Santos. 

Dissertação (Mestrado em Programa de Pós- 
Graduação em Ensino). Universidade do Estado do Rio  
Grande do Norte. 

 
1. Violência escolar. 2. Sentidos. 3. Contexto. I.  

Santos, Jean Mac Cole Tavares. II. Universidade do  
Estado do Rio Grande do Norte. III. Título. 

 



 
 

ERIVELTON NUNES DE ALMEIDA 

 
 
 
 
 
 

VIOLÊNCIA ESCOLAR: SENTIDOS NO CONTEXTO DA PRÁTICA 

 
 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Ensino 
(POSENSINO), da UERN/IFRN/UFERSA, 
como requisito parcial para a obtenção do 
título de Mestre em Ensino. Área de 
Concentração: Ensino na escola pública. 
Linha de pesquisa: Ensino de Ciências 
Humanas e Sociais. 

 
Aprovada em 11 de abril de 2018. 

 

Banca Examinadora 
 
 

__________________________________________________ 
Prof. Dr. Jean Mac Cole Tavares Santos  

(Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN) 
(Orientador) 

 
___________________________________________________ 

Prof. Dra. Marcia Betania Oliveira 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

(1ª Examinadora) 
 

____________________________________________________ 
Prof. Dr. Francisco das Chagas Silva Souza 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN 
(2º Examinador) 

 
_____________________________________________________ 

Prof. Dra. Lia Machado Fiuza Fialho 
Universidade Estadual do Ceará – UECE 

(3ª Examinadora) 
 

______________________________________________________ 
Prof. Dr. Paulo Augusto Tamanini 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA 
(4º Examinador) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus, meu fiel amigo. À minha maior 
riqueza nesta Terra, minha família. A eles 
devo tudo o que sou e tudo o que ainda 
serei.  



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, primeiramente, que esteve presente me guinando. 

À minha mãe, Francisca, pelo amparo, paciência e pelo amor que sempre me 

deu. 

À minha esposa Mirella pela compreensão, apoio e carinho nessa jornada e 

ao meu querido e amado filho Miguel, motivo maior do meu esforço e dedicação; 

Aos meus irmãos Emerson, Junior e Kalyne por confiarem e acreditarem em 

mim. 

Ao Prof. Dr. Jean Mac Cole Tavares Santos, pela orientação imprescindível. 

À colega Suzana, por dividir comigo momentos de reflexões e inquietações 

acerca da pesquisa. 

Aos colegas do Grupo de Pesquisa Contexto pelos momentos de reflexões, 

em especial a Profa. Dra. Marcia, pelo compartilhamento das angústias que a 

pesquisa acadêmica impõe. 

Às pessoas que trabalham nas escolas onde a pesquisa foi realizada e a 

todos e todas que contribuíram de alguma forma para a realização deste trabalho. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não existe a possibilidade de um lugar 
objetivo de onde se possa falar e nomear 
o mundo fora da história, da linguagem, 
das construções discursivas, das 
identidades e experiências (LOPES, 2013, 
p. 15). 

 

 



 
 

RESUMO 

 

Neste trabalho abordamos as concepções dos professores em torno do 

significado de violência escolar. Levamos em consideração o momento de 

instabilidade por qual passa a sociedade pós moderna, mas principalmente a fluidez 

conceitual do termo violência. Defendemos que não há possibilidade de fixar, de 

forma definitiva, o significado de violência, sendo esse termo preenchido no contexto 

da prática escolar, por meio de demandas e contingências específicas dos 

professores e das escolas. Na pesquisa, tomamos como referências os estudos de 

Ernesto Laclau e Alice Lopes sobre o descentramento conceitual e a construção dos 

significados de forma discursiva e interessada, impulsionada por demandas e 

resultado de lutas de grupos, que pretendem hegemonizar o conceito de violência 

escolar contingencialmente. A ideia central é compreender como se dá as 

concepções dos professores, ainda que provisória, do significante violência escolar. 

Para tanto, investigamos os significados atribuídos ao termo violência escolar pelos 

professores do ensino médio da rede pública de Mossoró/RN, levando em 

consideração suas práticas e suas concepções e estratégias docentes. Para tanto, 

recorremos a entrevistas com docentes da rede pública de ensino médio de 

Mossoró/RN, além de análise de documentos, livros didáticos e sites especializados 

em notícias policiais. Buscamos ainda analisar as possíveis relações entre as 

percepções dos e a forma como os documentos oficiais e os livros didáticos tratam 

do tema ‗violência escolar‘. Além disso, nos interessou entender as possíveis 

relações ente a mídia (sites e blogs) e a significação de violência escolar construídas 

nas escolas. Utilizamos dessas estratégias de inter-relação como um meio para 

compreender como se dá a construção de sentidos atribuídos pelos professores à 

‗violência escolar‘. Defendemos que, na tentativa de significar o que seja violência 

escolar, o significante violência foi se constituindo em um ambiente de contestações, 

de lutas antagônicas e subjetivações políticas. Observamos com isso, que as 

significações atribuídas à violência escolar pelos professores entrevistados sofrem 

influências dos documentos oficiais, dos livros didáticos e também da mídia. 

 
Palavras-chave: Concepções, Professores, Violência, Escolar. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

In this work, the teachers' conceptions about the meaning of school violence are 
discussed. We take into account the moment of instability due to the quality of 
postmodern society, but mainly a conceptual fluidity of the term-violence. We defend 
that there is no possibility of definitively fixing the meaning of violence, and this term 
is filled in the context of school practice, through specific demands and contingencies 
of schools. In this research, references are taken from the studies of Ernesto Laclau 
and Alice Lopes on the conceptual decentering and a construction of the meanings in 
a discursive and interested way, driven by demands and results of group struggles, 
which intend to hegemonize the concept of school violence contingentially. A central 
idea is how to fill up, even if temporary, the significant school violence. Therefore, 
meanings are investigated attributed to the term school violence by high school 
teachers of the public network of Mossoró / RN, leading in their difficulties and their 
conceptions and strategies. It is argued, in an attempt to signify what is school 
violence, and how  significant violence is constituted in an environment of 
contestation of antagonistic and subjective political struggles. To do so, we used 
interviews with teachers of the public high school in Mossoró / RN, through semi-
structured questionnaires, as well as analysis of documents, textbooks and websites 
specialized in polling news.ns of educators around the meaning of scholar violence. It 
was observed that the meanings attributed to school violence by teachers 
interviewed are influenced by official documents, textbooks and also the media.  
 
Keywords: Conception, Teachers, Violence, School 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Neste capítulo introdutório, apresentamos nosso estudo intitulado Violência 

Escolar: sentidos no contexto da prática, na busca de situar os pontos principais 

que norteiam o processo investigativo: o panorama da pesquisa; o caminho 

metodológico, no qual são apontados os princípios, campo de estudo, as técnicas e 

instrumentos utilizados; e a revisão da literatura. 

 

1.1 PANORAMA DA PESQUISA 

 

No ano de 1998, quando ingressei no curso de licenciatura em Matemática, 

na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), aproximei-me da docência 

motivado por algumas demandas particulares e pelo desejo de ser professor. Antes 

mesmo de concluir o curso, iniciei a atividade docente na rede pública de ensino 

como estagiário, lecionando a disciplina de Matemática no ensino médio, como 

também em escolas privadas na cidade de Natal/RN. 

Após a conclusão do curso de licenciatura em Matemática e da aprovação em 

dois concursos públicos, lecionei a disciplina de Matemática, durante 04 anos na 

rede de ensino Municipal de Natal/RN (ensino fundamental), e 06 anos as disciplinas 

de Matemática e de Física, na rede estadual de ensino (ensino médio). Porém, 

outras demandas me levaram para caminhos profissionais diversos e, 

posteriormente, ao ingresso no curso de bacharelado em Direito.  

Após concluir o curso de bacharelado em Direito, no ano de 2012, e cursar 

uma pós-graduação (especialização) em Perícia Criminal, retornei à sala de aula, 

agora lecionando disciplinas jurídicas em cursos preparatórios para concursos 

públicos; em cursos de formação profissional na Academia de Polícia Civil do Rio 

Grande do Norte (ACADEPOL) e, posteriormente, em faculdades privadas na cidade 

de Pau dos Ferros/RN e Aracati/CE, mais precisamente as disciplinas da área de 

ciências criminais. 

Essa diversificação de atuações me levou a novos caminhos, mas também 

me apresentou uma necessidade premente de prosseguir nos estudos acadêmicos, 

principalmente para fins de habilitação à docência no ensino superior, e para 

qualificação e aprendizado em metodologias e pesquisas cientificas, haja vista que 
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não vislumbro o ensino desvinculado das atividade de pesquisa e extensão na 

prática docente de ensino superior. 

O despertar dessa necessidade me causou, em alguns momentos, certo 

desconforto e inquietações, pois não encontrava nos programas de pós-graduação 

stricto sensu oferecidos na cidade de Mossoró/RN, ou nas proximidades, algo que 

agregasse minhas demandas aos meus interesses acadêmicos jurídicos e a minha 

disponibilidade.  

Sair de todos os afazeres e adiar outros objetivos para se dedicar a uma 

seleção de um Mestrado não é uma decisão das mais fáceis. Daí que surge, no ano 

de 2015, o Mestrado Acadêmico em Ensino oferecido pelo da UERN/IFRN/UFERSA 

(POSENSINO), com uma proposta inovadora e objetiva. 

Precisava a princípio me adequar a uma das linhas de pesquisa oferecidas 

pelo programa e ao perfil científico de um dos orientadores e, posteriormente, óbvio, 

ser aprovado nas etapas da seleção. Necessitava, naquele momento, fazer algumas 

articulações, ainda que provisórias, que atendessem às demandas do programa e as 

minhas, claro.  

Aproximei-me, para tanto, da linha Ensino de Ciências Humanas e Sociais1, 

por se tratar de uma área que mais me atrai a leituras e pesquisas dentre as 

ofertadas, mas, também, por ter me apresentado opções viáveis de áreas de 

atuação dos orientadores, como por exemplo, ‗ensino e violência e indisciplina‘. 

Hoje compreendo, conforme explica Laclau (2011), que diante do contexto 

aberto e vulnerável, a minha escolha foi algo puramente contingencial. No entanto, 

percebo que fiz a melhor escolha das opções que estavam dentro de minhas 

condições. 

Apresentei como tema da pesquisa violência nas escolas. A escolha por essa 

temática se deu por algumas razões, dentre elas, a de ter vivenciado em sala de 

aula, enquanto professor da educação básica, situações de conflitos que afetavam, 

de alguma forma, o ambiente escolar e que aparentemente tinham algumas 

                                                             
1
 Esta linha de pesquisa tem como objetivo desenvolver investigações a respeito do processo ensino-

aprendizagem, nas disciplinas de ciências humanas e sociais em uma perspectiva interdisciplinar. Os 
estudos desenvolvidos no âmbito desta linha aprofundam a reflexão acerca do ensino dos processos 
históricos, da formação da sociedade brasileira e do pensamento filosófico. Também tem como foco a 
utilização do livro didático, memórias de práticas de ensino-aprendizagem e a análise dos seus 
conteúdos, além do uso das tecnologias para a docência nas Humanidades, no espaço da escola 
pública. Disponível em: <http://propeg.uern.br/posensino/default.asp?item=posensino-area-
concentracao>. Acessado em: 03/12/2017. 

http://propeg.uern.br/posensino/default.asp?item=posensino-area-concentracao
http://propeg.uern.br/posensino/default.asp?item=posensino-area-concentracao
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implicações na relação entre os sujeitos escolares, principalmente na relação entre 

os professores e alunos.  

Outra importante contribuição para a aproximação com o tema é o fato de 

exercer desde o ano de 2002 o cargo de agente de polícia civil no Estado do Rio 

Grande do Norte, me envolvendo de várias formas com mediação de conflitos, 

inclusive no ambiente escolar. 

Outros diversos motivos como: a repercussão social de atos tidos como 

violência escolar; a forma como a mídia trata e noticia o fenômeno da violência na 

escola; e o modo como a sociedade tem se comportado frente ao discurso de 

‗aumento de violência na escola‘ foram significativamente decisivos para a minha 

aproximação com o tema. 

Porém, para fins de adequação à pesquisa cientifica, precisei desconstruir 

alguns conceitos, me desfazer de outros e reorganizar outros tantos. No entanto, 

esse não foi o maior impacto após a escolha de cursar uma Pós-Graduação – em 

nível de Mestrado. Algo mais desafiador e instigante ainda estava por vir. Após a 

seleção e os primeiros encontros com o professor orientador me foi apesentado por 

ele alguns autores que se filiam à perspectiva pós-estruturalista, a qual ele se 

aproxima e defende. 

Talvez, por ter a origem acadêmica em Escola Técnica (ensino médio), 

seguida de uma graduação nas áreas das exatas (Matemática), e ainda por ter feito 

o curso de bacharelado em Direito, que apesar de se denominar de ciências sociais 

é bastante disciplinar e estruturado, tenho sentido bastante dificuldades para 

compreensão dos significados como algo aberto, provisório e contingente.  

Entender que os significantes são flutuantes2 e que a construção dos 

sentidos/significados é discursiva, contextual e provisória, implicou em abrir mão dos 

conhecimentos adquiridos durante anos de estudos, principalmente os construídos 

com base em conceitos centrados e fixos, pautados, até então, por mim na disciplina 

e em estruturas organizadas dos sentidos. Esse tem sido um processo complexo e 

difícil nessa nova etapa de construção, reconstrução, ou melhor, de reorganização 

do conhecimento. 

                                                             
2
 Costa e Pereira (2013) ao se referir, por exemplo, ao significante ensino de qualidade com um 

significante ‗flutuante‘ explicaram: ―Um significante que em diferentes formações discursivas, no 
campo da educação, assume sentidos diferenciados que, visando atender a demandas específicas, 
funcionam de forma a preencher provisória e diferencialmente o significante vazio qualidade na 
educação‖ (COSTA; PEREIRA, 2013, p. 2).  
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Precisava, para tanto, compreender, além dos diversos textos de autores que 

se filiam às perspectivas pós-estruturalistas, como, Derrida, Lopes e Laclau, 

apresentados pelo orientador, as várias discussões que se travavam nos encontros 

do Grupo de Pesquisa Contextos e Educação/FE/UERN3; principalmente sobre os 

significantes vazios4, a teoria do descentramento, e a ausência de estruturas fixas na 

construção dos significados, sobretudo no significado de violência escolar, até então 

tido por mim como algo fixo e determinado, preenchido a priori a partir de uma ideia 

estruturada e centrada. 

Considerar que um significante é vazio, conforme Laclau (2011), é primar pela 

impossibilidade estrutural da significação em si mesma. Já quanto ao 

descentramento, Lopes (2015, p. 447) aponta que: 

 

Descentrar não é multiplicar os centros de poder e significação, de 
maneira a estabelecer alternativas ocasionais entre um centro e 
outro. Também não é manter um centro único, porém provisório no 
tempo. É conceber que todo centro é instável e fugidio; sujeito à 
disputa, no tempo e no espaço. 

 

Não que tenha abandonado todas as ideias sobre os conceitos, mas procuro 

entender agora que essa construção é contínua, que irá se hegemonizar em mim, 

em algum momento, mas não definitivamente. Isso porque somos sujeitos em 

construção, guiados por demandas e contingências envoltos em contextos sem 

identidades fixas, movidos por lutas e influencias de grupos, com o objetivo de 

hegemonizar politicamente os sentidos, os conceitos e os significados dos diversos 

significantes linguísticos.  

Já um tanto ambientado com essas discussões em sala de aula, readequei o 

projeto inicial de pesquisa e propus então investigar os sentidos atribuídos pelos 

professores ao termo violência escolar. Não abandonei a ideia de que a escola, 

como parte de um contexto social, não está livre da problemática da violência, que 

se apresenta nesses estabelecimentos sobre as mais variadas formas, como por 

exemplo, as agressões físicas, psicológicas, simbólicas e o bullying, e que tais 

                                                             
3
 O Grupo Contextos e Educação é um Grupo de pesquisa ligado à Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte que tem como principal linha de pesquisa Políticas educacionais, currículo e 
docência no contexto escolar. 
4
 De acordo com Lopes (2010), inspirada nos estudos de Laclau, o significante vazio se relaciona com 

aquilo que todos se identificam pelas suas articulações, são as várias concepções que estão 
inseridas em uma agenda política. Isso, ao mesmo tempo em que cria muitas possibilidades e 
entendimentos, acaba por não ter uma definição que possa torná-lo um discurso hegemônico. 
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formas de violência penetraram no ambiente escolar, de modo que podem causar 

prejuízos nas relações interpessoais dos sujeitos escolares e, consequentemente, 

interferir no processo ensino aprendizagem.  

Porém, agora, a partir de uma aproximação com a perspectiva pós-

estruturalista, defendemos que a violência na escola é um fenômeno com várias 

possibilidades de entendimento, ou seja, o conceito de violência é preenchido 

contextualmente, por meio de articulações que tentam, de alguma forma, 

hegemonizar o seu significado, influenciadas por demandas e contingências 

temporárias, que de algum modo se sobressai em algum momento. 

Por fim, essas demandas levaram-me ainda a participar do projeto de 

extensão Estudos em Indisciplina e Violência na Escola (EIVE), da Faculdade de 

Educação, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte FE/UERN. Esse 

grupo, além de discutir as diversas concepções de violência escolar, realiza 

encontros, debates e intervenções dialógicas nas escolas, objetivando ouvir a 

escola, estabelecer o ambiente de aprendizagem conjunta e, quando possível, 

contribuir para a qualidade das relações na escola.  

Por meio dessas diversas atividades, passei a observar que as implicações 

das várias ressignificações, ou seja, o ato de contestar os sentidos prévios, e as 

reconfigurações do conceito de violência no ambiente escolar têm suscitado 

discussões que buscam uma compreensão desse fenômeno. No entanto, 

entendemos que antecede a essa discussão a compreensão dos docentes sobre a 

concepção do significante violência na escola. 

Portanto, neste trabalho, abordo as concepções de sentidos de violência 

escolar por professores da rede estadual de ensino médio, da área urbana do 

município de Mossoró/RN, tomando como referência as percepções, a partir de 

estratégias, intervenções/mediações dos docentes na construção dos processos de 

ensino-aprendizagem.  

Levamos em consideração que a violência escolar é fenômeno complexo, 

com várias possibilidades de interpretação e ressignificações, que vem chamando 

atenção de educadores, pesquisadores e da sociedade em geral. Tem sido, 

inclusive, assunto recorrente nos diversos meios de comunicação. Defendemos 

ainda que o fenômeno da violência, de algum modo, interfere no cotidiano da escola, 

podendo afetar as relações interpessoais no ambiente escolar, sobretudo os 

processos de ensino e de aprendizagem. 
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Buscamos ainda analisar as possíveis relações entre as percepções dos 

professores atuantes na rede pública estadual de ensino médio em Mossoró/RN e a 

forma como os documentos oficiais e os livros didáticos tratam do tema ‗violência 

escolar‘. Além disso, nos interessou entender as possíveis relações ente a mídia 

(sites e blogs) e a significação de violência escolar construídas nas escolas. 

Utilizamos dessas estratégias de inter-relação como um meio para compreender 

como se dá a construção de sentidos atribuídos pelos professores à ‗violência 

escolar‘. 

Além deste capítulo introdutório e o das Considerações finais, o trabalho 

encontra-se organizado da seguinte forma: no segundo capítulo traçamos, a partir 

de aproximações com autores que se filiam à perspectiva pós-estruturalista, como se 

dar as possíveis construções de sentidos, levando em conta o descentramento e a 

teoria da desconstrução de Derrida (2001) e dos significantes vazios de Laclau 

(2011). Nesse sentido, apresentamos como entendemos: as relações entre 

significantes e significados; as relações hegemônicas; e a construção discursiva do 

termo violência escolar.  

Dessa forma, levamos em consideração o momento de instabilidade social e 

das Ciências Sociais, ou seja, a pós-modernidade. Aproximamo-nos, para tanto, de 

Bauman (2008) com o conceito de ‗modernidade líquida‘, apontando as possíveis 

relações entre o que o autor chamou de medo líquido, elemento da sociedade pós-

moderna, e a violência escolar.  

Ainda no segundo capítulo, apresentamos alguns pesquisadores que estudam 

violência escolar sob o viés estruturalista, ou seja, de forma centrada e estruturada. 

Delineamos algumas tentativas de definir, a priori, o significado violência escolar e, 

em seguida, fizemos um contraponto dessas teses com base nas perspectivas pós-

estruturalistas, tendo em visa que defendemos que é impossível o fechamento a 

princípio e definitivo do significante de violência escolar. Decidimos por esse tópico, 

por entender que essas teorias, de alguma forma, podem contribuir na percepção de 

violência escolar pelos docentes. 

No terceiro capitulo, apresentamos as ideias de contexto e da significação e 

ressignificação do significante violência escolar, tomando como base os 

estabelecimentos escolares (o contexto da prática). Para isso, nos aproximamos de 

autores filiados a correntes do pós-estruturalismo como: Jacques Derrida, Ernesto 

Laclau e Alice Casimiro Lopes, no que diz respeito à ideia de contexto; e de Stephen 
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Ball e Richard Bowe quanto às interpretações e ressignificação pela comunidade 

escolar dos sentidos de violência na escola, para buscar entender como as escolas 

fazem política e como interpretam e implementam as políticas quem envolvem 

violência escolar. 

No quarto capítulo, apresentamos a pesquisa propriamente dita. Trouxemos 

em quatro tópicos os resultados obtidos nas investigações no que diz respeito aos 

sentidos de violência escolar construídos e ressignificados no contexto da prática. 

Inicialmente, analisamos as possíveis influências da mídia (sites e blog‟s) na 

construção do significado de violência escolar, discutimos, em seguida, alguns 

documentos Oficiais, que envolvem políticas públicas em torno da violência na 

escola. Mostramos ainda como o significante violência escolar é tratado nos livros 

didáticos das áreas de Ciências Sociais e, por fim, apresentamos as percepções, 

interpretações, ressignificações e construção dos sentidos de violência escolar, a 

partir de estratégias, intervenções/mediações dos docentes na construção do 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

1.2 CAMINHO METODOLÓGICO  

 

Por caminho metodológico entendemos, assim como Minayo (2009, p. 14), ―O 

caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade‖. Dessa 

forma, quando falamos de metodologia estamos abrangendo o método as técnicas 

de pesquisa, como também as subjetividades do pesquisador. ―Nada substitui, no 

entanto, a criatividade do pesquisador. Feyrabend, num trabalho denominado Contra 

o Método (1989) observa que o progresso da ciência está associado mais a violação 

das regras do que à sua observância‖ (MINAYO, 2009, p. 14). 

Para o alcance dos objetivos propostos no nosso trabalho de pesquisa, 

optamos por um estudo descritivo e exploratório, de abordagem qualitativa, baseado 

na Pesquisa Social. Optamos por uma pesquisa de abordagem qualitativa, pois 

acreditamos assim como Minayo (2009) que ela trabalha com um universo dos 

significados, ou seja: 

 

A pesquisa qualitativa reponde a questões muito particulares. Ela se 
ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não 
pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com um 
universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, 
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dos valores e das atitudes (MINAYO, 2009, p. 14). 

 

Tendo em vista que, na pesquisa buscamos compreender as concepções que 

os professores entrevistados atribuem a violência no contexto escolar, ou seja, que 

trabalhamos com realidades particulares e subjetivas de construção de significados, 

não havia outra forma viável de desenvolver o trabalho, a não ser qualitativamente. 

Minayo (2008, p. 47) apresenta ainda a Pesquisa Social como ―os vários tipos 

de investigação que tratam do ser humano em sociedade, de suas relações e 

instituições, de sua história e de sua produção simbólica‖. Esse tipo de pesquisa 

permite, assim, uma visão ‗macro‘ do indivíduo, entendendo ser o homem uma 

espécie que possui suas particularidades ao mesmo tempo que é influenciado pelo 

meio em que vive. 

No entanto, assim como Oliveira (2015), reconhecemos que a perspectiva 

pós-estruturalista, desconstrucionista, na qual se baseia este trabalho de pesquisa, é 

um desafio para a pesquisa qualitativa. Partindo desse entendimento a autora 

defende que a pesquisa não seja vislumbrada apenas como um procedimento de 

verificação direta ou ainda de testes de uma hipótese, haja vista que, de acordo com 

Lopes (2013), o campo educacional, tido como campo político, gera mais dissensos 

do que de verdades fundantes.  

Oliveira (2015) aponta ainda algumas contribuições da perspectiva pós-

estruturalista para a pesquisa qualitativa, a saber:  

 

Rompem com modelos lineares, constituindo-se como um diferencial 
significativo quando comparados com pesquisas que dispensam o 
emprego de referenciais teóricos para fundamentar análises políticas 
quando investigadas; estimulam o pesquisador a analisar tanto o 
contexto amplo quanto os aspectos microcontextuais (escolas, salas, 
e aula, etc.). Ao mesmo tempo, tais referenciais e abordagens 
colocam aos pesquisadores uma série de desafios, dentre eles está 
a necessidade de o pesquisador compreender as implicações da 
abordagem ou do referencial analítico que emprega, sempre 
vinculando a concepções epistemológicas específicas em seu 
trabalho acadêmico (OLIVEIRA, 2015, p. 4). 

 

Dessa forma, pesquisar qualitativamente, a partir das perspectivas pós-

estruturalistas, requer compreender que as estruturas não são fixas nem centradas, 

ou seja, as construção dos sentidos devem ser pautadas em construções 

discursivas interessadas. 
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Para Oliveira (2015), com base em Lopes (2013), as reflexões pós-

estruturalistas com relação à elaboração de pesquisas qualitativas apontam para 

possibilidades, mas também para limites, como por exemplo, o de compreender que 

as possíveis estruturações podem ser compreendidas como descentradas, ou ainda 

que a ideias de estrutura é substituída pela ideia de discurso, dessa forma, na 

ausência de estruturas fixas, que fecham definitivamente os conceitos, a significação 

pode ser entendida como estruturações e reestruturações discursivas, em processos 

contingentes, em que são questionados algumas noções, como por exemplo, a 

transcendência e a universalidade. 

Para Oliveira, Oliveira e Mesquita (2013), a teoria pós-estruturalista 

compreende que a própria realidade pesquisada pela ciência é produzida de forma 

discursiva, influenciada, dessa forma, pelo contexto político. Essas condições, 

denominadas pelos autores de ‗mediação discursiva‘, é vista por algumas 

perspectivas estruturalistas como um problema epistemológico. Porém, 

concordamos com Oliveira, Oliveira e Mesquita (2013), ao afirmarem que ―A 

discursividade é uma condição ontológica de constituição de todo o objeto e de toda 

a realidade experienciada pelos sujeitos‖ (p. 1329). 

Quanto à importância do discurso, nos filiamos à perspectiva dos autores 

Mendonça e Rodrigues (2014a , p. 11), quando afirmam, com base em Laclau, que o 

discurso deve ser considerado ―como algo principal com respeito a todas as 

identidades sociais, então nunca estaremos numa situação e que a sociedade 

encontre sua base última ou atinja a totalidade, onde o antagonismo desapareça e a 

política termine‖. 

Importante observar que de acordo com Mendonça e Rodrigues (2014b) 

―Discurso‖ não é simplesmente um reflexo de um conjunto de textos, mas uma 

categoria que aproxima palavras e, sobretudo, ações de natureza material e não 

ideal. ―Discurso é prática - daí a noção de prática discursiva – uma vez que 

quaisquer ações empreendidas por sujeitos, identidades, grupos sociais são ações 

significativas‖ (MENDONÇA; RODRIGUES, 2014b, p. 49). 

Desse modo, as escolhas metodológicas realizadas neste trabalho se 

aproximam de pressupostos filosóficos nos quais se baseiam as perspectivas pós-

estruturalistas, sobretudo, no que diz respeito a propostas discursivas, tendo em 

vista que, segundo Oliveira, Oliveira e Mesquita (2013, p. 1334), ―as formulações 

teóricas também são discursos opacos e interessados, que constituem a realidade e 
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que, portanto, não podem representá-la de forma neutra ou imparcial‖. Assim sendo, 

buscamos construir abordagens metodológicas a partir das características 

contextuais do problema e não o contrário. 

 

1.2.1 Campo de estudo 

 

Entendemos como campo de estudo ―o recorte espacial que diz respeito à 

abrangência, em termos empíricos, do recorte teórico correspondente ao objeto da 

investigação‖ (MINAYO, 2009, p. 201). Ou seja, indicaremos aqui os locais e sujeitos 

da pesquisa e os motivos das escolhas. 

Este trabalho foi realizado na área urbana da cidade de Mossoró/RN5, 

localizada no interior do Rio Grande do Norte6, no Nordeste brasileiro. É a principal 

cidade da Zona Homogênea Mossoroense7. 

Considerada uma cidade polo da Macro Região Oeste do estado, tem várias 

ligações comercias e de serviços com as cidades vizinhas, inclusive com cidades do 

estado do Ceará, ficando a uma distância de 260 quilômetro da capital Fortaleza. 

Essa aproximação com o estado do Ceará, mais notadamente com as cidades de 

Russas, Aracati e Fortaleza, implica em influências culturais, que tornam a dinâmica 

social de Mossoró peculiar com relação às demais cidade do Rio Grande do Norte. 

Está localizada ainda no espaço denominado de semiárido brasileiro. 

Segundo Dantas (2008), por estar distante dos grandes centros urbanos o semiárido 

brasileiro continua condenado ao atraso, ao isolamento e à eterna má vontade dos 

governantes. Ainda de acordo com o autor, a igualdade de direitos e o 

desenvolvimento tão falado nos grandes centros urbanos do país não passam de 

uma ficção naquela região. 

O município de Mossoró é reconhecido por manter viva sua importância 

                                                             
5
 O município de Mossoró, situado no interior do RN, está localizado entre as capitais Natal (281 

quilômetros de distância) e Fortaleza, capital cearense (a 237 quilômetros) às quais é ligada pela BR-
304. Situa-se na mesorregião do Oeste Potiguar e microrregião homônima, região Nordeste do país. 
Com uma área de 2 099,333 km², é o maior município em extensão territorial do Estado em área, e o 
segundo mais populoso (ficando atrás somente de Natal) e o 92º de todo o país. Sua população foi 
estimada pelo IBGE em 2017: 295.619 pessoas. Disponível em: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/mossoro/panorama>. Acessado em 17/01/2018).  
6
 A População do Rio Grande do Norte é estimada em 3.507.003 Disponível em: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/panorama>. Acessado em: 17/01/2018). 
7
 A considerada Zona Homogênea Mossoroense (ZHM) abrange 25 municípios com 28,14% de 

participação no Estado, e se divide em três subzonas: Assu, Mossoró e Salineira (Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, 2015, p.18). 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/mossoro/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/panorama
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histórica cultural em relação a diversos fenômenos no semiárido nordestino, como 

por exemplo, a resistência ao cangaço, a liberação de escravos e a participação 

feminina na política. Ocorrem na cidade anualmente vários eventos culturais que 

representam esses acontecimentos históricos. 

Apesar da posição geográfica, da importância para a região8, do 

desenvolvimento na área de serviços, e de possuir uma das principais bases 

petrolíferas do país9, Mossoró ainda é bastante carente de infraestrutura, não 

possuindo, por exemplo, um aeroporto comercial nem ligação por via duplicada com 

as capitais Natal e Fortaleza. Como segunda maior cidade do estado sempre foi 

preterida pela capital na disponibilização de serviços públicos. 

A pesquisa foi desenvolvida, especificamente em 02 escolas da rede estadual 

de ensino médio da cidade de Mossoró/RN, que é composta por 19 unidades 

escolares de ensino médio, que estão ligadas a 12º Diretoria Regional de Educação 

e Desporto10.  

As duas escolas foram escolhidas baseadas em percepções parciais de 

professores da rede estadual e da Diretoria Regional de Educação e Cultura de 

Mossoró, indicadas como estabelecimentos com alto grau de violência. No entanto, 

a escolha não representa uma amostra do grupo das 19 escolas, também não é 

nossa pretensão delinear uma representação das escolas investigadas, pois 

entendemos que não há homogeneidade entre as escolas envolvidas e que cada 

uma tem suas especificidade 

Das escolas: 

1) A primeira escola, denominada de E1, fica localizada na zona periférica da 

cidade, sendo que a maioria dos alunos residem na própria comunidade. O bairro 

onde está situado o estabelecimento é apontado como de alto risco, como também 

um local vulnerável com alto índice de tráfico e drogas. De acordo com o senso 

escolar, no ano de 2017, estavam matriculados no estabelecimento de ensino 290 

                                                             
8
 Economicamente, o município tem o segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) do RN e o maior de 

todo o Oeste Potiguar.  
(Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/mossoro/pesquisa/38/47001?tipo=ranking>. 
Acessado em: 17/01/2018) 
9
 De acordo com a Petrobras, a região do Rio Grande do Norte está entre as maiores produtoras de 

petróleo do Brasil. A Petrobras atua no Rio Grande do Norte desde 1951. O Canto do Amaro em 
Mossoró está entre os maiores campos de produção terrestre do país e entrou em operação no ano 
de 1986. (Disponível em: <www.petrobras.com.br> Acessado em 20 dez. 2017). 
10

 A 12ª DIRED, com sede em Mossoró, é composta por oito municípios e contava em 2017 com 30 
escolas de ensino médio, sendo 19 delas na área urbana de Mossoró. (Disponível em: 
<http://www.educacao.rn.gov.br/>. Acessado em 20 dez. 2017). 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/mossoro/pesquisa/38/47001?tipo=ranking
http://www.petrobras.com.br/
http://www.educacao.rn.gov.br/
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alunos, que possui 38 professores. A escola funciona nos dois turnos (matutino e 

vespertino), oferecendo além do ensino médio os anos finais do ensino fundamental. 

O público é considerado carente, de baixa renda. 

Não há muitas dificuldades para acessar o prédio da escola E1, que não 

possui cercas elétricas, câmeras de segurança, nem qualquer outro sistema de 

segurança. Nas visitas realizadas, verificamos ainda um aglomerado de jovens na 

frente do estabelecimento escolar, sendo que nem todos eram alunos. Durante a 

pesquisa não presenciamos nenhum ato considerado violento pela escola. 

2) O segundo estabelecimento educacional, denominado na pesquisa de E2, 

fica localizado na área central da cidade, próximo a pontos comerciais e 

supermercados, porém acolhe alunos de todas as regiões do município, inclusive da 

zona rural, que se deslocam à escola em ônibus escolares. O público é considerado 

de classe média baixa, mas também abrange um público mais carente. É 

considerada como uma escola relativamente violenta. Observamos que um dos 

motivos que podem justificar esse estigma de violenta pode ser a heterogeneidade 

dos alunos que frequentam a escola, mas também a grande quantidade de alunos 

matriculados. A escola possuía, em 2017, 206 alunos matriculados nos dois turnos, 

e conta com 24 docentes.  

A escola E2 possui um controle de entrada, feita por um funcionário (vigilante 

contratado). A movimentação de alunos em torno da escola é intensa, inclusive 

durante horário das aulas. Nessa escola, observamos uma estrutura precária, 

equipamentos obsoletos e danificados. Percebemos também algumas pichações. 

Porém, o muro externo da escola é mantido com pinturas na modalidade grafite, em 

boas condições. 

Com relação aos docentes sujeitos da pesquisa, escolhermos professores 

com mais de 10 anos de experiência em sala de aula, no ensino médio, que atuam 

nas disciplinas de Ciências Sociais, levado em consideração a voluntariedade para a 

pesquisa e a disponibilidade para participar das entrevistas. Não tivemos maiores 

problemas com a realização das entrevistas, havendo uma boa receptividade por 

parte dos professores selecionados. 
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1.2.2 Técnicas e Instrumentos  

 

Diante da realização do trabalho de pesquisa elegemos como objetivo geral a 

análise das concepções de violência escolar, no contexto da prática, tomando como 

referência as intervenções/mediações dos docentes na construção do processo de 

ensino-aprendizagem. Para atingir esse objetivo genérico utilizamos no percurso três 

objetivos específicos, a saber: 1) Compreender as possíveis relações entre a mídia 

(blogs e sites) e a significação de violência escolar; 2) Analisar os sentidos de 

violência escolar nos documentos oficiais e dos livros didáticos; 3) Perceber 

estratégias docentes em relação ao fenômeno da violência, a partir do sentido que 

lhe é dado no contexto escolar. 

Quanto aos instrumentos e técnicas de pesquisa, para o atendimento do 

primeiro, segundo e terceiro objetivos específicos, foram feitas entrevistas com os 

professores participantes. Os detalhes dessa entrevista serão apresentados no 

quarto capitulo, no tópico: Violência escolar: significados atribuídos pelos 

professores. 

Para Minayo (2009), a entrevista tem como objetivo construir informações 

pertinentes para um objeto de pesquisa, que não poderiam ser acessadas por outras 

fontes como censo, por exemplo. Através da entrevista o pesquisador tem acesso 

ainda a informações que são construídas no diálogo como indivíduo entrevistado e 

tratam de reflexão da concepção de realidade daquele indivíduo. Porém, 

concordamos com a autora quando ela afirma que na técnica de entrevistas, ―não é 

possível apreender fidedignamente as práticas dos sujeitos, mas as narrativas de 

suas práticas, segundo a visão do narrador‖ (MINAYO, 2009, p. 49). 

Em cada uma das duas escolas foram escolhidos 04 professores, perfazendo 

o total de 08 professores participantes. Esses professores foram selecionados de 

acordo com o tempo de docência, a atuação nas atividades pedagógicas da escola, 

e com disponibilidade e interesse para participar da pesquisa.  

Essas entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas, buscando 

trazer o máximo de espontaneidade aos entrevistados e realizada de acordo com 

suas disponibilidades. As entrevistas foram realizadas entre os meses de maio a 

setembro de 2017. As questões preliminares das entrevistas foram as seguintes: 

 

 Com relação à violência, como você vê sua escola? 
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 Como você define violência escolar/violência na escola? 

 Quais os projetos ou políticas existentes na escola que envolvem o tema 

violência escolar/violência na escola? 

 Qual seu conhecimento dos documentos oficiais que tratam sobre a violência 

escolar/violência na escola? 

 Na sua atividade docente, quais as situações de violência que você já se 

envolveu/presenciou? 

 Quais as estratégias utilizadas pela escola para lidar com os possíveis atos 

considerados violentos? 

 

Após cada pergunta preestabelecida, surgia, de forma espontânea, diálogos 

com os professores entrevistados e, consequentemente, outras perguntas 

relacionadas com o tema, de modo que, ao final das entrevistas fomos construindo 

uma aproximação com as concepções desses docentes de violência escolar. Alguns 

entrevistados foram revisitados para esclarecimento de algumas questões que 

surgiram no momento da análise das falas. 

Realizamos concomitantemente as entrevistas, uma observação do campo de 

estudo, através de visitação periódica as duas escolas pré-selecionadas. As visitas 

tiveram como objetivo explorar as informações in loco, por meio de observação, 

ações e atitudes que envolvem os fenômenos relacionados ao tema violência 

escolar, sobretudo como o professor interpreta e lida com o fenômeno. As visitas 

ocorreram mensalmente, em dias aleatórios, durante o período de 06 meses, mais 

precisamente entre os meses de abril e setembro de 2017. 

Consideramos ainda para a referida pesquisa, que os documentos oficiais 

apresentam uma importante fonte de informações nas investigações com 

abordagem qualitativa, pois, de algum modo, representam e legitimam demandas e 

interesses de alguns grupos e também, conforme Lüdke e André (1986), propiciam o 

enriquecimento dos dados obtidos por outras técnicas. ―A análise documental pode 

se constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja 

complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando 

aspectos novos de um tema ou Problema‖ (LÜDKE; ANDRÉ,1986, p. 38). Ainda 

segundo Lüdke e André (1986, p. 38), ―Os documentos constituem também uma 

fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências que fundamentem 
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afirmações e declarações do pesquisador‖. 

Fizemos então, com relação ao segundo objetivo específico, uma análise 

documental dos textos relacionados abaixo. As técnicas de pesquisas utilizadas 

nessa etapa será detalhada no tópico Documentos oficiais e os significados de 

violência escolar, no quarto capítulo. 

 

 Documento orientador do Programa Ensino Médio Inovador - ProEMI - 

(BRASIL, 2009); 

 Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos - DNEDH - 

(BRASIL, 2012); e o Caderno de Educação em Direitos Humanos: Diretrizes 

Nacionais Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República - SDH/PR - 

(BRASIL, 2013); 

 Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio - DCENM - 

(BRASIL, 2013); 

 Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio - PCNEM - 

(BRASIL, 2000); 

 Lei Nº 13.185 de 6 de novembro de 2015, que institui o programa de 

combate intimidação sistemática (Bullyng); 

 Livros didáticos das três séries do Ensino Médio, da área de Ciências 

Humanas, compreendida pelas seguintes disciplinas: Filosofia, Sociologia, História e 

Geografia. 

Foram observados ainda documentos produzidos nas escolas pesquisadas, 

como:  

 Livro de registro de ocorrências escolares de cada escola participante; 

 Documentos relacionados com violência escolar (Memorando de 

encaminhamento ao Conselho Tutelar, Boletim de Ocorrência Policial, ofícios de 

encaminhamento ao CRAS ou CAPS);  

 Cartilhas educativas, projetos escolares, dentre outros. 

No que diz respeito ao primeiro objetivo - Compreender as possíveis relações 

entre a mídia e a significação de violência escolar; (blog‟s e sites) – foi realizada 

uma pesquisa, por meio de uma busca diretamente em sites, através das palavras 

chaves ‗violência‘; ‗indisciplina‘; ‗escola‘, dos principais jornais e blogs de notícias da 

cidade de Mossoró, nos últimos cinco anos. Os resultados dessa pesquisa serão 
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apresentados no quarto capítulo, no tópico: A influência da mídia na construção de 

sentidos de violência escolar. 

O caminho metodológico adotado na pesquisa incluiu ainda conversas 

informais com alguns professores e coordenadores escolares e a participação em 

eventos como: simpósios, palestras e mesas redondas, que ocorreram na cidade de 

Mossoró, durante os anos de 2016 e 2017, sobretudo as que incluíam os temas: 

violência, diversidade e inclusão. Dentre eles, participamos diretamente da Feira de 

Ciências do Semiárido Potiguar, no qual ministramos, juntamente com outros 

professores, um minicurso sobre violência escolar; e do seminário Diálogos pela 

diversidade, promovido pelo Grupo Contexto. 

Os sujeitos da pesquisa foram resguardados conforme critérios da Resolução 

nº 466/12 – Conselho Nacional de Saúde, sobre a assinatura do Termo 

Consentimento de Livro Esclarecido - TCLE –, dessa forma, o projeto foi submetido 

também ao Comitê de Ética na Plataforma Brasil. 

Ao término das entrevistas com os professores, da seleção dos documentos 

oficiais, dos livros didáticos e da visita aos blog‟s e sites policiais, foi feita uma 

análise discursiva, crítica e minuciosa dos resultados, conforme preconiza a 

pesquisa em Ciências Sociais, levando em consideração, sobretudo, a perspectiva 

pós-estruturalista. Por fim, apresentamos como se deu a construção da tese objetivo 

da pesquisa, que servirá como mais um instrumento para estudos e compreensão 

do fenômeno da violência escolar. 

 

1.3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Esse tópico do trabalho tem como objetivo apresentar um panorama sobre 

pesquisas recentes que envolvem o tema violência escolar. Assim, nos 

aproximamos daquilo que alguns autores tem denominado de estado do 

conhecimento ou estado da arte. ―Nos últimos quinze anos tem se produzido um 

conjunto significativo de pesquisas conhecidas pela denominação ‗estado da arte‘ ou 

―estado do conhecimento‖, definidas como de caráter bibliográfico‖ (FERREIRA, 

2002, p. 258).  Essas pesquisas são reconhecidas:  
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Por realizarem uma metodologia de caráter inventariante e descritivo 
da produção acadêmica e científica sobre o tema que busca 
investigar, à luz de categorias e facetas que se caracterizam 
enquanto tais em cada trabalho e no conjunto deles, sob os quais o 
fenômeno passa a ser analisado (FERREIRA, 2002, p. 258). 

 

Desenvolvemos esse tópico em três etapas. Na primeira etapa, foi realizada a 

seleção das plataformas armazenadoras de trabalhos científicos; na segunda etapa, 

realizamos a seleção de alguns trabalhos filtrados e, por fim, buscamos em algumas 

dessas pesquisas como se dá a construção dos sentidos e significados de violência 

escolar. 

Inicialmente, selecionamos como plataforma de armazenamento de trabalhos 

científicos a Scientific Electronic Library Online – SciELO, que é uma biblioteca 

eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos 

brasileiros. Em meio à busca, constatamos que o portal da SciELO direciona 

automaticamente a pesquisa para o Google Acadêmico.  

Dessa forma, resolvemos abandonar a plataforma da Scientific Electronic 

Library Online e partir para a busca diretamente no site Google Acadêmico. O 

Google Acadêmico é um sistema de busca eletrônica de artigos científicos que 

oferece a estudantes e profissionais de diversas áreas a possibilidade de encontrar 

informações atuais, fidedignas e revisadas por pares, elevando em muito a 

qualidade da informação disponível. 

Utilizamos ainda como base da pesquisa o Portal de Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O Portal 

de Periódicos da Capes é uma biblioteca virtual que reúne as mais diversas 

produções cientificas nacionais e internacionais, tendo como objetivo fomentar o 

ensino e a pesquisa. 

Depois de selecionadas as plataformas, seguimos para a busca dos artigos 

por meio das palavras-chave: violência; indisciplina; escola; escolar; sentidos; 

conceitos e significados. Passamos, então, a buscar artigos, escritos em português, 

que apresentam no filtro: assunto, uma conjugação dessas palavras-chave. A 

pesquisa foi realizada em agosto de 2016. Utilizamos como marco temporal o 

período compreendido entre 2004 a 2016. Consideramos para tanto os cinco 
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primeiros antes, e os anos posteriores a universalização do ensino médio nas 

escolar públicas11.  

Para o termo genérico violência/indisciplina12 escolar a Plataforma Digital 

Google Acadêmico apresentou para esse período (2004/2016) 440 (quatrocentos e 

quarenta) resultados. Já o Portal de Periódicos da CAPES/MEC, onde utilizamos a 

busca avançada, selecionando o assunto, conjugando as palavras-chave: Violência; 

Escola/Escolar, destacando os marcadores ―qualquer‖ nos demais campos (título, 

autor ou assunto), foi nos apresentados 552 (quinhentos e cinquenta e dois) 

trabalhos científicos.  

Na conjugação das palavras-chave: ‗significado‘, ‗conceitos‘ e ou ‗sentidos‘ de 

‗violência escola/escolar, o portal de periódicos da CAPES não apresentou artigos, 

já o Google Acadêmico mostrou 25 artigos. 

Nos limitamos a observar os artigos que tratam, de alguma forma, sobre os 

significados de violência escolar, por ser o tema central da nossa pesquisa. Nesse 

caso, foram desconsiderados os artigos que versam sobre questões mais amplas 

que, de uma forma ou de outra, fogem ao propósito deste trabalho. Dessa forma, 

analisamos os seguintes trabalhos: 

 

TÍTULO AUTORES ANO 

Reflexões sobre o conceito de violência escolar e a busca 

por uma definição abrangente. 

STELKO-PEREIRA; 
WILLIAMS 

2010 

Violências escolares: implicações para a gestão e o 

currículo 

GALVÃO; GOMES; 
CAPANEMA; CALIMAN; 
CÂMARA 

2010 

Violência escolar: percepção e repercussão no cotidiano da 

escola 

MARRA; TOSTA 2008 

Ordem disciplinar e organização pedagógica BARROSO 2004 

Violência escolar: na escola, da escola, e contra a escola. PRIOTTO; BONETI 2009 

Violência nas escolas e representações sociais: um diálogo 

necessário no cotidiano escolar. 

EYNG; GISI; ENS 
 

2009 

Representações sociais da violência escolar na expressão 

de jovens estudantes,  

COSTA; SILVA; JAHN; 
DALMOLIN; SANTOS; 
SILVA 

2012 

Violência na escola: sentidos no contexto da prática,  SANTOS; RODRIGUES  2015 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

                                                             
11

 Lei nº 12.061 de 27 de outubro de 2009 - O dever do Estado com educação escolar pública será 
efetivado mediante a garantia de: II - universalização do ensino médio gratuito; 
12

 Muitos autores tratam os termos violência e indisciplina como sinônimos. 
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Observamos que de uma forma geral existe nos trabalhos selecionados uma 

preocupação com a conceituação antecipada do termo de violência escolar. 

Entendemos isso como uma imprescindibilidade das construções de significados 

centradas e estruturadas. Vejamos, por exemplo, o trecho abaixo, do trabalho 

intitulado: Reflexões sobre o conceito de violência escolar e a busca por uma 

definição abrangente: 

 

Definir violência escolar é uma tarefa difícil, pois o que geralmente se 
entende por violência depende de aspectos culturais, históricos e 
individuais. Apesar dessa dificuldade, é possível e necessária a 
sistematização do que se considera pertencente ou não ao fenômeno 
da violência escolar. Somente com parâmetros bem estabelecidos é 
que se pode desenvolver pesquisas de forma a comparar dados de 
diferentes escolas, regiões e épocas (STELKO-PEREIRA; 
WILLIAMS, 2010, p. 1). 

 

Alguns pesquisadores, ainda que considerem o termo indefinido, flutuante e 

polissêmico, defendem, em algum momento, que haja uma discussão no sentido de 

se pactuar normas comuns em torno do conceito de violência escolar. Senão, 

vejamos a posição de Galvão, et al (2010), quando levanta a imprescindibilidade de 

uma aproximação da definição do significado de violência escolar, para fins de lidar 

com o que ele chama de aumento de fenômenos que causam conflito no ambiente 

escolar, no trabalho: Violências escolares: Implicações para a gestão e o currículo 

 

Entretanto, se o objetivo é encontrar soluções, é preciso, pelo 
menos, levantar pistas quanto a algumas questões básicas, a 
exemplo dos conceitos e significados das violências para os 
participantes e deles extrair implicações para a gestão educacional e 
a dinâmica curricular (GALVÃO et al. 2010, p. 426). 

 

Galvão et al.(2010), citam ainda uma fala de Carreira (2005), defendendo que 

a falta de um conceito de violência escolar pode levar os professores a desconhecer 

e até mesmo negar o fenômeno e, consequentemente, a falta de preparo para lidar 

com o problema.  

 

Essa negação pode ser indício de que os atores desconheciam o que 
se caracteriza como violência escolar, conceito eclipsado pela lei do 
silêncio. Esse desconhecimento levava ao despreparo declarado 
pelos professores para lidar com o problema, sugerindo a urgência 
de incorporar essa temática na formação profissional (GALVÃO et 
al., 2010, p. 435). 
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A percepção diversificada do fenômeno da violência escolar também é vista 

como um problema para alguns desses autores relacionados, como por exemplo, 

para Eyng, Gisi e Ens, (2009), ao afirmarem que as várias concepções de 

significado de violência acabam prejudicando, na prática, o encaminhamento de 

ações mais efetivas. Ideia corroborada pelas autoras Marra e Tosta (2008), que 

defendem, no trabalho denominado Violência escolar: percepção e repercussão no 

cotidiano escolar, que:  

 

O primeiro impasse no entendimento do que fosse considerado 
violência escolar, que servisse de ponto de partida da investigação 
surgiu da polissemia do conceito de violência que evidencia a 
impossibilidade de obter um entendimento comum sobre o termo 
(MARRA; TOSTA, 2008, p. 161). 

 

Por outro lado, encontramos, em pelo menos dois desses trabalhos uma 

preocupação com a centralização, a priori, do termo violência escolar em detrimento 

de uma problematização conceitual. Um deles intitulado de: Ordem disciplinar e 

organização pedagógica, publicado em 2004, o autor João Barroso externou a 

seguinte preocupação: 

 

Este artigo problematiza os conceitos de violência escolar, 
indisciplina e incivilidade, os quais são assumidos acriticamente 
pelos meios de comunicação, em pareceres administrativos e pelas 
pesquisas em educação. Estes conceitos hierarquizam e simplificam 
fenômenos educativos complexos. A questão central do artigo é: 
como fugir a esta armadilha discursiva na análise da violência 
escolar? (BARROSO, 2004, p. 9). 

 

Porém, no decorrer do trabalho desenvolvido pelo autor, ele se deteve a fazer 

uma tentativa de diferenciação entre o significante violência e o de indisciplina, não 

problematizando, de fato, as construções dos possíveis significados de violência 

escolar. 

Da mesma forma, no segundo artigo, intitulado de: Violência escolar: Na 

escola, da escola, e contra a escola, os autores Priotto e Boneti (2009) objetivaram, 

a princípio, ―buscar construir uma definição mais ampla de violência escolar em 

relação as que normalmente se apresenta nos referenciais bibliográficos sobre o 

tema‖ (p. 1). No entanto, apesar de considerar o fenômeno da violência como algo 

complexo e relacionado ao contexto escolar, os autores focaram em uma 
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classificação de violência relacionada a tipos de manifestações de violência 

construídas por Charlot (2002): 

 

Violência na escola é aquela que se produz dentro do espaço 
escolar, sem estar ligada à natureza e as atividade da instituição 
escolar: quando um bando entra na escola para acertar contas das 
disputas que são as do bairro, a escola é apenas o lugar de uma 
violência que teria podido acontecer em qualquer outro local. 
Violência da escola esta ligada à natureza e às atividades da 
instituição escolar: quando os alunos provocam incêndios, batem nos 
professores ou os insultam, eles se entregam a violência que visam 
diretamente à instituição e aqueles que a representam. Essa 
violência contra a escola deve ser analisada com a violência da 
escola: uma violência institucional, simbólica, que os próprios jovens 
suportam através da maneira como a instituição e seus agentes os 
tratam (modos de composição das classes, de atribuição de notas, 
de orientação, palavras desdenhosas dos adultos, atos considerados 
pelos alunos como injustos ou racistas) (CHARLOT, 2002, p. 434).  

 

Na verdade, os autores limitaram-se a criar subcategorias para cada uma 

desses tipos de violência proposto por Charlot (2002). Como por exemplo, quando 

subdividiram a ‗violência na escola‘ em: Física e Incivilidades; ou ainda quando 

criaram as espécies: fracasso, falta de interesse e abuso de poder, para a categoria 

‗Violência da escola‘. Por fim, usaram os elementos: vandalismo, incêndio, roubos e 

destruição como tipos de ‗violência contra a escola‘. Para os autores, a criação 

dessas subespécies de violência escolar tornou o conceito de violência escolar mais 

abrangente. 

Alguns outros trabalhos científicos selecionados tiveram como objetivo 

principal, assim como a nossa pesquisa, investigar os significados que o termo 

violência escolar adquire na escola. Porém, a maioria partiu do pressuposto de que 

havia um conceito dado e pronto, sendo que o objetivo central da pesquisa seria 

apenas encontrar esse conceito.  

Nesse sentido, vejamos o objetivo de uma pesquisa intitulada de Violências 

nas escolas e representações sociais: um diálogo necessário no cotidiano escolar, 

produzido por professoras Doutoras da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

(PUCPR): ―No artigo são pontuados aspectos relativos às violências nas escolas e 

às representações sociais que subsidiam a investigação cujos dados são relatados‖ 

(EYNG; GISI; ENS, 2009, p. 3). 
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Com relação ao significado do termo Representação Social, as autoras se 

filiam à teoria de Marková (2006, p. 243), que ―pressupõe que os conteúdos e os 

significados das representações sociais são estruturados, e que o objetivo da teoria 

é o de identificar, descrever e analisar estes conteúdos e estes significados 

estruturados‖. 

No mesmo sentido, o trabalho intitulado, Representações sociais da violência 

escolar na expressão de jovens estudantes, dos autores Costa, Silva, Jahn, 

Dalmolin, Santos e Silva (2012), teve como objetivo analisar as representações 

sociais da violência escolar na expressão de jovens estudantes de escolas públicas, 

de uma cidade do noroeste do estado do Rio Grande do Sul.  

Para os autores, as representações sociais têm como principal finalidade 

tornar familiar algo não familiar, ou a própria não familiaridade e, para tanto, em sua 

pesquisa os autores se utilizam de dois conceitos/mecanismos próprios de 

pesquisas estruturadas: a ancoragem e a objetivação que atuam, tendo por base a 

memória. 

A ancoragem, de acordo com os referidos autores, se constitui na relação 

cognitiva do objeto representado a um modelo de pensamento social preexistente e 

nas modificações provocadas. É como se houvesse uma ‗projeção‘ de conceitos 

sociais no indivíduo, desconsiderando sua atuação política e interessada. Já a 

objetivação para Eyng, Gisi e Ens, (2009) seria uma construção seletiva, 

esquematizada, estruturante e naturalizada de um significado.  

Percebemos nesse dois últimos trabalhos, que até há uma preocupação com 

a complexidade e a característica flutuante do conceito de violência, porém ambos 

os artigos não levam em consideração o descentramento e a impossibilidade de 

significação permanente desse conceito. O que as pesquisas buscam é descobrir 

quais os mecanismos de ancoragem e objetivação implicam na construção de um 

sentido. 

No mesmo viés do nosso trabalho, encontramos o texto: Violência na escola: 

Sentidos no contexto da prática, dos autores Santos e Rodrigues (2015). O artigo 

teve como objetivo investigar ―como a escola constrói seus conceitos de violência 

em um processo de significação de si, em diálogo com o contexto e com as diversas 

possibilidades de compreensão do fenômeno trazida pelos documentos‖ (p. 01). 
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A pesquisa considerou as várias possibilidades de entendimento do 

significante violência escolar, aproximando-se, portanto, da perspectiva pós-

estruturalista na construção de sentidos.  

 

Deste modo, tomando a escola como principal palco de manifestação 
da violência, este artigo busca entender como os docentes 
compreendem, atribuem sentido e lidam com a situação de violência 
no ambiente escolar. A intenção é contribuir para as discussões em 
torno desta temática, percebendo como os sentidos sobre violência 
se configuram, com percepções muitas vezes antagônicas. Assume-
se, portanto, a impossibilidade de uma definição a priori de violência, 
admitindo que os sentidos são negociados com a comunidade 
escolar, em inter-relação estreita com o contexto que envolve os 
sujeitos pesquisados (SANTOS; RODRIGUES, 2015, p. 188). 

 

Dessa forma, concluímos a revisão bibliográfica e passamos a discutir como 

compreendemos a construção dos significados de violência. Apresentamos, para 

tanto, a significação do termo violência escolar, a partir da perspectiva pós-

estruturalista.  
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2 A CONSTRUÇÃO DOS SIGNIFICADOS DE VIOLÊNCIA 

 

 

2.1 PÓS MODERNIDADE, O MEDO LÍQUIDO E A SENSAÇÃO DE VIOLÊNCIA  

 

O presente estudo levou em consideração o momento de instabilidade 

vivenciado pela sociedade atual: ―Um tempo de explosão das demandas particulares 

e das lutas de diferença, de aceleração das trocas culturais e dos fluxos globais, de 

compressão espaço-temporal‖ (LOPES, 2013, p. 8).  

Vivemos um processo de globalização em que o sistema neoliberal emergiu, 

causando algumas crises na modernidade: ―Um tempo de fim de utopias e das 

certezas, e ainda do desmoronamento da ideia de verdade centrada na prova 

empírica, na objetividade, na natureza ou na evidência matemática‖ (LOPES, 2013, 

p. 08).  

Esses novos tempos têm sido denominados por alguns autores como o tempo 

da Pós-Modernidade. De acordo com Lyotard (2000), as condições pós-modernas 

designa o estado da cultura após as transformações que afetaram as regras dos 

jogos da ciência, da literatura e das artes, a partir do final do século XIX.  

Lopes (2013) apresenta algumas características gerais desse período, citando 

por exemplo, a incredulidade perante as metanarrativas de legitimação da ciência e 

da ação humana, com as suas pretensões atemporais, a-históricas, totalizantes e 

universalizantes e a emancipação do sujeito racional ou do trabalhador.  

Lopes (2013) afirma ainda que no pós-modernismo são colocados em xeque 

os conceitos de razão, verdade, bem como os de sujeito, progresso, espaço e 

linearidade. Para a autora, no pós-modernismo não há possibilidade de consenso e 

a fixação desses conceitos. ―Não existe a possibilidade de um lugar objetivo de onde 

se possa falar e nomear o mundo fora da história, da linguagem, das construções 

discursivas, das identidades e experiências‖ (LOPES, 2013, p. 15). 

Ainda segundo Lopes (2013, p. 18), o único consenso entre os pós-modernos 

é que não há possibilidade de consenso, não há autoridade final, uma narrativa total 

e abrangente capaz de explicar o mundo social. Não há mais um valor universal, ou 

transcendental para nenhuma tese ou teoria.  

A própria diferença entre as culturas, o tempo e o espaço são questionados e 

desconstruídos. ―As hierarquias do mundo são pensadas como produzidas por 
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discursos que conformam os nossos modos de interpretar‖ (LOPES, 2013, p. 21). A 

autora afirma ainda que, diferentemente do modernismo, o pós-modernismo lida 

com uma dispersão de elementos narrativos heterogêneos, sempre no campo dos 

dissensos. 

 

O pós-modernismo privilegia a heterogeneidade e a diferença como 
forças libertadoras do discurso cultural. Valoriza a indeterminação, a 
fragmentação, o efêmero, o descontínuo, o caótico, sem pretender 
definir em nenhum momento o que há de eterno, universal e imutável 
nessa dispersão.  Nesse sentido, o pós-modernismo é uma reação 
ao modernismo, um afastamento dele, não uma sucessão linear à 
modernidade (LOPES, 2013, p. 23). 

 

Para o filósofo Bauman (1999), o mundo pós-moderno, ou como prefere o 

autor, a Modernidade Líquida, é um mundo com pontos de referência ―sobre rodas‖, 

que desaparecem antes que se consiga observar todas as suas instruções, analisá-

las e segui-las. É um mundo Líquido, no sentido que não há formas pré-definidas e 

fixas. 

A pós-modernidade se aproxima da modernidade, na medida em que 

desconstrói a realidade herdada, porém se diferencia na medida em que não tem 

pretensões de torná-la melhor, fixas, e ―novamente sólida‖. De acordo com Bauman 

(2008), tudo é temporário, tudo é ―líquido‖. Como os líquidos, os costumes se 

caracterizam por uma incapacidade de manter a forma. As instituições, quadros de 

referência, estilos de vida, crenças e convicções mudam antes que tenham tempo 

de se solidificar em costumes, hábitos e verdades. 

A Pós-modernidade ―pode ser caracterizada pelo fim do otimismo em relação 

ao ser humano, diante da barbárie no século XX - duas grandes guerras, holocausto, 

bomba atômica, genocídios de toda espécie‖ (LOPES, 2013, p. 15), e ainda pela 

fragilidade dos vínculos humanos, ―talvez definidor da vida líquido-moderna‖ 

(BAUMAN, 2008, p. 46). 

As incertezas pós-modernas vão além da construção do social e a própria 

concepção do ser humano centrado e sabedor dos seus deveres está sendo 

desconstruída. ―Nem o eu nem o outro, nem o contexto são identidades a priori― 

(LOPES, 2013, p. 8). Dessa forma, 

 

Nem a ciência, nem Deus, nem um partido, nem a dialética, nem a 
formalidade matemática, nem as regras administrativas servem mais 
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– se é que um dia serviram – de porto seguro para nos constituir 
como sujeitos, balizar os nossos projetos e para a resolução dos 
conflitos em torno de diferentes opções de leitura do mundo. 
(LOPES, 2013, p. 8). 

 

O debate em torno do pós-modernismo teria, de acordo com Mendonça e 

Rodrigues (2014b), ―transmutado‖ elementos do pós-estruturalismo do século XXI. 

Para os autores, o movimento pós-moderno teve uma ascendência nos anos 1980. 

Citando Adreas Huyssen, esses autores asseveram que o movimento pós-moderno 

está para a cultura assim como o movimento pós-estruturalista está para a teoria. 

 

2.1.1 Medo e Violência 

 

Nesse contexto de incertezas e de desconstruções, um dos fenômenos que 

chama significativa atenção é o medo, que atinge indiscriminadamente os mais 

diversos ambientes. Como aponta Bauman (1999, p. 47). 

 

Nos nossos tempos pós-modernos, ―o fator medo certamente 
aumentou, como indicam o aumento dos carros fechados, das portas 
de casa e dos sistemas de segurança, a popularidade das 
comunidades 'fechadas' e 'seguras' em todas as faixas de idade e de 
renda e a crescente vigilância nos espaços públicos. 

 

Para Bauman (2008), o fenômeno da globalização acabou por imprimir 

mudanças nas relações pessoais, tornando-as frágeis. Vivemos em uma época em 

que tudo é temporário, a modernidade é fluida, líquida (BAUMAN, 2008, p. 9). Essa 

fluidez atinge as relações interpessoais, fragilizando os vínculos humanos e gerando 

um ―medo de todos com relação a todos‖ (BAUMAN, 2008, p. 32). 

O medo gerado pelas incertezas pós-modernas não é apenas o medo do que 

realmente possa acontecer, ou seja, um ―medo real‖. A obsessão pela segurança 

acabou trazendo à tona o que Bauman (2008, p. 9) define como ―medo de segundo 

grau‖ ou ―medo derivado‖ que é uma espécie de sensação de insegurança que 

projeta e orienta comportamentos e termina, muitas vezes, gerando mais 

insegurança. ―Quanto mais nos protegemos, mais propulsionamos o medo, sentimos 

mais medo, como um ciclo vicioso‖ (SANTOS; RODRIGUES, 2015, p. 36). 

Bauman (2008) defende que o medo é um sentimento comum a todos os 

animais, porém o homem influenciado por concepções baseadas em experiências 
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passadas de enfrentamento, acaba projetando um medo ‗derivado‘, orientador do 

comportamento humano, quer haja ou não uma ameaça iminente. Essa projeção 

influencia no comportamento humano frente à sociedade e, de alguma forma, esses 

comportamentos acabam gerando mais medo. Conforme o autor,  

 

O efeito geral é a autopropulsão do medo. A preocupação com a 
segurança pessoal, inflada e sobrecarregada de sentidos para além 
de sua capacidade em função dos tributários de insegurança e 
incerteza psicológica, eleva-se ainda acima de todos os outros 
medos articulados, lançando sombra ainda mais acentuada sobre 
todas as outras razões de ansiedade (BAUMAN, 1999, p. 127). 

 

O ‗medo derivado‘ pode ser descrito como uma sensação de insegurança e 

vulnerabilidade, alimentados diariamente pelos veículos de comunicação de massa, 

e mais recentemente pelas redes sociais, provocando reações, como por exemplo, o 

isolamento. Na concepção de Bauman (1999, p. 55), 

 

Os medos contemporâneos, os ―medos urbanos‖ típicos, ao contrário 
daqueles que outrora levaram à construção de cidades, concentram-
se no ―inimigo interior‖. Esse tipo de medo provoca menos 
preocupação com a integridade e a fortaleza da cidade como um 
todo — como propriedade coletiva e garante coletivo da segurança 

individual — do que com o isolamento e a fortificação do próprio lar 
dentro da cidade. Os muros construídos outrora em volta da cidade 

cruzam agora a própria cidade em inúmeras direções. Bairros 
vigiados, espaços públicos com proteção cerrada e admissão 
controlada, guardas bem armados no portão dos condomínios e 
portas operadas eletronicamente — tudo isso para afastar 
concidadãos indesejados, não exércitos estrangeiros, salteadores de 
estrada, saqueadores ou outros perigos desconhecidos emboscados 
extramuros. 

 

Esse isolamento provoca um comportamento de desconstrução da 

comunidade, expondo como resultado o individualismo e, consequentemente, da 

autopropulsão do medo. ―Na sociedade ‗líquido-moderna‘ dos consumidores, cada 

membro individual é instruído, treinado e preparado para buscar a felicidade 

individual por meios e esforços individuais‖ (BAUMAN, 1999, p. 32). 

 

Em vez da união, o evitamento e a separação tornaram-se as 
principais estratégias de sobrevivência nas megalópoles 
contemporâneas. Não há mais a questão de amar ou odiar o seu 
vizinho. Manter os vizinhos ao alcance da mão resolve o dilema e 
torna a opção desnecessária; isso afasta situações em que a opção 
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entre o amor e o ódio se faz necessária (BAUMAN, 1999, p. 56). 

 

Isso tudo influenciado diretamente pelo desenvolvimento dos meios de 

comunicação que massificam e espetacularizam o medo. Assim, se essas 

tecnologias 

 

[...] não conseguiram fazer do humano um sujeito universal, fê-lo, 
com força, um cidadão do medo. A violência foi se naturalizando no 
absurdo de que ela é inevitável, e o medo tomou assento 
permanente como os anticorpos que revelam a doença latente 
(SANTOS; RODRIGUES, 2015, p.190-191). 

 

Bauman (2008) explica que alguns estudos descrevem de modo detalhado as 

reações dos animais à presença imediata de uma ameaça que ponha em risco suas 

vidas. Esses estudos apontam que diante de uma ameaça o comportamento, 

inclusive humano, é de fuga ou agressão (violência), além disso, defendemos que 

essa construção social do medo contribui, sobremaneira, para a construção do 

significado do termo ‗violência‘. 

 

2.1.2 Violência e Escola 

 

O estudo da violência na escola não é algo novo, porém é crescente a 

preocupação com relação à sensação do aumento de fenômenos tidos como 

violentos no ambiente escolar. Como um fenômeno complexo com várias 

possibilidades de interpretação, a sensação de ascendência da violência escolar 

vem preocupando educadores, pesquisadores e a sociedade em geral.  

Para Bauman (1999, p.11), ―O que mais amedronta é a ubiquidade dos 

medos; eles podem vazar de qualquer canto ou fresta de nossos lares e de nosso 

planeta‖, inclusive no ambiente escolar, o qual envolve parte significativa da 

sociedade e não está imune às diversas manifestações sociais. 

Contudo, as significações construídas no ambiente escolar e suas relações 

com a sociedade moderna líquida, mantêm de alguma forma, aproximações com 

muitos significados atribuídos ao termo violência escolar, no contexto da prática 

escolar, haja vista, que este tem adquirido vários sentidos, possibilitando diversos 

usos, interpretações e contextualizações.  

Para Santos e Rodrigues (2015, p 191), 
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O estado de medo, ou mesmo o estado de violência sempre 
presente, interfere na forma como os sujeitos lidam com pequenas e 
grandes questões como a indisciplina, bullyng, agressões, 

desobediências, intolerâncias, etc. tidas com violência na escola.  
 

No entanto, defendemos que não é possível fixar definitivamente o conceito 

de violência escolar, sendo ele construído e reconstruído a todo tempo pelos 

sujeitos, no próprio contexto da prática escolar. No próximo item, apresentamos as 

possibilidades de construções de sentidos, com base na perspectiva pós- 

estruturalista. 

 

2.2.A PERSPECTIVA PÓS-ESTRUTURALISTA E OS SENTIDOS E SIGNIFICADOS 
DE VIOLÊNCIA ESCOLAR 
 

Nesse tópico, buscamos demonstrar que os significados de violência escolar 

são construídos contextualmente13. Nessa visão, nos aproximamos das concepções 

analisadas por Laclau (2011) e Lopes (2012) a respeito da impossibilidade de 

fixação de sentidos.  

Defendemos que o preenchimento do significante ‗violência‘ pode se dar de 

várias formas, podendo este ser empregado por vários sentidos. Portanto, 

consideramos que o termo violência escolar assume uma natureza polissêmica e 

flutuante, podendo adquirir vários sentidos construídos nos embates que, de forma 

contextual, acaba se configurando em disputas no campo político. 

Esse campo não significa apenas a produção de textos ou outras prescrições. 

Para Ball; Maguire e Braun (2016, p. 13), ―se a política é vista só nesses termos, 

então todos os outros momentos do processo de política e atuação das políticas que 

acontecem dentro e em torno das escolas são marginalizados ou passam 

despercebidos‖. As políticas propostas pelos governos envolvem negociações e 

contestações entre os mais diversos grupos. 

O que denominamos de políticas vai além de textos produzidos em diferentes 

ambientes de produção de textos, cujo processo discursivo ocorre por diversos 

meios. ―A política é feita pelos e para os professores; eles são autores e sujeitos, 

                                                             
13

Para Lopes (2002), o contexto indica não apenas o lugar onde os conceitos são construídos, mas 
como são selecionados e reposicionados em detrimento de outros conceitos. Implica em considerar 
que os textos são modificados por processos de simplificação e reelaboração, desenvolvidos em 
meio aos conflitos entre diferentes interesses que estruturam o campo da recontextualização. 
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sujeitos e objetos da política. A política é escrita nos corpos e produz posições 

específicas dos sujeitos‖ (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 13). 

Apesar de se ter o cuidado com essa dicotomia sujeito x objeto, a análise de 

Ball, Maguire e Braun (2016) permite fugir da ideia de mera implementação de 

políticas, haja vista que os textos são traduzidos em cada contexto escolar, onde 

são analisados, refeitos, ressignificados ou até mesmo descartados. Assim como os 

autores citados, entendemos a política como processo dinâmico e não linear, que ao 

invés de implantadas são atuadas, ―colocada em cena‖14. 

Outra situação que devemos ter cuidado é quanto à tentativa de fixação do 

sujeito. ―A categoria sujeito é penetrada pelo mesmo caráter ambíguo, incompleto e 

polissêmico que a sobredeterminação assinala para toda identidade discursiva‖. 

(LACLAU; MOUFFE, 2015, p.198). Para Oliveira (2015, p. 3), ―O sujeito lacaniano 

questiona o sujeito cartesiano e sua estrutura enquanto tal; não o eliminando 

enquanto sujeito, mas destacando o seu descentramento‖. Dessa forma, não 

concebemos o sujeito como algo de origem fundante, imune e alheio aos jogos 

políticos de interesses. 

Os autores tratados nesta pesquisa são reconhecidos como filiados à 

reflexões teóricas denominadas de pós-estruturalista. De acordo com Mendonça e 

Rodrigues (2014a), o pós-estruturalismo surge como uma crítica ao estruturalismo, 

desenvolvendo-se nos meados dos anos sessenta e projetando-se 

internacionalmente por meio das obras de Jaques Derrida. De acordo com os atores: 

 

O pós-estruturalismo atacará com vigor a questão da cientificidade 
pretendida pelo próprio Estruturalismo, nas ciências sociais, em 
particular e, com relação à ciência de uma forma geral. Vai centrar a 
sua discussão epistemológica visando à desconstrução das noções 
positivistas, pasmadas no Realismo com fundamento e método de 
conhecimento. (MENDONÇA; RODRIGUES, 2014a, p. 38) 

 

Diferente de outras matrizes teóricas, o pós-estruturalismo não pode ser 

entendido como única. Ela é representada por um conjunto de princípios que 

engloba autores que dialogam com o estruturalismo, assumindo, inclusive, alguns de 

seus pressupostos (LOPES; MACEDO, 2011). ―O pós-estruturalismo partilha com o 

                                                             
14

Do inglês policy enactment. Este termo é de difícil tradução, pois tem sido usado para descrever o 

processo legislativo. Porém, Ball, Maguire e Braun (2016) o relaciona com o modo que o texto pode 

ser apresentado e representado, considerando os leitores sujeitos ativos no processo de 

materialização das políticas. 
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estruturalismo uma série de pressupostos‖ (LOPES; MACEDO, 2011, p. 38). Essas 

matrizes, ao adotarem uma postura antirrealista, assumem que a linguagem, ao 

invés de representar o mundo, o constrói, ou seja, cria o que se fala, e não apenas 

nomeia o que existe. 

Porém, diferente das vertentes estruturalistas, que apontam para a existência 

de estruturas fixas, que subordina os fenômenos sociais, as perspectivas pós-

estruturalistas indicam que a própria ideia de estrutura estaria marcada pela 

linguagem. Para essa tendência, a estrutura não pode ser vista como uma realidade 

estática (ou absoluta), mas uma construção discursiva, temporária, contingente e 

contextual.  

Lopes e Macedo (2011), tomando Saussure (2002) como referência, explicam 

que para o estruturalismo a linguagem é um conjunto de signos composto por 

significante (palavra) e significado (conceito) que se encaixam quase que 

perfeitamente (acordo tácito partilhado). Diferentemente dos pressupostos pós-

estruturalistas, que apontam que a linguagem não representa a realidade. Para o 

pós-estruturalismo, qualquer significado pode ser atribuído a um significante, através 

de luta política, que contingencial e provisoriamente hegemoniza os constituintes de 

determinado termo. 

Saussure, juntamente com Lévi-Straus através de seus estudos sobre 

linguistas, influenciaram sobremaneira as teorias estruturalistas. De acordo com 

Mendonça e Rodrigues (2014a), as teses de Saussure partem da classificação de 

dois tipos de linguística: a diacrônica e a sincrônica. A primeira está relacionada à 

história da linguagem e a segunda, considera a linguagem uma estrutura, a qual o 

autor dava prevalência. 

Dessa forma, para Saussure (2002, p. 102) ―a língua é um sistema do qual as 

partes podem e devem ser consideradas em uma solidariedade sincrônica‖, ou seja, 

a linguagem é um sistema, onde se baseia o signo linguístico. O signo é a 

conjugação entre o significado e o significante. O significado é o conceito, já o 

significante, a imagem acústica. Para Saussure, o signo nomeia uma coisa 

arbitrariamente. ―Para o estruturalismo, fundamental é compreender a estrutura 

como algo sempre totalizante‖ (MENDONÇA; RODRIGUES, 2014a, p. 36) 

Mendonça e Rodrigues (2014a) explicando a teoria de Saussure (2002) 

afirmam que a estrutura citada por ele não contempla a compreensão individual dos 

elementos, mas a interdependência que a estrutura desenvolve entre os elementos 
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que a constitui. Porém, Mendonça e Rodrigues (2014a) seguem afirmando que o 

estruturalismo não busca simplesmente o reconhecimento das relações mais 

evidentes, mas aquelas que subordinam e dão fundamento. 

Ainda segundo Mendonça e Rodrigues (2014a), os estruturalistas tinham 

como objetivo encontrar regras que determinassem de forma invariável as 

estruturas. Essas verdades fundantes são denominadas por autores pós-

estruturalistas de ‗centros‘, e exatamente esse ‗centro‘ que é questionado pelo pelas 

teorias desconstrucionistas.  

 

2.2.1 Teoria da Desconstrução 

 

Insere-se nesses debates a perspectiva de Derrida (2001). O autor, por meio 

da teoria da desconstrução, critica fortemente a representação de um signo como 

algo fixo e estruturado proposta pelos estruturalistas. Para Derrida (2001), o 

centramento não possui nenhum significado transcendental, anterior e dado, ―o jogo 

da significação não tem propriamente um limite‖ (MENDONÇA; RODRIGUES, 

2014a, p. 41), ou seja, a estrutura não tem um centro fixo e determinado, e o signo 

não está estruturalmente ligado a um significado. 

Conforme Derrida (2001, p. 230), 

 

O conceito de estrutura centrada é, com efeito, o conceito de um jogo 
fundado, constituído a partir de uma imobilidade fundadora e de uma 
certeza tranquilizadora, ela própria subtraída ao jogo. A partir desta 
certeza, a angústia pode ser dominada, a qual nasce sempre de uma 
certa maneira de estar implicado no jogo, de ser apanhado no jogo, 
de ser logo de início no jogo. 

 

Lopes (2013), com base em Derrida (2001), quando se refere à 

desestruturação, afirma que ―todo o conhecimento é então interpretado como um 

discurso e conectado ao poder‖ (LOPES, 2013, p. 12). 

Nessa direção, Oliveira (2015, p. 3) argumenta que: 

 

Como crítica ao sistema estático de regras na estrutura saussuriana 
da linguagem, Derrida (2001) considera que não há sentidos originais 
na linguagem, mas sempre representações nas quais sentidos são 
suplementados. Se isso acontece, é porque estamos sempre 
tentando preencher uma lacuna na significação, tal qual na escrita, 
vista por ele como o suplemento do pensamento; aquilo que o 
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representa (a escrita) na sua ausência (o pensamento) (Derrida, 
2001). 

 

Defendemos, assim com Lopes (2012) e Laclau (2011), que a subsunção do 

significado ao significante se dá através de luta política, atendendo demandas 

contextuais.  

O sentido de contextual não pode ser visto apenas como território fixo, mas 

um processo ativo de diferentes interesses que projetam e orientam o campo da 

recontextualização. Como podemos perceber, a partir de Lopes (2012), o 

significante violência é flutuante e seu sentido somente pode ser definido dentro de 

uma formação discursiva histórica e socialmente contingente. 

Para Siscar (2013), o termo desconstrução não pode ser visto como uma 

tentativa de destruição, ou desarticulação do pensamento. Com base em Derrida 

(1991), o autor explica que desconstruir indica desconsiderar que existe uma 

estrutura fundada na ontologia ou metafísica ocidental. Assim, é necessário: 

 

[...] compreender esse jogo, não como tentativa de demolição de 
qualquer possibilidade de sentido, o que estaria mais próximo de 
determinadas propostas estruturalistas, porém, mais exatamente, 
como maneira de descrever a lógica conflitante do discurso da 
estrutura, uma das variadas manifestações da crença na presença 
do pensamento ocidental15 (SISCAR, 2013, p. 17). 

 

De acordo com Siscar (2013), o problema do pensamento estruturalista é o 

centramento ao qual se dá aos sentidos, dispensando-se a existência dos jogos das 

estruturas. Para a teoria da desconstrução, as referências às tradições devem ser 

abandonadas, pois o jogo de sentidos é livre e sem fundamento garantido. 

 

2.2.2 Violência Escolar, um significante vazio 

 

Podemos afirmar, com base em Laclau (2011), que o termo violência é um 

significante vazio, cujo preenchimento dependerá de demandas atuais de grupos 

que pretendem hegemonizar, temporariamente, o significado que melhor se adequa 

aos seus interesses, tornando híbrida sua compreensão e apontando um conceito 

construído a partir de um mesclo de tendências e demandas.  

                                                             
15

 De acordo com Siscar (2013, p. 18), o pensamento ocidental para Derrida é um logocentrismo. 
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Conforme Laclau (2011, p. 66), ―a sociedade gera um vocabulário de 

significantes vazios, cujos significados temporários decorrem de uma competição 

política‖; ou seja, não há significação sem discurso interessado. 

De acordo com Lopes (2010), o significante vazio se relaciona com aquilo que 

todos se identificam pelas suas articulações, são as várias concepções que estão 

inseridas em uma agenda política. Isso implica na criação de muitas possibilidades e 

entendimentos, o que, de algum modo, acaba impedindo o fechamento definitivo de 

um conceito. 

A falta de um conceito, a priori, fixo e determinado de violência escolar não 

pode ser visto como algo negativo, mas percebido como fator de construção do 

processo democrático por meio das relações hegemônicas. Segundo Laclau (2011), 

os significantes vazios são importantes para o processo político de construção e 

significação, não sendo, necessariamente, uma perda ou uma distorção de sentidos.  

Para Lopes (2013), os significantes são considerados vazios, pois denotam 

uma impossibilidade estrutural de significação em si mesma, ―uma impossibilidade 

que só pode ser significada como uma interrupção da estrutura do signo‖ (p.110), 

Porém, para Alves (2010, p. 90), ―apesar da impossibilidade de fixação de um 

sentido, o social só existe como esforço de produzir este objeto impossível através 

de fixação parcial de sentidos‖.  

Sem esse esforço na produção de sentidos não haveria uma interação de 

sentidos, nem como hegemonizar alguns sentidos. Entendemos então que é no 

campo do que um sentido subverte outros. Para Lacalu e Mouffe (2015), os pontos 

discursivos que sobressaem provisoriamente nesse processo são denominados de 

pontos nodais. Na concepção desses autores, 

 

A prática de articulação consiste, portanto, no caráter parcial dessa 
fixação; e o caráter parcial de fixação procede da abertura do social, 
resultante por sua vez do constante extravasamento de todo discurso 
pela infinitude do campo da discursividade (2015, p. 152). 

 

Nesse contexto, podemos afirmar que o sentido do termo violência na escola 

não pode ser revestido de algo fixo, mas construído através das relações 

hegemônicas que se tornam temporariamente universais. São significados 

construídos por um jogo precário de linguagem que representam as demandas de 

determinados grupos em dado momento histórico.  
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As relações hegemônicas, portanto, são frutos do processo democrático dos 

quais surgem os mais diversos antagonismos ideológicos que impossibilitam o 

fechamento conceitual. Para Laclau e Mouffe (2015), esse antagonismo cessa toda 

a possibilidade de reconciliação final. Para os autores, todo consenso é temporário e 

resultado de uma negociação de sentidos. ―Desse modo, as condições necessárias 

ao estabelecimento de uma articulação hegemônica correspondem à presença de 

forças antagônicas e à instabilidade das fronteiras que as separam‖ (LACLAU; 

MOUFFE, 2015, p. 152).  

Para Mendonça e Rodrigues (2014b), os processos de constituição de uma 

ordem hegemônica surgem de um discurso particular que consegue sobressair, por 

meio de aglutinações de outros vários discursos dispersos. ―Esta organização ocorre 

a partir desse discurso centralizador, de um ponto nodal que consegue fixar seu 

sentido e, a partir deste, articular elementos que previamente não estavam 

articulados entre si‖ (MENDONÇA; RODRIGUES, 2014b, p. 54). 

A relação de antagonismo impede a construção de identidades fixas e 

centradas, principalmente pela existência de forças antagônicas que limitam e 

impossibilitam a construção plena de significados, que estão permanentemente em 

disputas políticas, resultantes de um projeto democrático, no qual não há consenso. 

Para Mendonça e Rodrigues (2014b), a hegemonia representa, de forma precária e 

contingente, uma identidade em um determinado contexto, a partir de uma relação 

de equivalência e diferenças. 

Lopes (2013) refere-se à hegemonia como uma ampla cadeia articulatória, 

que constrói e produz práticas, ações e textos considerados como obrigatórios. 

―Quando falo de hegemonia, estou querendo afirmar também que atos de poder 

possibilitam a constituição de certas identificações e bloqueiam outras possibilidades 

indenitárias‖ (LOPES, 2013, p 111). 

Entender o significado de violência escolar como flutuante e preenchido 

contextualmente não significa dizer que esse processo de reinterpretação seja 

fraudulento ou ainda que possa ser preenchido aleatoriamente. Conforme explicam 

os autores Santos e Rodrigues (2015), não é uma mera tentativa de fraudar as 

estatísticas. 

Para esses autores, os jogos de sentidos funcionam como identificação, 

constituidora da própria realidade. ―A realidade da escola é conceitual, passando 

pela caracterização, neste caso, de determinado estado de violência‖ (SANTOS; 
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RODRIGUES, 2015, p. 193). 

 

 

2.3 TENTATIVAS DE DEFINIÇÕES SOB AS PERSPECTIVAS ESTRUTURALISTAS  

 

Frente ao fenômeno da violência escolar e da sensação de sua ascendência, 

vários autores têm buscado definir o termo violência escolar, a priori, e de forma a 

fixar o conceito até mesmo trazendo uma ideia de permanência, para alguns essa 

definição é fundamental para lidar com o problema. 

Dentre eles, alguns consideram que o termo violência é indefinido, mas que 

há possibilidade de um fechamento e, dessa forma, buscam de algum modo 

preenchê-lo, optando, inclusive, em classificá-lo.  

Nós defendemos que o termo violência escolar tem natureza flutuante e que 

seu sentido é preenchido por várias ressignificações no contexto da prática. Porém, 

entendemos ser necessário discutir os possíveis significados apontados por parte 

desses autores, principalmente os mais citados em trabalhos sobre violência 

escolar. 

Refletir a respeito das interpretações propostas por esses pesquisadores 

contribui com possíveis outras definições e ressignificações de violência escolar no 

contexto da prática, seja através da leitura das suas obras, seja por meio da 

assimilação de fechamentos conceituais apresentados nos livros16 didáticos e 

documentos oficiais17. 

Defendemos que no contexto da prática escolar, a política é reinventada, 

ressignificada ou até mesmo abandonada pelos professores. Ela não é meramente 

implementada, mas atuada através de um processo interpretativo no qual os 

professores recriam-na ativamente. Mas isso tudo está envolto em processos que 

contemplam as teorias e defendidas em documentos oficiais (leis, decretos, atos 

normativos etc.), em livros didáticos e, sobretudo, em resultado de pesquisas 

científicas.  

Logo, os documentos considerados orientadores do currículo e os livros, 

assim como as teorias propostas pelos autores trazidas em seguida, não podem ser 

desconsiderados nas análises de construção das significações, pois participam, 

                                                             
16

 As possíveis significações trazidas por livros didáticos serão abordadas em tópico específico. 
17

 As possíveis significações trazidas por esses documentos serão abordadas em tópico específico.  
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muitas vezes, como singulares protagonistas do aparato indutivo pedagógico na 

função docente. 

Entendemos que desconsiderar o poder das teorias propostas por autores 

especialistas em violência escolar significaria menosprezar um conjunto de 

mecanismos simbólicos de difusão e construções discursivas na escola.  

Mesmo que os professores não tenham acesso direto às obras desses 

autores, acreditamos que em algum momento eles se deparam com essas ideias 

nas suas práticas pedagógicas, através de documentos oficiais ou dos livros 

didáticos, por exemplo, o que contribui para a percepção do conceito de violência 

escolar por parte desses docentes. 

Com essas ideias, discutiremos, em seguida, os principais pontos de vista 

sobre violência escolar propostas pelos seguintes pesquisadores: Sposito (1998), 

Abramovay et al (2002), Charlot (2002) e Derbabieux (2002a; 2000b)18 . 

Vejamos, por exemplo, como a pesquisadora Sposito (1998, p. 60), define a 

priori violência escolar: ―a violência é todo ato que implica na ruptura de um nexo 

social pelo uso da força. Nega-se, assim, a possibilidade da relação social que se 

instala pela comunicação, pelo uso da palavra, pelo diálogo e pelo conflito‖. 

Nesse conceito, a autora encerra-o indicando uma ruptura do nexo social. 

Mas o que seria esse nexo social? Defendemos que não há uma única forma de se 

estabelecer esse nexo, e acreditamos ainda que nem toda ruptura seja 

necessariamente um acontecimento ruim. Não fica claro, também, no conceito 

proposto por Sposito (1998), o que a autora define como força. Entendemos que há 

outras formas de violência que se reproduzem sem necessariamente implicar em 

uso da força como, por exemplo, o autoritarismo ou a violência institucional. 

Já para Abramovay et al (2002), não existe consenso sobre o significado de 

violência escolar. O termo violência escolar varia em função do estabelecimento 

escolar, do status de quem fala (diretores, professores, alunos etc.), da idade e, 

provavelmente, do sexo. Como colocam os pesquisadores, 

 

A forma e o conceito de violência variam conforme o status e o local 
onde está inserido o estabelecimento educacional, não sendo 
possível um conceito único do termo violência escolar. Aponta ainda 
que inicialmente essa violência estava ligada à indisciplina e a 
delinquência juvenil, sendo que atualmente se associa também a 

                                                             
18

A escolha dos autores se deu pela especificidade de trabalhares com o tema e pela influência que 
exercem na literatura escolar. 
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globalização e a exclusão social (ABRAMOVAY et al, 2002, p 13). 

 

Para os autores, são vários os fenômenos que podem ser identificados como 

violência escolar. Mesmo assim, eles contraditoriamente apresentam várias fixações 

de sentidos sobre o que seria violência escolar quando, por exemplo, classificam-na 

em agressões físicas, violência sexual, vandalismos, humilhações, falta de respeito 

ou, ainda, quando apresentam uma espécie de violência que denomina simbólica ou 

institucional.  

Já Charlot (2002, p. 122), apoiado em uma ideia estruturada, classifica a 

violência escolar em três espécies: 

 

a. Violência: golpes, ferimentos, violência sexual, roubos, crimes, 
vandalismos; 
b. Incivilidades: humilhações, palavras grosseiras, falta de respeito;  
c. Violência simbólica ou institucional: compreendida como a falta de 
sentido de permanecer na escola por tantos anos; o ensino como um 
desprazer, que obriga o jovem a aprender matérias e conteúdos 
alheios aos seus interesses; as imposições de uma sociedade que 
não sabe acolher os seus jovens no mercado de trabalho; a violência 
das relações de poder entre professores e alunos. Também o é a 
negação da identidade e da satisfação profissional aos professores, 
a obrigação de suportar o absenteísmo e a indiferença dos alunos. 

 

Qual seria o critério para enquadrar essas características apresentadas pelo 

autor? Seriam as incivilidades menos graves que a violência? Como graduar uma 

humilhação contra uma criança com deficiência e diante de um vandalismo, como 

pichação? Esse tipo de fixação conceitual acaba valorizando alguns atos em 

detrimento de outros, o que pode ocasionar falsa percepção de resolução dos 

problemas causados pela violência escolar. E pior, gerar mais violência, através de 

respostas prontas. 

Ainda observando essas tentativas de definições e classificações, 

percebemos que Abramovay et al. (2002) e Charlot (2002) convergem em uma das 

classificações, ao tratarem da violência simbólica ou institucional. Essa espécie de 

violência, segundo Charlot (2002), está relacionada à falta de sentido ou motivação 

para o aluno em permanecer no ambiente escolar. Seria uma modalidade de 

violência que se apresenta através de uma imposição social, ou seja, da relação de 

poder entre professores/escola e alunos. 

Porém, compreendemos que nem toda violência simbólica é institucional, da 
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mesma forma que nem toda violência institucional é simbólica. Inclusive, a 

construção dessa violência ―simbólica‖ muda em cada contexto, podendo adquirir 

sentidos diversos a depender dos interesses políticos e contingenciais locais, ou 

seja, o termo violência simbólica é um significante vazio. 

Debarbieux (2002a) considera um erro fundamental acreditar que definir 

violência escolar, ―consista em aproximar-se o mais possível de um conceito 

absoluto de violência, de uma ideia de violência que permita um encaixe preciso 

entre a palavra e a coisa‖ (DERBABIEUX, 2002a, p. 19). Porém, tenta resolver essa 

fluidez abrangendo o significado de violência escolar e classificando-o em 03 

espécies: 

 

1. os crimes e delitos tais como furtos, roubos, assaltos, extorsões, 
tráfico e consumo de drogas etc., conforme qualificados pelo Código 
Penal; 
2. as incivilidades, sobretudo, conforme definidas pelos atores 
sociais; 
3. sentimento de insegurança ou, sobretudo, o que aqui 
denominamos ―sentimento de violência‖ resultante dos dois 
componentes precedentes, mas, também, oriundo de um sentimento 
mais geral nos diversos meios sociais de referência (DEBARBIEUX, 

apud ABRAMOVAY et al., 2002, p. 22). 
 

Para delimitar o que Debarbieux (2002) entende por violência escolar, e 

somente violência escolar, o autor sugeriu a expressão ‗comportamentos 

antissociais‘, uma vez que ele considera o termo violência escolar bastante incisivo e 

abrangente, podendo, inclusive, ser confundido com outros tipos de violência não 

escolar, como por exemplo, a delinquência.  

Charlot (2002) propôs também uma classificação, subdividindo a violência 

escolar em: violência na escola - a qual produz dentro do espaço escolar, porém 

sem estar ligada à natureza e às atividades da instituição escolar; violência da 

escola - institucional, simbólica, em que os próprios jovens suportam através da 

maneira como a instituição e seus agentes os tratam; e violência contra a escola - 

ligada diretamente à natureza e às atividades da instituição escolar. 

Nesse ponto, há uma divergência entre Charlot (2002) e Abramovay (2005), 

que afirmou que essa classificação não é suficiente para certos tipos de 

manifestações de violências existentes na escola: 

 



51 
 

Essa proposta de classificação da violência nas escolas ajuda a 
compreender o fenômeno na medida em que considera 
manifestações de várias ordens. Contudo, mostra-se insuficiente 
para compreender certos tipos de manifestações que ocorrem dentro 
dos estabelecimentos de ensino e que estão relacionadas a 
problemas internos de funcionamento, de organização e de 
relacionamento (ABRAMOVAY, 2005, p. 77). 

 

Para alguns desses autores, partir do princípio que o conceito de violência é 

aberto pode levá-los cientificamente a um problema. Derbarbieux (2002), por 

exemplo, defende que a expansão da definição do conceito de violência escolar traz 

um risco epistemológico de se hiperampliar o problema até torná-lo impensável e 

incompreensível. Para o autor, essa expansão pode ainda resultar, ainda, no risco 

de se criminalizar padrões comportamentais, incluindo-os na definição de violência.  

Para os autores, o uso abusivo do termo violência escolar para denominar 

fenômenos que são totalmente diversos, torna o conceito tão abrangente que pode 

gerar ―confusão semântica e léxica‖ (DERBABIEUX, 2002a, p. 18). Os autores 

chamam atenção ainda para a ―pré-fabricação social da violência nas escolas, com 

origem na mídia‖ (p.18), o que, segundo eles, ―faz com que a questão científica seja 

arrastada para o nível do sensacionalismo e da demanda social por repressão‖ 

(p.18). 

Entendemos que essa preocupação não é irrelevante, sendo que a 

apropriação do termo violência é temporal, construído subjetivo, contextual e 

continuamente. A busca pelo enquadramento conceitual desse termo e suas 

respectivas classificações é equivocada, pois assim como ele, os conceitos de 

incivilidade, violência simbólica e indisciplina podem adquirir diversos significados, 

preenchidos a partir de interesses produzidos no contexto.  

Comumente, para esses autores, a definição do termo violência escolar 

contribui para a construção de um conceito fundamentado em um contexto social, 

histórico e cultural e, consequentemente, para o direcionamento de políticas públicas 

voltadas à prevenção desse fenômeno. Alguns acreditam ainda que uma percepção 

diversificada sobre ela prejudica o encaminhamento de ações preventivas mais 

efetivas. 

Para Lopes (2012), igualmente quando se refere ao conceito de qualidade no 

ensino, a ambiguidade dos significados vazios é obrigatória, já que os sentidos são 

construídos contextualmente e não há possibilidade de fechá-los definitivamente. 
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Defendemos que essas tentativas de fixação de sentidos do termo violência escolar 

podem trazer prejuízos como, por exemplo, a estereotipação dos sujeitos e das 

escolas, fomentando o preconceito, a discriminação e a própria violência.  

Não que o termo violência escolar possa abranger o que desejamos, 

independente das relações de poder e do contexto. Não é, conforme Lopes (2002, p. 

389), do mesmo modo quando se refere ao ensino de qualidade ―uma simples 

exaltação do hibridismo‖ e sequer a mera superposição de discursos, mas o 

reconhecimento de que a escola tem seu próprio filtro, constrói e reconstrói 

conceitos e cria estratégias. 

Essas definições centradas podem contribuir para as significações 

construídas pelos professores no contexto escolar, seja por meio do acesso direto 

aos textos desses autores, seja através de documentos oficiais e dos livros 

didáticos, que são influenciados por essas teorias. No entanto, defendemos que o 

termo violência escolar somente se reveste de algo determinado contextualmente a 

partir de uma pluralidade de interesses, que através do processo de discurso 

temporário articulam seu significado. 

Essa tentativa de fixação pode causar, ainda, uma mitigação do papel da 

escola e dos professores no processo de políticas públicas voltadas à violência 

escolar, na medida em que os docentes passam a ser vistos como meros 

implementadores dessas políticas, quando na verdade elas são, de acordo com Ball; 

Maguire e Braun (2016), negociadas no contexto da prática e os conceitos 

construídos por meio da negociação de sentidos. 

No mesmo sentido defende Lopes (2015, p. 42), ao se referir a políticas 

públicas: ―A escola não pode ser vista apenas como receptáculo de políticas 

pensadas longe de sua realidade, tendo a função somente de implementar, como 

vítima indefesas, tudo que fora elaborado alhures‖. 

Nessa ótica, os professores ―estão envolvidos em processos, lutas e 

negociações sobre o que certas políticas significam, o que poderia ser ou deveria 

ser feito na prática, como essas interpretações poderiam ser construídas e 

reconstruídas‖ (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016, p 10). 

Compreender a violência na perspectiva pós-estruturalista, ou seja, como um 

fenômeno de construção discursiva, em que a escola, a partir de uma série de 

demandas ressignifica e recontextualiza o conceito de violência, abre a possibilidade 

de entender como o docente recria e reinventa estratégias pedagógicas objetivando 
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lidar com aquele fenômeno. 

No próximo tópico buscaremos compreender como as concepções de 

violência escolar são construídas (significadas e ressignificadas) pelos professores 

pesquisados no contexto da prática. A partir da compreensão do Ciclo de políticas 

proposto por Ball e Bowe (1992). 
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3 VIOLÊNCIA ESCOLAR NO CONTEXTO DA PRÁTICA 

 

 

3.1. O CICLO DE POLÍTICAS E A VIOLÊNCIA ESCOLAR NO CONTEXTO DA 
PRÁTICA 
 

Para a compreensão do que nós chamamos de contexto da prática 

utilizaremos a abordagem do ‗ciclo de políticas‘ de Ball e Bowe (1992). Para os 

autores, o processo político pode ser analisado através de um ciclo constituído por 

três momentos políticos não lineares: o contexto da influência, o contexto da 

produção e o contexto da prática. Esses três momentos estão inter-relacionados, 

mas não são visto como etapas fixas, mas com um processo dinâmico e flexível. 

Muitas vezes o termo política educacional é visto apenas sob o ponto de vista 

do contexto da produção de texto. É como se a produção de uma lei, por exemplo, 

pudesse ao ser implementada, resolver os problemas surgidos no interior da escola. 

―O problema é que, se a política só é vista nesses termos, então todos os outros 

momentos dos processos de políticas que acontecem dentro e em torno das escolas 

são marginalizados ou passam despercebidos‖ (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 

13). 

Por meio de abordagem através do ciclo de políticas podemos observar e 

analisar criticamente a trajetória de programas e políticas educacionais, desde sua 

criação até a sua atuação nas escolas, inclusive as políticas educacionais voltadas à 

prevenção e ao tratamento da violência escolar. 

Aproximamos-nos de abordagem por entender assim como Mainardes (2006) 

que o ciclo de políticas proposto por Ball e Bowe (1992) adota uma orientação pós-

moderna, destacando a complexidade das políticas educacionais.  

Ball e Bowe (1992) defendem que os docentes que atuam nos 

estabelecimentos escolares não podem ser vistos como mero implementadores de 

políticas públicas educacionais, mas como sujeitos ativos da construção dessas 

políticas.  

 

Os profissionais que atuam no contexto da prática não enfrentam os 
textos políticos como leitores ingênuos, eles vêm com suas histórias, 
experiências, valores e propósitos [...]. Políticas serão interpretadas 
diferentemente uma vez que histórias, experiências, valores, 
propósitos e interesses são diversos. A questão é que os autores dos 
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textos políticos não podem controlar os significados de seus textos. 
Partes podem ser rejeitadas, selecionadas, ignoradas, 
deliberadamente mal entendidas, réplicas podem ser superficiais etc. 
Além disso, interpretação é uma questão de disputa. Interpretações 
diferentes serão contestadas, uma vez que se relacionam com 
interesses diversos, uma ou outra interpretação predominará, 
embora desvios ou interpretações minoritárias possam ser 
importantes. (BALL; BOWE, 1992, p. 22). 

 

Dessa forma, defendemos que as políticas não são simplesmente 

implementadas, mas estão sujeitas à interpretação e, então, a serem recriada. 

Entendemos, assim como Mainardes (2006, p. 50), que as políticas envolvem 

―identificar processos de resistência, acomodações, subterfúgios e conformismo 

dentro e entre as arenas da prática, e o delineamento de conflitos e disparidades 

entre os discursos nessas arenas‖. 

Passamos a afirmar, com base em Ball e Bowe (1992) e Ball, Maguire e 

Braun (2016), que a política é um processo construído continuamente, contestado 

de forma recorrente e sujeito a diversas interpretações. Então, afirmamos que fazer 

política vai além da produção de textos, tornando-se um processo discursivo e 

sujeito a ressignificações. ―A política é feita pelos e para os professores; eles são 

autores e sujeitos, sujeitos e objetos da política. A política é escrita nos corpos e 

produz específicas posições específicas dos sujeitos‖ (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 

2016, p. 13). 

A partir desse entendimento, podemos apresentar os três contextos 

considerados por Ball, Maguire e Braun (1992) como partes de ciclo de políticas. 

Cada uma delas apresenta arenas, lugares e grupos de interesse.  

O contexto de influência é onde as políticas públicas são iniciadas e os 

discursos políticos são construídos. É nesse contexto que grupos de interesse 

disputam para influenciar a definição das finalidades sociais da educação. Como 

argumenta Mainardes (2006, p. 51), 

 

É nesse contexto que os grupos de interesse disputam para 
influenciar a definição das finalidades sociais da educação e do que 
significa se educado. Atuam nesse contexto as redes sociais dentro e 
em torno de partidos políticos, do governo e do processo legislativo 
(MAINARDES, 2006, p. 51). 

 

Nesse contexto, os significados construídos adquirem legitimidades a partir de 

um discurso político e interessado. Porém, de acordo com Mainardes (2006), essas 
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influências são sempre recontextualizadas e reinterpretadas em cada contexto 

específico. Ao passo que o contexto de influência está mais relacionado com 

interesses ideológicos dogmáticos, o contexto da produção de texto está articulado 

com a linguagem do interesse público mais geral. 

Os textos políticos, resultados de acordos e disputas, representam 

articulações, através da linguagem, os interesses políticos do grupos que estão no 

poder. De acordo com Mainardes (2006), esses textos podem ser de várias formas, 

tais como textos legais oficiais, comentários formais ou informais, pronunciamentos 

oficiais, vídeos, etc. Porém, a política não se finaliza no momento da produção de 

um documento oficial, esses textos são lidos, interpretados e reinterpretados a todo 

tempo. 

Já o contexto da prática, Para Ball, citado por Mainardes (2006, p. 53), ―é 

onde a política está sujeita à interpretação e recriação e onde a política produz 

efeitos e consequências que podem representar mudanças e transformações 

significativas na política original‖.  

O ponto principal dessa ideia é que as políticas não são implementadas, mas 

sim atuadas, a partir de interpretações e recriações. ―Textos não podem 

simplesmente ser implementados! Eles têm de ser traduzidos a partir do texto para a 

ação – colocados em prática – em relação à história e ao contexto, com os recursos 

disponíveis‖ (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 14). 

Dessa forma, assume-se que os professores exercem um papel ativo no 

processo de interpretação e reinterpretação das políticas educacionais e o que eles 

pensam e no que acreditam têm implicações para o processo de atuação das 

políticas no contexto da prática.  

Devem ser considera nesse processo político as negociações, as demandas e 

as articulações. É tanto que a partir de um mesmo texto observam-se atuações 

distintas, pois as políticas públicas são sempre analisadas, revistas ou até mesmo 

dispensadas no contexto da prática. 
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3.2 CONTEXTO 

 

Nesse ponto do trabalho, nos aproximamos de Derrida, Laclau e Lopes, para 

dar uma maior abrangência à ideia de contexto. Entendemos o significante ‗contexto‘ 

assim como Santos e Oliveira (2016) como os movimentos em que a escola está 

envolvida. Ideia fundamentada em Lopes (2015), quando afirma que: 

 

Contexto são movimentos realizados pelas escolas na construção e 
reconstrução de sentidos globais e locais, em várias direções, e 
principalmente, em relação aos órgãos governamentais, à 
comunidade escolar e à própria escola (LOPES, 2015, p. 17). 

 

Ou seja, nos aproximamos de Derrida (1991) quando trata o contexto como 

uma construção interpretativa, com base em consensos implícitos, mas 

estruturalmente vago. Para Derrida (1991), um contexto nunca será absolutamente 

delimitável, não podendo ser fechado ou fixado por qualquer conhecimento anterior.  

Segundo Derrida (1991), toda vez que um contexto é citado há uma ruptura 

do próprio contexto. Por ruptura o autor entende que todo signo escrito comporta 

uma força com seu contexto, ou seja, ―o conjunto das presenças que organizaram o 

momento de sua inscrição. Essa força de ruptura não seria um predicado acidental, 

mas a própria estrutura do escrito‖ (DERRIDA, 1991, p. 358). 

Isso porque se leva em consideração que uma referencial contextual jamais 

conseguirá fidelizar absolutamente a significação do que se pretende reproduzir. 

Não há, dessa forma, possibilidade de saturação, pois o contexto é dinâmico, sendo 

seu significado adulterado a cada tradução. Ou seja, de acordo com Derrida (1991), 

a delimitação de um contexto nunca está assegurada ou saturada. 

Por tradução o autor entende o movimento de articulação e traição que passa 

um contexto ao ser mencionado. É como se ao mencionar um contexto cada sujeito 

adultera-se sua ideia. Sendo assim, conforme Derrida (1991), para o contexto há 

impossibilidade de fixação e controle, e isso se dá pelo jogo que envolve interação, 

escrita e tradução, e isso marca a indeterminação do contexto.  

Porém, mesmo partindo dessa ideia, o contexto citado não se torna menos 

importante. Pelo contrário, o reconhecimento do contexto descentrado tem várias 

implicações nos estudos das Ciências Sociais, principalmente porque 

compreendemos que a tradução não é um acidente, mas um processo histórico 
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cultural em que os sujeitos vão construindo e reconstruindo, nem sempre de forma 

consciente, a todo tempo seus contextos. Como aponta o autor, 

 

Todo signo, linguístico ou não linguístico, falado ou escrito, em 
pequena ou grande escala, pode ser citado, posto entre aspas; por 
isso ele rompe com o contexto dado, engendrar ao infinito novos 
contextos, de modo absolutamente não-saturável. Isso supões não a 
marca velha fora do contexto mas, ao contrário, que só existem 
contextos sem nenhum centro absoluto de ancoragem (DERRIDA, 
19991. p. 25). 

 

Lopes (2013) defende que o contexto não é um dado do mundo a ser 

investigado, mas uma construção discursiva de mundo. É uma construção 

interpretativa, precária, sem fronteiras fixas, a não ser pelas opções contingentes 

realizadas numa dada investigação, numa dada política. 

Para Laclau (1990), o contexto depende de fronteiras construídas como o que 

se coloca como exterior constitutivo de sua significação. Essas fronteiras são 

construídas por relações de poder. Nessa perspectiva, o contexto não é algo 

obrigatoriamente local, restrito, próximo, contraposto a algo não-contextual que seria 

amplo, especializado, distante. Sob esse ponto de vista, Cunha (2015, p. 581) 

argumenta que: 

 

Assim, iterabilidade ou repetição é o que cria os contextos como 
ilusão de contenção de fluxos de sentidos. A possibilidade de um 
significante ser citado (citacionalidade), repetido, deve-se ao fato de 
não haver qualquer determinação do significado e esta não 
determinação credencia o significante a instituir contextos sempre 
outros, nunca a repetição como repetição do mesmo. Contexto, no 
registro desconstrucionista derridiano, não é algo restrito à esfera 
física, mas tem a ver com a tentativa mesma de significação 
(CUNHA, 2015. p. 581). 

 

Laclau (2011) expõe ainda o conceito de ―contexto radical‘, que envolve uma 

dualidade entre lógicas distintas entre uma equivalência e uma diferencial. Explica, 

pois, que a relação significante jamais será construída por uma necessidade, mas 

que a articulação ente significantes e diferenças no contexto discursivo é resultado 

de contingências, onde as diferenças relacionais disputam a significação precária e 

provisória, em local e tempo específicos. Para Laclau (2011), o contexto é a própria 

estrutura de interpretação, sempre aberto a novas demandas e construção de 

sentidos. 
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3.3 ATUAÇÃO DAS POLÍTICAS SOBRE VIOLÊNCIA NA ESCOLA 

 

Estendemos assim como Lopes (2015), que as escolas, a partir de sua 

dinâmica própria, preenchem os sentidos apontados nos referenciais oficiais 

relativos a esse contexto, dando um fechamento, mesmo que provisório, ao que 

desejam construir como fins educacionais. 

Segundo Ball, Maguire e Braun (2016. p. 12), ―a atuação baseia-se nas 

premissas relacionadas que as políticas não lhe dizem o que fazer, elas criam 

circunstâncias nas quais a gama de opções disponíveis para decidir o que fazer são 

estreitadas ou metas ou resultados particulares são definidos‖. O que faz com que 

as políticas se desenvolvam é um processo complexo e contínuo de ressignificações 

e produções de outras políticas. 

Para Ball, Maguire e Braun (2016) as políticas são interpretadas, traduzidas, 

reconstruídas e refeitas, a partir do local, recursos materiais e humanos e do 

conjunto de valores, em processo hibrido19 de atuação. Porém, assim como Ball, 

Maguire, e Braun (2016), entendemos a atuação política como um processo não 

linear, do qual a escola faz parte. Como atestam os autores, 

 

Nas escolas, existem interações e acomodações entre políticas 
obrigatórias, as histórias e os compromissos – isso faz parte do 
trabalho de interpretação e tradução. No entanto, poucas políticas 
chegam totalmente formadas e os processos de atuação da política 
também envolvem tarefas específicas, empréstimos, reordenações, 
deslocamento, adequação e reinvenção (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 
2016. p. 20). 

 

Por interpretação os autores entendem como sendo ―uma leitura inicial, um 

fazer sentido‖ (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 68). A interpretação está 

relacionada à cultura e à política ―é um processo político institucional, uma 

estratégia, um processo de explicação, esclarecimento e criação de uma agenda 

institucional‖ (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 69). 

Já a tradução ―é uma espécie de terceiro espaço entre política e prática. É um 

processo interativo de fazer textos e colocar esses textos em ação, literalmente 

‗atuar‘ sobre a política‖ (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016. p. 69). Como exemplo de 

atuação, os atores citam conversas, reuniões, planos, eventos. 

                                                             
19 Compreendemos hibridismos como, ―a mistura de lógicas globais, locais e distantes, sempre 
recontextualizadas‖ na prática docente, influenciados pelo contexto escolar (LOPES, 2005, p. 56). 
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Para Ball, Maguire e Braun (2016), o processo de fazer política é interativo, 

realizado por interpretações e traduções, ligados a valores pessoais e institucionais, 

pelo contexto, demandas e pela história.  

Na nossa pesquisa, percebemos que poucas são as políticas públicas 

educacionais em forma de textos que tratam da violência escolar; de toda forma, 

observamos que cada estabelecimento educacional faz as adaptações necessárias 

das políticas disponíveis. 

Em uma das escolas pesquisadas os professores se referiam ao PROERD20, 

que é um programa da Policia Militar, que consiste em um curso de prevenção ao 

uso de drogas e à violência. Porém, esse programa somente se aplica a alunos do 

ensino fundamental.  

No entanto, foi importante observar como os professores percebem a 

existência do programa nas escolas, talvez pela falta de outras políticas públicas. 

Outro detalhe que chamou atenção é que o programa conjugou o uso da droga com 

violência. 

No geral, observamos que a temática violência é tratada pelas escolas como 

um tema transversal, através de feiras de ciências, ou outros eventos. Algumas 

vezes não como tema principal, mas, de acordo com os professores, há uma 

tentativa de abranger temas relacionados à violência na escola. 

Outra política adotada nas duas escolas é o apoio da Ronda Escolar21. Esse 

mecanismo causa divergências entre os professores. Alguns entendem que seria 

responsabilidade da escola lidar com os conflitos internos. Outros defendem que a 

escola não pode assumir sozinha o problema da violência. Porém, há uma 

convergência, no sentido de que a Polícia Militar só deve ser chamada nos casos 

mais graves. Nesse ponto, observamos uma tendência maior dos professores da 

escola E1 apoiar a presença da Policia Militar na escola.  

Verificamos ainda que a escola E2 participa do projeto Semeando a Cultura 

da Paz, que no final do ano faz uma caminhada pelo bairro. 

                                                             
20

 Programa Educacional de Resistência às Drogas e à violência, mantido pela Policia Militar, por 
meio de um curso de prevenção às drogas e à violência, ministrado em salas de aula do ensino 
fundamental. 
21

 Programa da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, que consiste em 
empregar uma equipe especializada de policiais militares para agir diretamente nas escolas públicas 
estaduais. 
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4 SENTIDOS CONSTRUÍDOS E RESSIGNIFICADOS NA ESCOLA 

 

 

4.1 A INFLUÊNCIA DA MÍDIA 

 

Entendemos que a mídia tem uma participação importante nas construções 

dos significados de violência escolar. Concordamos com Silva e Mendonça (2014), 

que a mídia é uma articuladora de sentidos e partícipe das construções da realidade 

social, sendo ao mesmo tempo instituinte e instituída do imaginário social22, 

colaborando e produzindo sentidos de violência escolar em diálogo com a sociedade 

e, principalmente, com a comunidade escolar.  

O papel da mídia, seja ela escrita ou falada, como denunciadora dos conflitos 

no âmbito do ambiente escolar, enquanto problema merecedor de atenção, contribui, 

de certa forma, para a construção dos significantes de violência escolar. Essa 

construção, contudo, não pode ser vista como algo ingênua e desinteressada, 

fazendo-se necessário, portanto, a problematização da representação da violência 

escolar pela mídia. 

Percebemos ainda uma aproximação dessas construções de sentidos de 

violência escolar pela mídia com a fomentação do medo derivado, proposto por 

Bauman (1999). Inclusive, esse autor nos chama a atenção para as ―intermináveis 

reportagens sobre os perigos que aparecem nos veículos de comunicação de 

massa‖ (p. 48). Para o Bauman (1999), essa propagação exagerada gera uma 

repercussão, que é mais ampla que o próprio fato e acaba propulsionando o medo 

derivado e, algumas vezes, mais violência. 

Entendemos, assim, que o modo como a mídia tem tratado a violência, 

principalmente os fenômenos sociais ocorridos no interior da escola, notadamente 

aqueles que geram algum tipo de conflito, tem contribuído de alguma forma para 

essa sensação de insegurança, para a difusão do medo, para o aumento dos casos 

tidos como violência escolar, mas, principalmente, para a construção dos sentidos 

sobre violência escolar. 

Essa relação entre a sensação de medo e a violência escolar foi percebida 

                                                             
22

 Para Silva e Mendonça (2014), o Imaginário Social pode ser compreendido como uma força social, 
que une e constrói uma imagem que funciona pela interação, ―uma certa sensação partilhada e, por 
isso, sempre coletivo‖ (p. 41). 
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por Santos e Rodrigues (2015), quando pesquisaram e descreveram a percepção 

sobre violência por professores. Nessa pesquisa, os autores refletiram sobre o papel 

da mídia na potencialização do estado de violência. Para eles, o clima de violência 

noticiado em blogs e na TV local pode revelar um estado de violência derivado, que 

não necessariamente corresponde à violência real. Nesses termos, 

 

O clima de violência generalizada, parte confirmada pelos dados 
estatísticos de um bairro violento, noticiado diariamente em blogs 
nem sempre criteriosos, na TV local e na TV regional, as duas com 
programas policiais, numa cidade reconhecidamente violenta, pode 
revelar a situação de um ‗estado de violência‘ numa sociedade do 
medo (SANTOS; RODRIGUES, 2015. p. 201). 

 

4.1.1 A mídia e a sensação de insegurança 

 

A mídia contribui diretamente para as construções de sentidos e significados, 

influenciando nos interesses, nas subjetividades e no comportamento da sociedade, 

inclusive no que diz respeito à violência. Não são raros os programas televisivos e 

portais na internet que cuidam especificamente de matérias que envolvem crimes e 

violência.  

As matérias jornalísticas fomentadas pelas percepções pessoais ou editoriais 

dos profissionais da imprensa, que envolvem esse tipo de assunto, não raramente 

acabam potencializando a sensação de medo e insegurança, superdimensionando 

os fatos, até mesmo com falsas informações. 

Diante do sentimento de insegurança e de medo das possíveis e imagináveis 

ameaças, as pessoas têm cada vez mais se interessado por noticiários policiais, que 

apresentam especificamente assuntos relacionados a crimes e violência, criando-se, 

assim, um ciclo vicioso, onde o medo atrai a notícia, que de alguma forma gera mais 

medo. 

Pressupomos que, por apresentar uma ameaça, esse tipo de notícia acaba 

despertando a curiosidade da população. Os profissionais da imprensa e os 

proprietários dos meios de comunicação, conhecedores dessa demanda específica 

pelas notícias sobre crimes, e na sede pela audiência, atuam explorando essa 

fragilidade.  
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No entanto, as estratégias apelativas e sensacionalistas não atendem 

somente essa demanda de audiência, mas vários outros interesses políticos e 

comerciais. Conforme Bauman (1999, p. 112), 

 

Apelos a medos relacionados à segurança estão verdadeiramente 
acima das classes e partidos, como os próprios medos. É talvez uma 
feliz coincidência para os operadores políticos e os esperançosos 
que os autênticos problemas de segurança e incerteza se tenham 
condensado na angústia acerca da segurança; pode-se supor que os 
políticos estejam fazendo algo acerca dos primeiros exatamente por 
vociferarem sobre esta última. 

 

Chomsky (2014), em suas pesquisas sobre as estratégias da mídia para 

manipular as massas e os filtros dos meios de comunicação, afirma que dentre 

outras estratégias da mídia, uma é ‗criar problemas‘ para depois oferecer uma 

espécie de soluções. O autor conclui que algumas vezes a mídia costuma fomentar 

problemas e lança-os para o público, a fim de que esse seja um falso protagonista 

das medidas que se deseja tomar, legitimando, dessa forma uma decisão política 

previamente desejada, mas ainda sem o respaldo social. 

Dessa forma, a intensificação e massificação das notícias sobre violência 

escolar pode ser vista como uma estratégia, a fim de que o público seja induzido à 

ideia de que foi ele o mentor de leis penais e políticas públicas de segurança, que 

visem, dente outras estratégias, o aumento de penas de restrição de liberdade, 

defendidas e propostas por alguns políticos, como por exemplo, a diminuição da 

maioridade penal. 

Ainda de acordo com Chomsky (2014), a mídia é também um meio de manter 

o povo distraído e distante dos principais problemas políticos e sociais de uma 

nação. Conforme o autor, um dos noticiários que mantém as pessoas mais 

distraídas são os que trazem acontecimentos violentos. Assim, através desse tipo de 

noticiário é possível manter um controle sobre a massa populacional e até mesmo 

buscar apoio em projetos políticos e empreitadas comerciais.  

Chomsky (2014, p. 13) assim adverte:   

 

Você tem de mantê-lo bem assustado, porque, a menos que esteja 
suficientemente assustado e amedrontado com todo tipo de demônio 
interno, externo ou sabe-se lá de onde que virá destruí-lo, ele pode 
começar a pensar, o que é muito perigoso, porque ele não é 
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preparado para pensar. Portanto, é importante distraí-lo e 
marginalizá-lo (CHOMSKY, 2014, p. 13). 

 

No mesmo sentido, Bauman (2008, p. 147) observou que Rorty afirmara que 

―se os proletários puderem ser distraídos de seu próprio desespero por pseudo 

eventos criados pela mídia, incluindo uma guerra ocasional, breve e sangrenta, os 

super-ricos pouco terão a temer‖.  

Por outo lado, a exposição pública de eventos violentos e de pessoas 

flagradas cometendo crimes chama bastante atenção, ―por esse motivo, a batalha 

contra o crime é apresentada como um excitante espetáculo midiático-burocrático‖ 

(BAUMAN, 1999, p. 135). Dessa forma, 

 

O combate ao crime, como o próprio crime e particularmente o crime 
contra os corpos e a propriedade privada, dá um excelente e 
excitante espetáculo, eminentemente assistível. Os produtores e 
redatores dos meios de comunicação de massa estão bem 
conscientes disso (BAUMAN, 1999, p. 113). 

 

Bauman (1999) chama a atenção ainda para a forma como a mídia apela para 

os medos derivados ligados à segurança pessoal e relaciona isso a estratégias 

políticas. Mostrar nesses programas resolução de delitos apresenta uma ideia que o 

‗problema‘ está sendo resolvido. É como se a exposição de prisões, soluções de 

crimes pelos órgãos de segurança passassem para a população a sensação de que 

determinado grupo que está à frente do controle da criminalidade está agindo de 

forma eficiente. Essa é uma estratégia bastante usada pelas assessorias de 

comunicação dos órgãos de segurança pública. 

Percebemos também que a sensação de punição imediata, independente da 

sua eficiência e eficácia, agrada parte da população. Muitas vezes aquela breve 

exposição do caso e a apresentação do suspeito já serve como a pena/castigo pelo 

ato violento praticado. É como se a descoberta pelos órgãos de segurança e a 

apresentação do autor do fato violento diminuísse, de algum modo, a sensação de 

medo. 

Conforme o autor, 

 

A espetaculosidade — versatilidade, severidade e disposição — das 
operações punitivas importa mais que sua eficácia, que de qualquer 
forma, dada a indiferença geral e a curta duração da memória 
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pública, raramente é testada. Importa mais até que a quantidade 
efetiva de crimes detectados e reportados (BAUMAN, 1999, p. 113). 

 

Além do uso político dessas notícias, há possibilidade de investidores se 

aproveitarem de espetacularização dos eventos violentos para vender seus 

produtos. ―Um bocado de tensão acumula-se em torno da busca de segurança. E 

onde há tensão, os investidores espertos e os corretores competentes, com certeza, 

reconhecerão um capital político‖ (BAUMAN, 1999, p. 13). É comum encontrar entre 

os patrocinadores de programas que exploram a violência empresas especializadas 

em equipamentos de segurança. 

Por fim, uma outra estratégia utilizada pela mídia, pelas empresas de 

propaganda e pelo marketing é a criação de algo novo. A novidade está ligada não 

mais a um furo de reportagem como se dizia antes das redes sociais, mas a notícias 

sobre algum evento novo, que não seja mais tão comum e tenha se banalizado.  

A violência escolar, apesar de não ser algo novo, ainda chama bastante 

atenção da sociedade como um todo. Acreditamos que isso se dar por envolver um 

espaço considerado de acolhimento e respeito. Apresentar notícias sobre violência 

escolar ainda causa na população uma reação de clamor social e repulsa, incomum 

aos atos violentos que ocorrem fora da escola. 

Nas palavras de Bauman (1999, p. 113), 

 

De vez em quando um novo tipo de crime chame a atenção do 
público e se revele particularmente odioso e repulsivo, além de 
ubíquo, e se for lançada uma nova campanha de detecção e 
punição, uma vez que isso serve para ocupar a atenção do público 
com os perigos do crime e da criminalidade, impedindo que reflita por 
que, apesar de todo o policiamento que prometia trazer a cobiçada 
Sicherheit, as pessoas ainda se sentem inseguras, perdidas e 
amedrontadas como antes. 

 

4.1.2 A violência, escola e a mídia em Mossoró/RN 

 

A cidade de Mossoró é considerada pelos órgãos de Segurança Pública como 

uma cidade com alto índice de violência. De acordo com o Atlas de Violência do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA (2016), a Microrregião de Mossoró, 

levando em consideração a Taxa de Homicídio Bayesiana, alcançou a 9º (nono) 
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lugar23 enquanto microrregiões mais violentas do País, atingindo o patamar de 71,5 

homicídios por 100 mil habitantes. O índice nacional no mesmo período foi de 29,1, 

e o do estado do Rio Grande do Norte 46,2. 

Na cidade, existem vários blogs que tratam, quase exclusivamente, de 

matérias relacionadas à violência e às ocorrências policiais. Dentre eles, 

escolhemos os três mais expressivos para realizar nossa pesquisa: ‗O Câmera‘, ‗Fim 

da Linha‘, ‗Passando na Hora‘. Levamos em consideração que esses três são os 

mais antigos e os mais acessados pela população local. Além disso, usamos no 

nosso filtro o site ‗G1, da globo.com‘, o site ‗Mossoró Hoje‘, o site do Jornal de Fato. 

e o ‗Jornal Tribuna do Norte‘, por construírem veículos de comunicação com 

abrangência estadual.  

Fizemos a pesquisa através de um filtro, utilizando as palavras-chave 

‗violência escolar‘, ‗violência na escola‘, ‗escola e violência‘, a partir dos blogs e 

jornais supracitados. Restringimo-nos aos resultados dos últimos 05 (cinco) anos. 

Por fim, analisamos a fala de um professor, publicada em uma rede social sobre a 

violência escolar na instituição a qual ele pertence. 

Percebemos nesse ponto da pesquisa que boa parte das notícias sobre 

violência na escola diz respeito a atos de violência que não estão relacionados 

diretamente com o processo de ensino e aprendizagem, mas à violência comum a 

qualquer ambiente social, tais como: roubos, agressões e até tentativa de homicídio, 

no entanto ocorridas no interior dos estabelecimentos de ensino. 

Tais notícias trazem já nas manchetes, de forma apelativa, o fato de a 

violência ter ocorrido no interior ou próximo ao ambiente escolar. Acreditamos que 

isso ocorra, pois, conforme já foi dito, a escola, até pouco tempo, era vista como um 

ambiente imune à violência urbana, e esse apelo é uma forma de chamar atenção 

do público, ou seja, uma forma de dinamizar a matéria e fugir do comum, fugir das 

matérias recorrentes, que já não comovem e nem chamam tanta atenção da 

população.  

Essa ideia de imunidade à violência, inclusive, é reforçada e adquire 

legitimação através de documentos oficiais. Vejamos, por exemplo, como trata o 

                                                             
23

 Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência 
de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica e Sim/Dasis/SVS/MS. O número de homicídios foi 
obtido pela soma das seguintes CIDs 10: X85-Y09 e Y35-Y36, ou seja: óbitos causados por agressão 
mais intervenção legal. Taxas de Homicídios Bayesiana, por 100 mil habitantes. Elaboração 
Diest/Ipea. Nota: Dados de 2014 são preliminares. 
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ambiente escolar os autores Faleiros e Faleiros (2007) no livro Escola que protege: 

enfrentando a violência contra crianças e adolescente: ―A escola é um espaço 

privilegiado para a construção da cidadania, onde um convívio harmonioso deve ser 

capaz de garantir o respeito aos Direitos Humanos e educar a todos no sentido de 

evitar as manifestações da violência‖ (FALEIROS; FALEIROS, 2007. p. 8). 

Senão vejamos: o título da matéria estampada no Portal de Notícias G1, da 

Globo.com24, publicada em 22 de maio de 2013: ―violência nas escolas do RN 

preocupa‖. Ou ainda a reportagem de capa do Jornal de Fato25 (Jornal local), em 30 

de abril de 2014: ―Violência em Mossoró chega às escolas‖. Percebemos nesses 

exemplos que o chamativo para as notícias é o fato de a violência ter chegado à 

escola, como algo novo. 

A última matéria retrata um crime de homicídio tentado, ocorrido na escola 

Estadual Maria Estela, no Bairro Liberdade I, em 29 de abril de 2014, onde três 

pessoas foram vítimas, sendo uma delas a supervisora da escola, a outra, uma 

aluna e a terceira pessoa um Policial Militar, que fazia a segurança naquele 

estabelecimento educacional. 

Os títulos das manchetes nos dão pistas sobre como a mídia tem 

representado fatos que incluem como sendo violência escolar. Percebemos que 

certos elementos se hegemonizam na significação do conceito violência escolar, 

ainda que não esteja diretamente relacionada à atividade da escola, ou às relações 

entre os sujeitos escolares (professores, alunos e suporte pedagógico). 

Na segunda matéria, por exemplo, fica evidente o apelo para se 

supervalorizar um fato que, se não fosse na escola, seria apenas mais um 

homicídio, sem tanta repercussão, pois as notícias sobre morte violenta na cidade 

de Mossoró tornou-se algo comum, ou seja, diante do índice de homicídios já 

exposto, a notícia sobre assassinato transformou-se em um assunto recorrente, que 

não chama mais tanta atenção da sociedade.  

Em uma reportagem sobre o mesmo fato, realizada pelo G1 Portal de Notícias 

da Globo.com, em 29 de abril de 2014, observa-se, da mesma forma, uma 

mensagem apelativa e de espetacularização inerente à sociedade midiática na qual 

                                                             
24

 Disponível em: <http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/ - G1, da globo.com>. 
25

 Disponível em: <http://defato.com - Jornal de Fato>. 

 

http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/
http://defato.com/
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vivemos. Senão vejamos, ―Um tiroteio deixou três pessoas feridas em uma escola 

estadual em Mossoró‖.  

O Jornal de Fato noticiou o ocorrido com o seguinte título: ―Três pessoas 

foram baleadas em ataque ocorrido numa escola de Mossoró‖ A ideia de tiroteio e 

ataque dá até impressão de uma intensa troca de tiros, o que de fato, segundo a 

matéria, não houve naquele episódio. O uso desses significantes supervalorizam os 

fatos e causa uma maior repercussão da matéria jornalística.  

Outro tipo de fenômeno que vem sendo noticiado recorrentemente pela mídia 

são os crimes contra o patrimônio ocorridos nas ou próximos às escolas. Nos títulos 

dessas reportagens sobressaem termos que indicam o tom apelativo das 

manchetes, tais como: ‗arrastão‘, ‗grupo de bandidos‘, ‗invasão‘ etc.  

Em agosto de 2015, por exemplo, após a prática de roubos em um 

estabelecimento educacional, o Blog ‗O câmera‘26 trouxe a seguinte reportagem: 

―Alunos da Escola Estadual Dom Jaime Câmara, localizada no bairro Costa e Silva, 

ficaram sem aulas durante esta terça-feira, 25 de agosto, por causa do arrastão 

promovido por um grupo de bandidos que invadiu o estabelecimento durante a 

manhã de hoje‖. 

Vejamos como o jornal ‗Mossoró Hoje‘27 noticiou um episódio da mesma 

natureza, em maio de 2017: ―Dois assaltantes armados invadiram a Escola Estadual 

Professora Maria Estela Pinheiro Costa, no bairro Liberdade I, em Mossoró, e 

fizeram um arrastão na sala de aula do 3º ano‖ (Mossoró Hoje/26 de maio de 2017).  

No mesmo dia, o G1, do portal de notícias da Globo.com, publicou uma 

matéria com o seguinte título: ―Armados bandidos invadem escola e fazem alunos e 

funcionários reféns em Mossoró‖. Seguido com a notícia a matéria explica que: 

―Escola Estadual Jerônimo Rosado foi invadida na noite desta terça-feira (25). 

Funcionários e estudantes tiveram pertences roubados na ação.‖ No decorrer das 

reportagens termos como ―momentos de terror‖, ―homens armados‖ e ―reféns‖ deram 

o tom apelativo da matéria: 

 

Alunos e funcionários da escola Estadual Jerônimo Rosado Maia, no 
conjunto Vingt Rosado, em Mossoró, no Oeste Potiguar, viveram 
momentos de terror na noite desta terça-feira (25). Homens armados 

                                                             
26

 Disponível em: <http://www.ocamera.com.br>. 
27

 Disponível em: <http://mossorohoje.com.br/inicio.html>. 

http://www.ocamera.com.br/
http://mossorohoje.com.br/inicio.html
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invadiram o local, fizeram reféns e levaram os pertences das vítimas 
(Portal G1, 25/05201728). 

 

Observamos que os textos pretendem apontar a escola como se fosse um 

ambiente intocável, no sentido de que representa uma ilha institucional imune aos 

conflitos sociais comuns à sociedade como um todo. Entendemos que tais 

evidências são, de alguma forma, interessadas e estão relacionadas à construção 

do medo derivado, já discutido em Bauman (2008).  

Isso ocorre na medida em que a repercussão desses atos violentos criam na 

comunidade escolar uma sensação de insegurança e um medo abstrato, que 

termina interferindo no dia a dia da escola, provocando, de algum modo, mais medo 

e mais violência. Conforme se denuncia na matéria do Blog ‗Fim da Linha‘29 em 25 

de agosto de 2015: ―Escola fica fechada e alunos sem aulas após assalto no bairro 

Costa e Silva‖. Segue trecho da matéria: 

 

Alunos da Escola Estadual Dom Jaime Câmara, localizada no bairro 
Costa e Silva, também chamado de Pintos, ficaram sem aulas 
durante esta terça-feira, 25 de agosto de 2015, por causa do arrastão 
promovido por um grupo de bandidos que invadiu o estabelecimento 
durante a manhã de hoje (FIM DA LINHA, 25/08/2017). 
 

Tem chamado atenção ainda a forma como a mídia tem tratado alguns 

conflitos que envolvem a diversidade de gênero no interior dos estabelecimentos 

educacionais em Mossoró. Vejamos o título de uma matéria, publicada no blog 

Passando na Hora30, em 08 de junho de 2017, que tratava de um conflito entre um 

casal de namorados, ocorrido no interior de uma escola: ―PM é acionada para 

tentativa de linchamento na Escola Aída Ramalho em Mossoró; vídeo mostra 

tumulto no colégio e jovem sendo escoltado pela polícia‖.  

Mais uma vez percebemos que a imprensa termina superdimensionando os 

fatos ocorridos nas escolas quando se trata de alguma espécie de conflito, não que 

não tenha ocorrido tal evento, mas a supervalorização dos elementos como: 

‗linchamento‘, ‗tumulto‘, ‗escoltado‘ dão ideia de um caos, sem falar que o 

acionamento da Policia Militar acaba chamando atenção e indicando uma gravidade 

maior ao caso. 

                                                             
28

 Disponível em: <http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/>. 
29

 Disponível em: <http://fimdalinha.com.br/site/>. 
30

 Disponível em: <http://www.passandonahorarn.com/>. 

http://fimdalinha.com.br/site/post/2470
http://fimdalinha.com.br/site/post/2470
http://www.passandonahorarn.com/2017/06/pm-e-acionada-para-tentativa-de.html
http://www.passandonahorarn.com/2017/06/pm-e-acionada-para-tentativa-de.html
http://www.passandonahorarn.com/2017/06/pm-e-acionada-para-tentativa-de.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/
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Em 25 de outubro de 2016, outro caso envolvendo gênero foi repercutido pela 

mídia local. Um empasse entre um jovem e a diretora de uma escola que o proibiu 

de entrar na escola usando um vestido foi difundido pela mídia. O jornal Mossoró 

Hoje31 Publicou a seguinte matéria: ―Aluno de vestido é barrado em escola estadual 

de Mossoró, regimento impede, justifica diretora‖. Elementos como ‗barrados‘, 

impede, são utilizados com evidência na manchete dessa notícia. 

Em um novo episódio ocorrido em junho de 2017, após um evento, 

envolvendo um casal de alunos gays e a diretora de uma escolar, o blog O 

Câmera32, publicou a seguinte matéria: ―Aluno que se recusou a sair de colo do 

namorado em escola no RN será advertido, diz diretora‖ (12 de junho de 2017). Mais 

um título com evidência de sensacionalismo e tentativa de causar choque social, 

supervalorizando a notícia e alcançando mais repercussão da matéria. 

Uma observação pertinente, verificada durante a pesquisa é quanto à relação 

indireta entre essa ascensão da violência escolar e a localização geográfica do 

estabelecimento. A leitura das matérias dão ideias de que somente as escolas 

públicas e de periferia sofrem com o fenômeno da violência. Não encontramos em 

nossas pesquisas nenhuma matéria jornalística que abordassem a temática da 

violência escolar e a associasse a escolas privadas, ou até mesmo a áreas mais 

privilegiadas. É como se a significação de violência estivesse ligada às camadas 

mais pobres e vulneráveis da sociedade. 

Esse comportamento da mídia acaba por estigmatizar alguns 

estabelecimentos de ensino, projetando pré-conceito e contribuindo para reprodução 

de mais violência, na medida em que tanto a direção das escolas como os órgãos de 

segurança pública passam a adotar medidas denominadas pelos gestores como 

sendo de combate à violência, direcionadas àquelas unidades, consideradas por 

eles como sendo mais violentas, tal como a ‗Ronda Escolar‘33. 

Por fim, observando a fala de um professor da rede estadual de ensino médio, 

publicada em uma rede social (Facebook), em 26 de abril de 2017, sobre a violência 

escolar, identificamos construções que se aproximam das projetadas pela mídia. De 

acordo com esse docente, já faz algum tempo que ele considera o trabalho de 

                                                             
31

 Disponível em: <http://mossorohoje.com.br/inicio.html>. 
32

 Disponível em: < http://www.ocamera.com.br>. 
33

. Projeto da Prefeitura de Mossoró e do Estado do Rio Grande do Norte, que através da Guarda 
Civil Municipal e da Policia Militar, direciona equipes ostensivas às escolas públicas da rede municipal 
e estadual, respectivamente, para patrulhamento ostensivo em escolas tidas como vulneráveis. 

http://mossorohoje.com.br/inicio.html
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professor de escola pública como trabalho de risco, ―e que inclusive isso pode ser 

constatado nas páginas policiais de qualquer jornal‖. Percebe-se que na fala do 

docente ele usa a reprodução da mídia como argumento da tese, de que a escola 

está mais violenta.  

A percepção desse professor aponta para a importância dos meios de 

comunicação na construção do significado de violência escolar. Porém, em seguida 

ele mesmo reconhece que essa construção por parte da mídia pode trazer alguns 

elementos nocivos à escola, principalmente à escola pública de periferia, quando 

afirma que ―nada justifica a ira com que a escola pública é atacada‖. 

 

4.2 DOCUMENTOS OFICIAIS E OS SIGNIFICADOS DE VIOLÊNCIA ESCOLAR 

 

Diversos são as os documentos oficiais que, de alguma forma, envolvem o 

tema violência escolar. Para entender os sentidos atribuídos à violência por esses 

documentos, trouxemos alguns referenciais oficiais produzidos para orientação na 

escola.  

Entendemos que a difusão desses documentos contribuem, de algum modo, 

para a concepção dos professores sobre violência escolar. Buscamos apontar além 

da incidência do termo nos referidos documentos, algumas significações atribuídas 

ao significante violência escolar nesses textos. 

Optamos, a princípio, por três documentos genéricos orientadores do ensino 

médio no Brasil, a saber: o Documento Orientador do Ensino Médio Inovador - 

ProEMI; Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio - PCNEM; as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – DCNEM. 

Em seguida, apresentamos alguns documentos mais específicos que 

envolvem diretamente a temática da violência escolar, são eles: as Diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos - DNEDH; juntamente com o 

Caderno de Educação em Direitos Humanos: Diretrizes Nacionais Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República - SDH/PR; Brasília, de 2013; a Lei Nº 

13.185 de 6 de novembro de 2015, que institui o programa de combate intimidação 

sistemática (lei do Bullyng); e por fim, o Livro Escola que Protege: enfrentando a 

violência contra crianças e adolescente, dos autores Vicente de Paula Faleiros e Eva 

Silveira Faleiros, lançado pelo Ministério da Educação/MEC e pela UNESCO em 
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2007. 

Para os três primeiros documentos oficiais selecionados, ou seja, Documento 

Orientador do Ensino Médio Inovador, Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio e Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, por serem mais 

extensos e considerados por nós mais complexos, optamos por realizar uma busca, 

a partir de palavras-chave que envolvem e/ou se aproximam do significado de 

violência escolar. As palavras selecionadas para a busca foram: violência, 

diversidade e cidadania.  

Para os demais documentos realizamos uma leitura completa e apontamos 

algumas considerações, que consideramos pertinentes, principalmente de 

elementos que apontem para significados de violência escolar e que possam 

contribuir, de algum modo, para a concepção dos professores. 

Com relação ao significante ‗violência‘ no Documento Orientador do Ensino 

Médio Inovador – ProEMI; nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

– PCNEM; e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – DCNEM, 

obtemos os seguintes resultados: 

 

DOCUMENTO VIOLÊNCIA CONSIDERAÇÃO 

Documento Orientador do Ensino 
Médio Inovador 

Garantir a inclusão das temáticas 
que valorizem os direitos 
humanos e contribuam pra o 
enfrentamento do preconceito, 
da discriminação e da violência 
no interior da escola (BRASIL, 
2009, p 10). 

Ensino dos Direitos 
Humanos como 
contribuição para 
enfrentar a violência. 

Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio  
 

A expansão da economia 
pautada no conhecimento 
caracteriza-se também por fatos 
sociais que comprometem os 
processos de solidariedade e 
coesão social, quais sejam a 
exclusão e a segmentação com 
todas as consequências hoje 
presentes: o desemprego, a 
pobreza a violência, a 
intolerância. (BRASIL, 2000, 
p.11). 

Relaciona a expansão da 
economia com a exclusão 
e a violência. 

Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio 

Valorização e promoção dos 
direitos humanos mediante 
temas relativos a gênero, 
identidade de gênero, raça e 
etnia, religião, orientação sexual, 
pessoas com deficiência, entre 
outros, bem como práticas que 
contribuam para a igualdade e 
pra o enfrentamento de todas as 

A valorização dos Direitos 
Humanos como 
contribuição para 
enfrentar a violência. 
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formas de preconceito e 
violência sob todas as formas. 
(BRASIL, 2013, p. 07). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Observamos com a pesquisa que o significante ‗violência‘ pouco aparece nos 

documentos oficiais norteadores do ensino médio. Algumas vezes surge como uma 

temática a ser abordada para fins de valorização dos direitos humanos, como no 

caso do Documento Orientador do Ensino Médio Inovador (ProEMI) e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM). Em outras ocasiões, o termo 

‗violência‘ aparece relacionado diretamente a questões sociais, como a exclusão, 

como por exemplo, nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM). 

Em alguns momentos, o fenômeno da violência representa como algo a ser 

‗combatido‘. Como por exemplo, nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (PCNEM), que ao remeter-se a movimentos de políticas de igualdade, 

prega uma ‗guerra‘ a todas as formas de preconceito e discriminação através da 

‗eliminação‘ da violência. 

 

Em uma de suas direções, esse movimento leva o ideal de igualdade 
para o âmbito das relações pessoais na família e no trabalho, no qual 
questões como a igualdade entre homens e mulheres, os direitos da 
criança, a eliminação da violência passam a ser decisivas para a 
convivência integradora (BRASIL, 2000, p. 64).  

 

Surgem também algumas sugestões para o trato com o fenômeno da 

violência, no sentido de trabalhar os conflitos no interior da escola, como por 

exemplo, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, que prevê a 

criação de colegiados, com participação de estudantes, como forma de gestão 

democrática e, consequentemente, a construção de escolas livre da violência. 

 

Realização, inclusive pelos colegiados escolares e órgãos de 
representação estudantil, de ações fundamentadas nos direitos 
humanos e nos princípios éticos, de convivência e de participação 
democrática visando a construir unidades escolares e sociedade 
livres de preconceitos, discriminações e das diversas formas de 
violência (BRASIL, 2013b, p. 8). 
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De uma forma geral, os textos legais apresentados tratam do tema violência 

escolar de uma forma muito tímida. Pouco dizem sobre formas de lidar com o 

fenômeno, ou outros elementos indicativos dos sentidos de violência, atribuídos por 

esses documentos. 

Compreendemos a partir dos estudos sobre significações que os termos 

estão envoltos em processos de construção de significados e que existem cadeias 

de palavras que se aproximam e se relacionam. Nesse sentido, decidimos investigar 

nos documentos citados a incidência e as relações do significante ‗diversidade‘. 

Quanto ao significante ‗diversidade‘ no Documento Orientador do Ensino 

Médio Inovador – ProEMI, nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

– PCNEM e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – DCNEM, 

observamos o seguinte: 

 

DOCUMENTO DIVERSIDADE CONSIDERAÇÃO 

Documento Orientador do Ensino 
Médio Inovador – ProEMI 

Essa perspectiva de organização 
curricular pressupõe a 
possibilidade de articulação 
interdisciplinar voltada para o 
desenvolvimento de 
conhecimentos - saberes, 
competências, valores e práticas. 
Considera, ainda, que o avanço 
da qualidade na educação 
brasileira depende 
fundamentalmente do 
compromisso político e da 
competência técnica dos 
professores, do respeito às 
diversidades dos estudantes 
jovens e da garantia da autonomia 
responsável dos Sistemas de 
Ensino e das instituições 
escolares na formulação de seu 
projeto político pedagógico, e de 
uma proposta consistente de 
organização curricular.  
(BRASIL, 2009, p 07) 

O respeito a diversidade 
é visto como um requisito 
do avanço da qualidade 
da educação.  

Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio - 
PCNEM 
 

Diversidade, no entanto, não se 
confunde com fragmentação, 
muito ao contrário. Inspirada nos 
ideais da justiça, a diversidade 
reconhece que para alcançar a 
igualdade, não bastam 
oportunidades iguais. É 
necessário também tratamento 
diferenciado. Dessa forma, a 
diversidade da escola média é 

Diversidade é um 
requisito para se alcançar 
a igualdade. 
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necessária para contemplar as 
desigualdades nos pontos de 
partida de seu alunado, que 
requerem diferenças de 
tratamento como forma mais 
eficaz de  garantir a todos um 
patamar comum nos pontos de 
chegada. (BRASIL, 2000, p. 69) 

Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio - DCNEM 

O Ensino Médio em todas as suas 
formas de oferta e organização, 
baseia-se em: [...] 
Reconhecimento e aceitação da 
diversidade e da realidade 
concreta dos sujeitos do processo 
educativo, das formas de 
produção, dos processos de 
trabalho e das culturas a eles 
subjacentes (BRASIL, 2013, p. 
07) 

A diversidade deve ser 
reconhecida e aceitada. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As DCNEM - apontam ainda como estratégia para trabalhar com a 

diversidade, que os projetos políticos pedagógicos das escolas de Ensino Médio 

devem considerar: ―O reconhecimento e atendimento da diversidade e diferentes 

nuances da desigualdade e da exclusão na sociedade brasileira‖ (BRASIL, 2013b, 

p.7). 

De forma significativa, percebemos que a consideração e o respeito à 

diversidade fomentada pelos documentos acaba por dirimir conflitos e prevenir 

alguns fenômenos denominados de violentos. 

Já quanto o significante ‗cidadania‘ no ProEMI, nos PCNEM e nas DCNEM, 

observamos o seguinte: 

 

DOCUMENTO CIDADANIA CONSIDERAÇÕES 

Documento Orientador do Ensino 
Médio Inovador – ProEMI 

Fomentar o comportamento ético, 
como ponto de partida para o 
reconhecimento dos deveres e 
direitos da cidadania; praticando 
um humanismo contemporâneo, 
pelo reconhecimento, respeito e 
acolhimento da identidade do 
outro e pela incorporação da 
solidariedade (BRASIL, 2009, p 
09). 

Relaciona cidadania á 
ética, direitos, deveres, 
respeito e acolhimento. 

Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio - 
PCNEM 
 

Desde logo, é preciso que a 
proposta pedagógica assuma o 
fato trivial de que a cidadania 
não é dever nem privilégio de 
uma área específica do currículo, 
nem deve ficar restrita a um 

Cidadania não deve ser 
tratada como privilégio. 
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projeto determinado. Exercício de 
cidadania é testemunho que se 
inicia na convivência cotidiana e 
deve contaminar toda a 
organização curricular (BRASIL, 
2000, p. 80). 

Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio. DCNEM 

O projeto político-pedagógico das 
unidades escolares que ofertam o 
Ensino Médio deve considerar: 
[...] comportamento ético, como 
ponto de partida para o 
reconhecimento dos direitos 
humanos e da cidadania, e para 
a prática de um humanismo 
contemporâneo expresso pelo 
reconhecimento, respeito e 
acolhimento da identidade do 
outro e pela incorporação da 
solidariedade (BRASIL, 2013, p. 
07). 

Relaciona cidadania á 
ética e direitos humanos. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Com relação ao significante ‗cidadania‘, percebemos que os documentos 

trazem elementos que trabalhados e construídos na escola, como ética e respeito, 

podem contribuir para diminuição de conflitos e de uma convivência mais pacifica 

entre os sujeitos da escola.  

Percebida a relação entre violência e direitos humanos trazida nos 

documentos orientadores, entendemos que uma legislação que merece ser levada 

em consideração na nossa pesquisa é a Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, do 

Conselho Nacional de Educação/MEC, que estabelece Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos. Acompanha essa Resolução o Caderno de 

Educação de Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República – SDH/PR, lançado em 2013. 

O Caderno de Educação de Direitos Humanos (2013) apresenta a violência 

como algo a ser extirpado da sociedade e eleva a objeto dos Direitos Humanos 

retirar o homem do estado de violência.  

 

São direitos fundamentais, reconhecidos no âmbito internacional, 
garantidos pelo sistema social do qual o indivíduo faz parte. Todavia, 
para os Direitos Humanos atingirem patamar de norma, foi 
necessário um processo histórico, político e social. Inúmeras lutas se 
travaram com o objetivo de retirar o homem da violência e da 
opressão (BRASIL, 2013a, p. 06).  
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O Caderno de Educação de Direitos Humanos (BRASIL, 2013a) recorda 

ainda que uma das concepções de educação para as Diretrizes Nacionais para 

Educação em Direitos Humanos é a transformação social; isso implica, inclusive, 

tornar o homem livre da violência. 

 

Uma das concepções trazidas pelas Diretrizes Nacionais para a 
Educação em Direitos Humanos é a da educação para a mudança e 
a transformação social. Essa transformação proposta está 
relacionada a fazer com que o sujeito possa realizar uma nova 
interpretação de sua existência, tornando-se livre das violações e dos 
preconceitos que permeiam o seu ambiente, como, por exemplo, as 
desigualdades, a violência e a discriminação (BRASIL, 2013a, p. 22). 

 

Com relação à cidadania em suas dimensões, o Caderno de Educação de 

Direitos Humanos (2013) considera que é uma experiência de constituição de um 

projeto de sociedade em que o eixo norteador é a Educação Direitos Humanos. A 

prática da promoção e defesa dos direitos humanos preserva na sociedade a 

convivência da diversidade.  

Abordamos ainda alguns pontos trazidos pelo Livro Escola que Protege: 

enfrentando a violência contra crianças e adolescente (2007), dos autores Vicente 

de Paula Faleiros e Eva Silveira Faleiros, lançado pelo Ministério da Educação e 

pela UNESCO, que traz como um dos seus principais objetivos o compartilhamento 

de conhecimentos sobre violência. 

Conforme os autores, 

 

Compartilhar com profissionais de educação, entre outros, os 
conhecimentos acumulados sobre as diferentes formas pelas quais 
essa violência se manifesta, os espaços sociais que promovem as 
ações agressivas e as principais situações de risco (FALEIROS; 
FALEIROS, 2007, p. 2). 

 

Uma das preocupações de Faleiros e Faleiros (2007), nessa obra, é quanto 

ao conceito do termo violência escolar:  

 

Um bom começo para compreendermos a questão da violência é 
conceituar o problema, analisando a forma como ele está sendo 
tratado. Conceituar é explicar a natureza do fenômeno em estudo, e 
um mesmo fenômeno pode ser explicado segundo diferentes teorias 
(p. 29).  
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De acordo com o documento, o marco teórico adotado para conceituar a 

violência contra crianças e adolescentes no Brasil tem por base a teoria do poder. 

Para Faleiros e Faleiros (2007), a teoria do poder implica na existência de uma 

relação, senão vejamos: 

 

O poder é violento quando se caracteriza como uma relação de força 
de alguém que a tem e que a exerce visando alcançar objetivos e 
obter vantagens (dominação, prazer sexual, lucro) previamente 
definidos. A relação violenta, por ser desigual, estrutura-se num 
processo de dominação, através do qual o dominador, utilizando-se 
de coação e agressões, faz do dominado um objeto para seus 
―ganhos‖. A relação violenta nega os direitos do dominado e 
desestrutura sua identidade (FALEIROS; FALEIROS, 2007, p. 29). 

 

Com esse entendimento, o documento decide então definir a priori o que seria 

violência: ―A violência, de qualquer tipo, contra crianças e adolescentes é uma 

relação de poder na qual estão presentes e se confrontam atores/forças com 

pesos/poderes desiguais, de conhecimento, força, autoridade, experiência, 

maturidade, estratégias e recursos‖ (FALEIROS; FALEIROS, 2007, p. 31). O 

documento achou por bem ainda classificar os tipos de violência: 

 

A violência contra crianças e adolescentes é praticada de várias 
maneiras, por diferentes autores/atores e em distintos lugares. A 
classificação mais usual das geralmente denominadas formas de 
violência é: violência física, psicológica e sexual (FALEIROS; 

FALEIROS, 2007. p. 31). 

 

No decorrer do livro encontramos alguns trechos, que assim como os 

PCNEM, relaciona violência a questões sociais, ao apresentar o Brasil como um 

país com enormes desigualdades econômicas e sociais e historicamente classista, 

machista e racista, e extremamente violento com crianças e adolescentes pobres. 

O Livro Escola que protege: enfrentando a violência contra crianças e 

adolescente (2007) trouxe ainda, assim como os PCNEM, a ideia de que a violência 

deve ser algo combatido e extirpado da sociedade. 

 

Combater a teia de violência que muitas vezes começa dentro de 
casa e em locais que deveriam abrigar, proteger e socializar as 
pessoas é uma tarefa que somente poderá ser cumprida pela 
mobilização de uma rede de proteção integral em que a escola se 
destaca como possuidora de responsabilidade social ampliada. 
(FALEIROS; FALEIROS, 2007, p. 2). 
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Por fim, trouxemos o conceito de Bullyng disposto na Lei nº 13.185, de 6 de 

novembro de 2015, que no seu § 1º, institui o programa de combate à intimidação 

sistemática do bullyng a nível nacional. 

 

No contexto e para os fins desta Lei, considera-se intimidação 
sistemática (bullying) todo ato de violência física ou psicológica, 

intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado 
por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo 
de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em 
uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas 
(BRASIL, 2015). 

 

O programa de combate à intimidação sistemática tem como principal objetivo 

a prevenção à prática da intimidação sistemática, ou seja, o Bullyng, mas também 

evitar, quando possível, a punição desmedida dos agressores, privilegiando, 

portanto, mecanismos alternativos que promovam a mediação e a efetiva 

responsabilização e a mudança do comportamento hostil. 

De uma forma geral, podemos concluir que, de acordo com os documentos 

orientadores oficiais apesentados, o fenômeno da violência é algo a ser evitado, e 

que se apresenta muitas vezes como resultado da desigualdade social e do 

desrespeito à diversidade, que surge, segundo os documentos, através de 

representações de relações de poder. 

Porém, é importante observar que todos os elementos apresentados 

constitutivos do conceito de violência apontados pelos documentos, como por 

exemplo: Direitos Humanos, cidadania, conflito e diversidade são também 

significantes vazios, construídos por meio de discursos interessados, que pretendem 

hegemonizar, ainda que provisoriamente os significados desses termos. Esses 

termos passam ainda por ressignificações e interpretações no contexto da prática 

escolar, adquirindo novos sentidos, todo o tempo. 

Ou seja, acreditamos, assim como Santos e Rodrigues (2015), que o termo 

violência, como também todos os significantes envolvidos em seu conceito, não 

podem ser dado, mas sim construídos, e que é impossível concebê-lo a priori. 

Precisamos levar em consideração a ressignificação realizada pelos docentes no 

contexto da prática.  

Pensamos ainda que os documentos apresentados pouco contribuem para a 
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construção de um ambiente escolar sem violência, se é que isso é possível. 

Consideramos, inclusive, preocupante a ideia trazida nos documentos de que a 

violência deve ser ‗combatida‘ ou ‗eliminada‘, pois para nós o significante ‗combater‘ 

e ‗eliminar‘ trazem elementos bastante incisivos, e podem sugerir várias formas de 

prevenção, inclusive alguns que possam fomentar os conflitos e gerar mais 

violência.  

 

4.3 O SIGNIFICANTE VIOLÊNCIA NOS LIVROS DIDÁTICOS 

 

Considerando o ciclo de política de Ball e Bower (1992), já tratado no terceiro 

capítulo deste trabalho, um ponto a ser observado no contexto de produção de texto 

é a elaboração dos livros didáticos, utilizados nas escolas públicas de nível médio. 

Entendemos que os conceitos construídos nos livros acabam influenciando, de 

alguma forma, as concepções dos professores sobre violência escolar, que por sua 

vez, ressignificam no contexto da prática esses conceitos produzidos nos livros 

didáticos. 

Para analisar a temática violência34 nos livros didáticos, utilizamos livros 

adotados pelas escolas na área de Ciências Humanas, compreendida pelas 

seguintes disciplinas: História, Geografia, Filosofia e Sociologia, correspondente ao 

ensino médio, perfazendo um total de 08 (oito) volumes. Sendo três volumes da 

disciplina de História, três de Geografia, um volume único de Filosofia e um volume 

único de Sociologia, detalhados a seguir: 

A coleção de História escrita por quatro autores: Ronaldo Vainfas, Sheila de 

Castro Farias, Jorge Ferreira e Georgina dos Santos, é apresentada em três 

volumes e foi publicada pela Editora Saraiva no ano de 2015. Os autores dessa obra 

defendem que: os livros de História apresentam o passado como elemento de 

interpretação da atualidade.  

A coleção de Geografia, 2ª edição, Editora Ática, foram publicados no ano 

de 2016, pelos autores Lúcia Maria Alves de Almeida e Tércio Barbosa Rigolin 

intitulada Fronteiras da Globalização, é composto de três volumes: O mundo natural 

e o espaço humanizado (Volume I); O espaço geográfico globalizado (Volume II); e 

                                                             
34

 Optamos apenas por violência, pois após uma breve análise das obras, verificamos que nenhuma 
delas trata diretamente de violência escolar, porém consideramos devidamente importante 
compreender as concepções de violência trazidas por esses livros, pois entendemos que, de alguma 
forma, elas influenciam as concepções dos professores. 

https://www.estantevirtual.com.br/autor/Lúcia%20Marina%20e%20Tércio
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O espaço brasileiro: natureza e trabalho (Volume III). Os exemplares abordam 

aspectos políticos, econômicos e humanos que contribuem para a problematização 

da realidade atual. Considerando esses aspectos, analisamos quais as significações 

do termo violência escolar são percebidas nessas obras.  

A obra de Filosofia, de Marilena Chaui, em sua 2ª edição, é intitulada 

Iniciação à Filosofia, apresentando volume único referente ao ano de 2013, da 

Editora Ática. O livro traz questionamentos sobre a compreensão do sentido das 

ideias, dos sentimentos, emoções e valores da cultura. 

E a obra de Sociologia, dos autores/professores Luiz Fernandes de Oliveira 

e Ricardo César Rocha da Costa, é apresentada em volume único e intitulada 

Sociologia para jovens do século XXI. Sua 3ª edição foi reformulada e ampliada em 

2013 pela Editora Imperial Novo Milênio – Rio de Janeiro. Essa obra problematiza o 

senso comum e promove a visão crítica da realidade social, inclusive quando se 

refere às ‗causas‘ da violência: ―ao contrário do senso comum, não devemos partir 

para generalizações ao primeiro contato com um fenômeno social‖ (OLIVEIRA e 

COSTA, 2013, p. 5).   

Os livros escolhidos estão disponíveis pelo Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) e inseridos no Plano Nacional do Livro Didático (PNLD)35 destinados às 

escolas públicas de Ensino Médio36. Optamos pelas mesmas palavras-chave 

utilizadas nos documentos oficiais: violência, diversidade e cidadania. De uma forma 

geral, as obras apresentam diferentes aspectos que favorecem discussões em torno 

da temática violência escolar.  

Iniciamos a pesquisar analisando os livros de História. Observamos que dos 

três volumes dos livros dessa obra nenhum deles trouxe especificamente o tema 

violência. Porém, a temática é abordada como pano de fundo em vários tópicos, 

como nas histórias das formações dos grandes impérios do atual Oriente Médio, das 

várias guerras, dentre elas a batalha de Termópilas37, entre o exército persa e os 

                                                             
35

 Os livros didáticos disponibilizados pelo MEC às escolas da Educação Básica são selecionados 
sob a condição de estarem inscritos no PNLD e submetidos às avaliações pedagógicas. Aprovados, 
serão inseridos no Guia do Livro Didático, que orienta os corpos discente e diretivo na escolha das 
coleções para a etapa específica de ensino. 
36

 Neste trabalho referenciamos os livros didáticos adotados por um escola pública da cidade de 
Mossoró/RN. 
37

 De acordo com Vainfas, Farias, Ferreira e Santos (2015) a Batalha das Termópilas foi travada no 
contexto da Segunda Guerra Médica por meio de um acordo entre gregos e o Império de 
Aquemêndia. A batalha se deu no ano de 480 a.C.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_M%C3%A9dica
https://pt.wikipedia.org/wiki/480_a.C.
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espartanos, evento que deu origem ao filme 300, dos conflitos diversos, entre eles a 

desavença entre tribos do norte e as do sul na formação do estado hebreu (p. 39).  

Os autores indicam ainda o despotismo oriental e a escravidão generalizada 

como possibilidades de interpretações das estruturas dos Estados do Oriente Médio 

na Antiguidade. Ainda na Antiguidade, a constituição do Império Romano também 

traz várias significações de violência: sejam as guerras, a escravidão e as rebeliões.  

Já na Idade Média, o livro apresenta os conflitos entre os cristãos e Israel, e 

as cruzadas38. Reporta-se também aos conflitos durante o sistema feudal, como por 

exemplo, a Guerra dos Cem anos, por fim a conquista das Américas e a escravidão 

dos africanos e o processo de submissão das colônias. 

Na parte que trata de história do Brasil, não é diferente, a obra trata dos 

vários eventos conflituosos ocorridos desde a colonização até a formação da 

república. Nesse período, foram várias as rebeliões, golpes de estado, conflitos 

armados e até guerras declaradas. 

No volume I, percebemos a abordagem desses temas nos tópicos: A 

ocupação da América; A construção de um Império; A cristandade medieval em 

conflito com o Islã; Nobres em conflito: A guerra dos cem anos; A escravidão na 

África; A Inglaterra revolucionária; Palmares, Zumbi e a resistência quilombola. 

No volume II, identificamos os seguintes tópicos relacionados a conflitos e à 

violência: A França revolucionária – tempos de golpes; A revolução do Haiti; 

Inconfidências e conjurações brasileiras; Os trabalhadores vão à luta – o movimento 

operário; A Europa em chamas; Américas independentes – lutas pela 

independência; O Brasil e a crise na escravidão;   

Já no volume III verificamos os seguintes tópicos: As revoltas do povo na 

primeira república; a revolução Russa – o grande terror; Democracia em cheque – o 

fascismo e o nazismo. Chama atenção nesse capitulo os títulos sobre a Primeira 

Guerra Mundial, a Guerra Fria e a Segunda Guerra Mundial. 

Conforme percebemos, a história está envolta em situações de conflitos e, 

consequentemente, de violência. Os livros, apesar de não tratarem diretamente do 

significado de violência, trazem várias percepções durante a explanação dos mais 

diversos conflitos ocorridos durante a história do mundo. Dessa forma, decidimos 

                                                             
38

 De acordo com Vainfas, Farias, Ferreira e Santos (2015) as Cruzadas foram movimentos militares 
de inspiração cristã que partiram da Europa Ocidental em direção à Terra Santa e à cidade de 
Jerusalém com o intuito de conquistá-las, ocupá-las e mantê-las sob domínio cristão.  
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimentos_militares
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa_Ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra_Santa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9m
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por desconsiderar na análise dos livros de História a busca exata pelas palavras: 

violência, diversidade e cidadania. 

Em seguida, analisamos os três volumes do livro de Geografia. Com relação 

ao significante ‗violência‘, já no primeiro volume encontramos, no capítulo 17, um 

texto sobre a urbanização mundial, que trata a violência como um problema urbano, 

juntamente com o trânsito e a poluição (p. 221). Para os autores, o crescimento 

acelerado da população urbana traz junto vários problemas sociais: ―As cidades 

crescem sem que haja rigor no controle e na infraestrutura, permitindo o surgimento 

de loteamentos clandestinos‖. (p. 221). A falta de controle, segundo os autores, 

implicam no surgimento das favelas, porém ao lado dessas habitações erguem-se 

prédios de luxo, apontando, assim, para uma desigualdade social, marca das 

cidades grandes. 

No capítulo 20 – Um mundo em conflito, o livro aponta outras perspectivas 

com relação à violência. Mostra principalmente conflitos entre entres países na 

disputa por soberania e território. Apresenta ainda as guerras civis como outro 

aspecto desses conflitos. Quanto às origens dos conflitos, Almeida e Rigolin (2016) 

apontam fatores econômicos, sociais, ideológicos, religiosos e políticos. 

Porém, Almeida e Rigolin (2016) apresentam a falência do Estado como o 

principal motivo dos conflitos. ―A estrutura administrativa do Estado é incapaz de 

assegurar um controle eficiente do território e a violência explode por todos os lados 

e de todas as formas‖ (ALMEIDA; RIGOLIN, 2016, p. 255). Almeida e Rigolin (2016) 

explicam que a falência do Estado implica em uma situação da insegurança e em 

altos índices de criminalidade. 

O tema ‗diversidade‘ é tratado no Capítulo 16 (V. I) – Migração: diversidade e 

desigualdade. Nesse capitulo, os autores apontam a pobreza e o desemprego como 

indutores da migração, mas também indicam motivos religiosos e políticos como 

possíveis causadores dos movimentos migratórios.  

Almeida e Rigolin (2016) apontam ainda que um dos fenômenos causados 

pela imigração é a xenofobia. Para os autores, a ―xenofobia e o racismo crescem 

rapidamente no mundo globalizado, principalmente em países desenvolvidos que 

recebem imigrantes‖ (ALMEIDA; RIGOLIN 2016, V I, p. 211) 

No Volume 2, o termo ‗diversidade‘ aparece em vários trechos do livro, 

inclusive em um sub tópico do capítulo que trata de Desigualdade entre os gêneros 

e entre as etnias, denominado de: Convivendo com a diversidade. Nesse tópico, os 
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autores relacionam os sentidos de diversidades dados por eles ao sentido de 

tolerância. Desigualdades e diferenças sociais, econômicas, de gênero, de etnia, de 

orientação sexual e de religiões, tão presentes na sociedade global, nos levam ao 

conceito de tolerância, essencial para que o mundo se torne um lugar melhor. 

(ALMEIDA; RIGOLIN, 2016, V II, p. 70). 

De acordo com Almeida e Rigolin (2016), todos os anos a intolerância causa 

conflitos e tragédias que triam a vida de milhares de pessoas; ―por isso é importante 

que o respeito à diversidade seja exercitado nas pequenas comunidades para atingir 

o mundo como um todo‖ (p. 70). 

O termo cidadania, apesar de aparecer indiretamente em alguns assuntos da 

obra, não se apresenta importante para essa análise. 

Logo em seguida, analisamos o livro de Filosofia. Na obra, a autora trata de 

violência na discussão de senso moral39, apontando inclusive algumas formas de 

fenômenos violentos. ―Não raras vezes somos tomados pelo horror diante da 

violência: chacina de seres humanos e animais, linchamentos, assassinatos brutais, 

estupros, genocídio e torturas‖ (CHAUI, 2013, p. 257). Porém, esmiúça mais o tema 

em um subtópico do capitulo X, ‗Ética e violência‘. ―Quando acompanhamos a 

história das ideias éticas, desde a Antiguidade até nossos dias, podemos perceber 

que, em seu centro, encontra-se o problema da violência e dos meios para evitá-la e 

controlá-la‖ (p. 258). 

Chaui (2013) aponta que nem toda sociedade tem as mesmas concepções 

sobre comportamento ético, mas que de uma forma geral há uma relação entre ética 

e violência. Na verdade, aponta a violência como uma contraposição à ética: 

 

Evidentemente as várias culturas e sociedades não definiram nem 
definem a violência da mesma maneira. No entanto, malgrado as 
diferenças, certos aspectos da violência são percebidos da mesma 
maneira nas várias culturas e sociedades, formando o fundo comum 
contra o qual os valores éticos são erguidos (CHAUI, 2013, p. 260). 

 

Chaui (2013) defende ainda que as sociedades constroem padrões de 

comportamentos éticos com uma condição de garantia da segurança e a 

conservação do grupo social. E define violência como: 

 

                                                             
39

  ―Maneira como avaliamos as condutas alheias segundo as ideias de justiça e injustiça‖. (CHAUI, 
2013, p. 257). 
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Fundamentalmente, a violência é percebida como exercício da força 
física e da coação psíquica para obrigar alguém a fazer alguma coisa 
contrária aos seus interesses e desejos, contrária ao seu corpo e à 
sua consciência, causando-lhe danos profundos e irreparáveis como 
a morte, a loucura, a autoagressão ou a agressão aos outros 
(CHAUI, 2013, p. 260). 

 

Para Chaui (2013), quando uma sociedade por meio da cultura define o que 

seria um ilícito, define o que é violência contra um indivíduo ou contra o grupo. Isso 

gera automaticamente o que seria o ético, ou seja, um comportamento que vai de 

encontro ao que é definido como violento, e completa: ―Em nossa cultura, a violência 

é entendida como violação da integridade física e psíquica, da dignidade humana de 

alguém‖ (p. 260). 

Explica Chaui (2013, p. 260) ―que os valores éticos se apresentam como 

expressões e garantias da condição humana ou de sujeitos racionais e agentes 

livres, proibindo moralmente a violência‖. Dessa maneira, 

 

Ao definir e afastar formas de violência, uma cultura e uma 
sociedade nos fazem perceber que a moral pressupõe uma distinção 
fundamental: aquela entre o permitido e o proibido. A ética é 
normativa exatamente por isso: suas normas determinam permissões 
e proibições e visam impor limites e controles ao risco permanente 
da violência (CHAUI, 2013, p. 260). 

 

Ou seja, para Chaui (2013), a partir do momento em que uma sociedade 

elege algo como violento está construindo projeções de comportamentos tidos como 

antiéticos; esses valores sociais limitam o comportamento individual em detrimento 

da comunidade como um todo. 

Com relação à ‗cidadania‘, Chaui (2013) explica que cidadania está ligada à 

participação do cidadão na sociedade. ―Ora, qual é o momento em que o cidadão 

mais aparece e mais exerce sua cidadania? Quando opina, discute, delibera e vota 

nas assembleias‖ (p. 438). Mas, significa a perda de uma parcela da liberdade em 

prol dessa sociedade. ―Os indivíduos aceitam perder a liberdade natural pela 

liberdade civil; aceitam perder o direito à posse natural de bens para ganhar a 

individual liberdade civil, isto é, a cidadania e, com ela, o direito civil à propriedade 

de bens‖ (p. 341). 

Por fim, fizemos a análise no livro de Sociologia. Ao tratar do tema violência, a 

obra de Sociologia começa defendendo que esse é um assunto que não pode ser 
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visto apenas por meio do senso comum. ―É necessário investigar as relações entre 

os fatos e acontecimentos e também suas raízes históricas, como, por exemplo, a 

questão do racismo na sociedade brasileira‖ (OLIVEIRA; COSTA, 2013, p. 19). Os 

autores apontam ainda o fenômeno da violência como uma construção social 

relacionada ao desemprego, informalidade e a favelização, ou seja, a pobreza. 

 

No caso do Brasil e dos países do antigo Terceiro Mundo, a barbárie 
pode ser identificada com a aparente ausência de soluções visíveis 
para problemas, tais como o aumento explosivo do desemprego 
crônico, da informalidade, da favelização e da violência urbana – 
todos eles, de alguma forma, intimamente relacionados (OLIVEIRA; 
COSTA, 2013, p. 159). 

 

O livro traz ainda um capítulo próprio (Capítulo 21), denominado de ―Chegou 

o caveirão!‖40 E agora? Violência e desigualdades sociais. Nesse capítulo, os 

autores focam nas possíveis origens do fenômeno da violência e mostram que o 

senso comum aponta, não raras vezes, indicadores equivocados quanto aos fatores 

que implicam em violência. ―Entretanto, muitas vezes, no senso comum, não 

percebemos que a violência e a criminalidade urbanas têm as mais diversas origens 

possíveis‖ (OLIVEIRA; COSTA, 2013, p. 338).  

Para os autores, a violência urbana é: 

 

[...] um fenômeno social resultado da carência de cidadania e de 
acesso às condições de vida dignas. Resulta também da 
desigualdade social decorrente de um modelo econômico dominante 
que impede parcelas significativas de indivíduos de terem outra 
possibilidade de existência, senão a da violência, ou como vítimas ou 
como atores principais (OLIVEIRA; COSTA, 2013, p. 339).  

 

Nesse momento, os atores definem ainda o que seria violência: ―A palavra 

‗violência‘ tem origem no latim violentia, que quer dizer ‗impetuosidade‘, ‗veemência‘, 

derivando da raiz vis, que significa ‗força‘, ‗vigor‘‖ (OLIVEIRA; COSTA, 2013, p. 339). 

É apresentado no texto um exemplo de violência ocorrido na escola: ―Podemos citar 

como exemplo um determinado tipo de violência que ocorre com certa frequência 

nas escolas e que tem sido divulgado recentemente pelos meios de comunicação 

através do termo em inglês bullying (bully = ‗valentão‘, ―brigão‘)‖ (OLIVEIRA; 

                                                             
40

 O caveirão é um veículo usado pela Polícia Militar, do Rio de Janeiro, no combate à criminalidade 
urbana.  
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COSTA, 2013, p. 339). Os autores indicam ainda a Sociologia como uma ciência 

que pode contribuir para as discussões sobre violência: 

 

Podemos perceber como a Sociologia pode contribuir para entender 
os mecanismos que produzem e reproduzem a violência em nossas 
sociedades, em todas as suas modalidades, seja ela representada 
pelas diversas formas de violência simbólica¸ seja ela motivada por 
disputas políticas de qualquer tipo (OLIVEIRA; COSTA, 2013, p. 
341). 

 

Com relação à palavra-chave ‗Diversidade‘, os autores se aproximam das 

questões de gênero (Diversidade Sexual e Homofobia no Brasil, Intolerância e 

Respeito às Diferenças Sexuais) e apontam a diversidade como dado da realidade 

humana. Dessa forma, compreender que nossas sociedades se configuram como 

multiculturais, como apontam os autores, 

 

[...] é afirmar que a diversidade do gênero humano se constitui numa 
questão fundamental de convivência entre todas as culturas, apesar 
das suas diferenças. Esta diversidade é um dado da realidade 
humana (OLIVEIRA; COSTA, 2013, p. 71). 
 

Já quanto à palavra-chave ‗Cidadania‘, percebemos na sua construção uma 

relação intrínseca com a violência, quando, por exemplo, os autores relacionam a 

cidadania à falta de efetivação dos direitos sociais, que anteriormente foi 

considerado como um dos ‗fatores‘ da violência. 

 

A desigualdade social, que atinge milhões de pessoas no Brasil, está 
relacionada também à falta de cidadania. Estamos falando de 
indivíduos que não têm direitos sociais, civis e políticos, mesmo que 
estes sejam plenamente garantidos pela Constituição brasileira 
(OLIVEIRA; COSTA, 2013, p. 349).  

 

Os autores buscaram ainda fugir da dualidade violência física e psicológica, 

apresentando o conceito de violência como algo mais amplo, ligado inclusive às 

políticas neoliberais. 

 

Falar em violência, na atualidade, requer alguns cuidados. Toda 
forma de violência deve ser repudiada. Entretanto, será que existem 
somente aquelas formas de violência que lemos nos jornais e vemos 
na televisão? Alguns aspectos da violência que analisaremos 
servirão de exemplos para percebermos a sua relação com o 
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capitalismo, com a ausência de cidadania e com as políticas do 
Estado neoliberal (OLIVEIRA; COSTA, 2013, p. 346). 

 

Oliveira e Costa (2013) concluíram o assunto sobre violência, afirmando que 

esse fenômeno não pode ser entendido apenas como um problema pessoal, ou 

ainda como uma falta de repressão do Estado, mas também como os interesses de 

grupos e da desigualdade social. 

 

O problema da violência, como tentamos descrever, não se limita a 
questões de ordem pessoal (como o ―caráter‖ dos criminosos) ou a 
falta de maior repressão por parte do Estado. Ela deve ser analisada, 
do ponto de vista sociológico, na complexa rede de relações sociais 
existentes nas sociedades, dos interesses de grupos e classes 
sociais e das desigualdades sociais (OLIVEIRA; COSTA, 2013, p. 
355). 

 

De um modo geral, percebemos que os livros didáticos das Ciências 

Humanas contemplam de forma significativa o tema violência, seja conceituando, 

seja trazendo exemplos ou até mesmo apontando estratégias para diminuição de 

conflitos. Entendemos ainda que as concepções de violência trazidas por esses 

livros contribuem, de algum modo, para a construção do significado de violência 

pelos professores, embora passam por processos de reinterpretações e 

reconstruções subjetivas e interessadas, no contexto da prática escolar. 

 

4.4 VIOLÊNCIA ESCOLAR: SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS PELOS PROFESSORES 
 

Neste tópico buscamos analisar os significados atribuídos pelos professores à 

expressão violência escolar. Optamos por docentes de duas escolas da área urbana 

de Mossoró/RN, uma localizada em uma comunidade periférica e apontada pelos 

professores da rede pública como violenta (E1) e outra localizada na área central da 

cidade (E2). 

Dentre os professores selecionados para as entrevistas, escolhemos aqueles 

com mais de 10 (dez) anos em sala de aula na rede pública de ensino médio na 

cidade de Mossoró/RN e que lecionam disciplinas da área de Ciências Humanas e 

Sociais (História, Geografia, Sociologia e Filosofia). Antes da escolha, realizamos 

uma pré-entrevista para avaliar o interesse, disponibilidade e a espontaneidade com 

um grupo de 13 (treze) professores na E1 e 8 (oito) na E2. 
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Os professores da escola E1 (D1; D2; D3 e D4) possuem as seguintes 

caraterísticas: o professor D1 tem formação em Geografia, trabalha há 14 (quatorze) 

anos como professor de Geografia e História, porém há 03 (três) anos está lotado na 

sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE); o professor D2 atua no 

ensino regular há 13 (treze) anos e leciona a disciplina de Geografia; o professor D3 

leciona a disciplina de História há 10 (dez) anos e, além do Bacharelado em História, 

é formado em Direito e Pós-Graduado em Direitos Humanos e atua em movimentos 

sociais; o professor D4 leciona a disciplina de Sociologia há 15 (quinze) anos na 

mesma unidade de ensino e atuou ainda na gestão escolar (DIRED/Mossoró), 

durante 5 (cinco) anos. 

Já na escola E2, o professor D5 é licenciado em Pedagogia, mas atua 

lecionando a disciplina de História há 13 (treze) anos, na primeira série do ensino 

médio; o professor D6 é formado em Geografia e atua no ensino médio há 20 (vinte) 

anos e, atualmente, além da sala de aula participa da gestão da escola; e o 

professor D7 é licenciado em História, lecionando no ensino médio e fundamental há 

10 (dez) anos; o docente D8 é professor de Filosofia, atuando no ensino médio e 

fundamental há 10 (dez) anos, atua também na rede privada de ensino.  

Realizamos uma entrevista com esses 8 (oito) docentes. O objetivo das 

entrevistas foi perceber como os docentes pesquisados dão sentidos ao termo 

violência escolar, principalmente, através de suas práticas e concepções. Dessa 

forma, um dos primeiros pontos do questionado foi como eles definem violência 

escolar/violência na escola. Abaixo, segue, resumidamente, a definição de violência 

escolar considerada por cada um dos professores pesquisados. 

 

4.4.1 Os conceitos de violência escolar na perspectiva dos professores 

 

Na tabela abaixo, apresentamos os conceitos, a priori, atribuídos pelos 

professores entrevistados ao significante ‗violência escolar‘. 

 
 SENTIDOS ATRIBUÍDOS PELOS 

PROFESSORES 
CONSIDERAÇÕES 

D1 

Eu compreendo que violência escolar é toda 
aquela atitude, verbal ou física, que venha 
agredir a pessoa ou a dignidade dessa pessoa 
no contexto da escola, no espaço escolar 
físico.  
 

Destacamos nessa fala distinção 
entre violência verbal e física; a 
relação entre violência e 
dignidade e a localização da 
violência no espaço físico 
escolar. 
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D2 

A violência escolar ela envolve vários fatores, 
não é somente a questão física, mais a 
questão da exclusão, a questão da falta de 
compromisso com o aluno, a questão até 
mesmo de nós como profissionais, [...] é 
também mais a questão dos próprios direitos 
deles que a gente sabe que não são bem 
cumpridos, principalmente na escola pública. 
 

Na fala de D2 observamos a 
questão da exclusão, da fala de 
compromisso com o aluno e a 
omissão quanto aos seus direitos 
como elementos da violência 
escolar. 

D3 

Violência escolar, assim como toda forma de 
violência, aborda a questão da violência física, 
como a violência psicológica, como violência 
afetiva, como a questão do abandono, então 
dentro da escola muitas vezes o que se 
manifesta são coisas que vêm de fora, a vida 
que os alunos levam fora eles trazem para 
dentro da escola, por isso que a escola não é 
só isso aqui esse espaço que a gente está 
vendo, mas ela também engloba a 
comunidade. 
 

Esse docente indicou formas de 
violência escolar (física, 
psicológica e afetiva) e apontou o 
abandono e acontecimentos 
externos a escolar como causa 
da violência escolar. 

D4 

Entendo violência como algo que atrapalhe, 
de alguma forma, o processo de ensino 
aprendizagem. Tudo que comprometa de 
qualquer forma o trabalho do professor pode 
ser considerado como violento. Percebo ainda 
que a violência vem aumentando cada vez 
mais com o passar do tempo.  
 

D4 relacionou violência escolar a 
tudo que atrapalhe o processo de 
ensino. E destacou que a 
violência escolar é um fenômeno 
em ascendência. 

D5 

Eu definiria como um desrespeito uns para 
com os outros, pois estão transgredindo as 
regras da instituição, gerando conflitos. Pode 
ser física, moral ou até contra o patrimônio.  
 

D5 definiu violência como uma 
transgressão às regras e a 
classificou em: física, moral e 
patrimonial. 

D6 

Violência escolar eu vejo como xingamentos 
fortes contra colegas ou professores, ameaças 
e a agressão física.  
 

Para D6 violência escolar são 
alguns xingamentos (os mais 
graves), como as ameaças, mas 
também as agressões. 

D7 

O cotidiano da escola está cada vez mais 
tenso e traz para alunos e professores uma 
preocupação muito grande. Particularmente, 
noto que as crianças mais agressivas são as 
que trazem históricos sociais 
comprometedores.  
 

D7 considerou que a violência 
vem crescendo com o tempo e 
que as crianças com histórico 
sociais mais vulneráveis estão 
mais propensas a cometer 
agressões.  

D8 

Violência escolar para mim está relacionada a 
brigas, agressões físicas ou morais no interior 
da escola, mas também à falta de estrutura e 
de capacitação dos professores para lidar com 
conflitos dentro da escola.  
 

D8 entente que violência escolar 
está associada a agressões 
físicas e morais no interior da 
escola, mas aponta a falta de 
estrutura como um ato violento. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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De forma geral, a partir dessas primeiras falas, podemos apresentar como 

elementos fundamentais nas significações de violência apontadas pelos professores 

pesquisados os seguintes termos: ameaças, violência verbal, violência psicológica, 

violência afetiva, física ou patrimonial, que venha agredir a pessoa ou sua dignidade 

no contexto da escola; a inclusão; a falta de compromisso do Estado com o aluno e; 

a interferência da violência social na escola. 

Percebemos que os significados de violência na escola, na perspectiva dos 

professores entrevistados, estão relacionados com alguns elementos trazidos nos 

documentos oficiais, nos livros didáticos, na mídia e nas teorias levantadas por 

autores especialistas, como por exemplo, na classificação de violência trazida por 

Charlot (2002), no tocante à abrangência do termo (violência física, verbal, 

incivilidades, violência simbólica etc.). A classificação da violência em física e verbal 

foi apontada por todos os professores.  

Com relação à mídia, observamos algumas possíveis influência dos sites e 

blog‟s nessas construções de sentidos de violência escolar, principalmente no que 

diz respeito à sensação de aumento de violência na escola. Alguns professores, 

inclusive, apontaram as notícias produzidas pela mídia como argumento de suas 

falas sobre violência no ambiente escolar.  

Com relação aos autores especialistas na área de violência escolar, 

identificamos uma ideia de localização dessa violência (violência na escola e 

violência da escola), que representa a tese defendida por Charlot (2002). Nesse 

sentido, observamos que os professores, a princípio, se preocuparam em situar as 

agressões, separando-as entre as que ocorrem no ambiente interno da escola, 

causadas pelos sujeitos que compõem a comunidade escolar (professores, 

servidores e alunos), das que ocorrem fora ou próximo à escola. D1, por exemplo, 

definiu violência escolar com as agressões que ocorrem no espaço físico escolar. 

Perguntado sobre as agressões que ocorrem entre alunos fora da escola, D1 

destacou: ―Aí eu já não consideraria violência escolar, mesmo que envolvam alunos 

eu já não considero que é uma violência escolar‖. Nesses termos, é importante falar 

aqui da tese defendida por Abramovay (2006), que categoriza o fenômeno no 

ambiente escolar da seguinte maneira: 

 

[...] a violência contra a pessoa é aquela que pode ser expressa 

verbal ou fisicamente e pode tomar a forma de ameaças, brigas, 
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violência sexual, discriminações, bullying, coerção mediante o uso de 

armas. A violência contra a propriedade, por sua vez, se traduz em 
furtos, roubos e assaltos. A contra o patrimônio é aquela que 
redunda em vandalismo e depredação das instalações escolares 
(ABRAMOVAY; AVANCINI; OLIVEIRA, 2006, p. 40.  

 

Essas influências, produzidas pelos autores específicos, podem se dar pelo 

fato de que as percepções desses autores e pesquisadores estão presentes no 

cotidiano da escola, seja através de materiais didáticos, de documentos oficiais, de 

cartilhas informativas, dos discursos de especialistas, ou seja, através de suas 

próprias obras. 

Defendemos que o contato do professor com essas teorias contribuem para a 

sua concepção e significação do conceito de violência, sem contar que elas podem 

legitimar as ressignificações dos sentidos de violência, pois adquirem características 

científicas, por meio do contexto de produção de texto. 

Acreditamos que, politicamente, e com base na vivência acadêmica, cada 

professor (sujeito) constrói interessadamente os seus próprios sentidos de violência 

escolar; porém, entendemos que esses sentidos sofrem influências de contingências 

mais amplas, definidas e redefinidas a todo tempo, inclusive pelo próprio sujeito. 

Sendo assim, passamos a identificar nas falas dos professores elementos que 

indicassem essas subjetividades na construção de sentidos. 

 

4.4.2 Sentidos diversos: demandas e subjetividades 

 

Percebemos que há uma variação das percepções de violência escolar entre 

os professores do grupo entrevistado, inclusive dentro no mesmo estabelecimento 

escolar. Por vezes, as opiniões dos docentes são divergentes e até mesmo 

antagônicas. Provavelmente, devido às condições subjetivas, história de vida, 

interesses e demandas de cada um.  

Observamos, por exemplo, que a posição do docente na estrutura 

organizacional da escola também pode influenciar nas construções de sentidos de 

violência. Isso se evidenciou quando perguntamos aos entrevistados se eles 

consideravam a escola onde atuavam violenta. O professor D4, da escola E1, que 

além de professor participou da gestão educacional local, afirmou, de forma a 

amenizar o problema, que: 
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Com relação à violência, considero que trabalho em uma escola calma. Não temos 
relatos graves de violência entre os alunos e nem contra professores. Existem 
situações que há xingamentos, mas não são constantes e são resolvidos sem muitos 
problemas (D4). 

 

Mesma ideia foi proposta pelo professor D6, que já atuou como vice-diretora 

da escola E2, e defende que ―nem tudo que se propaga sobre a escola com relação 

à violência é verdade‖. De acordo com essa docente, interesses políticos dentro do 

estabelecimento escolar influenciam nas notícias que são divulgadas sobre a escola. 

Para o professor D6, a escola ―tem problemas como outra qualquer, mas não pode 

ser taxada de violenta‖. 

Já o professor D7, que atua na mesma escola de D6 (E2), disse que 

considera a escola violenta, haja vista que cotidianamente há conflitos na escola, 

seja entre os alunos ou entre os alunos e os professores. ―É comum até mesmo a 

direção recorrer à Ronda Escolar41 para dirimir conflitos na escola, isso sem falar no 

consumo de drogas no interior da escola‖. 

Observamos situação semelhante na escola E1. Quando o professor D1, por 

exemplo, ao ser questionado sobre a caracterista de violenta que escolar possui, 

afirmou:  

 
 

Considero a escola violenta porque ocorrem no estabelecimento escolar muitos 
casos; que entendo como violência, principalmente no que diz respeito à dignidade 
humana, a falta de „implementação‟ dos direitos mínimos dos alunos. Não há 
condições mínimas para trabalhar o aprendizado desses alunos (D1). 

 
 

O professor D1 trabalha sala de Atendimento Educacional Especial (AEE), 

junto aos alunos com alguma espécie de deficiências, o que lhe possibilita construir 

sentidos de violência escolar a partir de elementos e demandas particulares de sua 

atividade. Para ele, a inércia do Estado com a falta de estrutura e possibilidades 

para os alunos com deficiência é um ato de violência. A falta de oportunidades para 

esses alunos possibilita, inclusive, rejeições que implicam em outros atos de 

violência, como o bulling. 

Ideia rebatida pelo professor D2, que, por outro lado, foi enfático em afirmar 

que: ―não considera a escola que trabalho violenta‖. Para esse docente, até existem 

algumas discussões na escola, porém não enquadra isso no conceito de violência. 

                                                             
41

 É um projeto da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, que disponibiliza equipes 
especificas da Policia Militar, para atuar junto as escolas da rede pública estadual de ensino 
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De acordo com esse docente, o termo violência deveria ser utilizado apenas para as 

situações mais graves. 

Percebemos nessas falas que o termo de violência é preenchido a partir de 

negações, que podem, inclusive, apresentar alguns interesses e posições dos 

professores na escola, mas também podem envolver uma postura de contraposição 

a atos violentos, juntamente com um esforço para a manutenção do status quo da 

escola como um ambiente seguro.  

Isso ficou claro quando mesmo apontando-se atos nitidamente violentos na 

escola, alguns professores relutaram em considerá-los como violência escolar. 

Exemplo, quando foi perguntado ao professor D2 se as agressões físicas graves 

produzidas por alunos em outros alunos eram considerada violência, obtendo como 

resposta a seguinte afirmativa: ―esse tipo de conduta ocorre em todos os meios, isso 

não torna a escola mais ou menos violenta‖ (D2). 

Ou seja, acreditamos que ao afirmar que a escola onde trabalham é ou não 

violenta, além de passar pela posição política do docente no estabelecimento 

escolar e por interesses pessoais, pode apontar ainda uma tentativa de manter a 

imagem da escola com um local de harmonia e tranquilidade. Parece que afirmar 

que existe violência na escola pode torná-la mais insegura. 

Nessa atitude do professor D2, observamos uma contrapartida com a mídia e 

os meios de comunicação, que ao contrário, supervalorizam os acontecimentos nas 

escolas ou em sua proximidade para dispor de uma notícia mais apelativa. É como 

se fosse um ato de equilíbrio, em que há disputas pelo preenchimento de sentido, 

mas também pela manutenção do estigma harmonioso da escola em detrimento de 

uma sociedade do medo e da violência. 

Na fala do professor D1, com relação à ausência de estrutura e condições das 

escolas, identificamos ainda alguma aproximação com um trecho do livro Escola que 

protege (2007), quando ele trata da carência material das escolas públicas: 

 
 
As condições materiais das instituições também são exemplares da 
violência estrutural. A carência de pessoal e de equipamentos, as 
filas de espera, a falta de material, os horários inadequados de 
atendimento, a ausência de profissionais no trabalho e outras 
questões que conduzem ao não atendimento, ao atendimento 
precário e ao desrespeito dos direitos dos usuários são 
manifestações desse tipo de violência (FALEIROS; FALEIROS, 
2007. p. 33). 
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Observações foram feitas no mesmo sentido pelo professor D3:  
 
 

[...] então a violência ela também vai envolver a essas questões afetivas, emocionais, 
psicológicas, físicas, mas também a questão do próprio Estado em praticar essa violência, 
em não dar estrutura para que os alunos possam ter uma qualidade de ensino, para que 
eles possam ter uma boa formação (D3). 

 
 

Importante observar que nessas falas os professores tornam mais abrangente 

os sentidos de violência e permite fugir na dualidade ‗violência física‘ e ‗violência 

verbal‘. Nesse caso, os professores compreendem que existe uma violência 

simbólica e ou institucional, da escola para com o aluno. Percebe-se ainda que os 

docentes levaram em consideração a imagem ou existência de um ambiente 

adequado para o aprendizado. 

No entanto, percebemos também que para o docente D2 os conflitos podem 

fazer parte desse processo de ensino-aprendizagem. A significação do conceito de 

violência para esse professor mostrou-se mais específica, e demonstrou ainda que 

para ele a indisciplina e os pequenos conflitos entre os alunos não devem ser 

considerados como violência, sendo para ele dispensado tratamento diferente. 

Questionado sobre como seria essa diferença, o professor indicou que os atos 

violentos devem ser reprimidos com mais rapidez e energia, inclusive com a 

participação direta de órgãos policiais, já os atos de indisciplina podem ser 

mediados, através do diálogo. 

Para o docente D2, os conflitos são inerentes a todos os meios sociais, sendo 

que quando ocorrem na escola devem ser aproveitados, trabalhados e, através do 

diálogo, amenizados ou resolvidos, apresentando-se, nesse momento, ao aluno 

alternativas de solução de conflitos, com os quais ele vai se deparar na sua trajetória 

dentro e fora da escola. 

Dessa forma, vamos percebendo que as construções de sentidos estão 

envoltas em jogos de interesses, sendo influenciadas por subjetividades, 

contingências e demandas particulares. Verificamos isso nas falas dos professores, 

como por exemplo, na fala do professor D3, quando notamos a influência de seu 

conhecimento relacionado ao Direito, sua formação em História e a participação em 

movimentos sociais, na construção dos sentidos de violência escolar, quando, por 

exemplo, relacionou o sentido de violência escolar aos Direitos Humanos e ao 

Estatuto da Criança e Adolescente, elevando a educação a um direito humano 
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fundamental, a ser oferecido pelo Estado e considerando a omissão do Estado como 

um ato de violência. 

A fala de D3 considera todo tempo os acontecimentos históricos sociais e os 

movimentos sociais. Evidencia ainda seu conhecimento em Direito, mais 

precisamente em Direitos Humanos. Entendemos que a construção de sentidos está 

relacionada, inclusive, com a quantidade e o nível de informação dos entrevistados. 

Nesse caso, o contato do professor com os temas de Diretos Humanos lhe 

proporcionou novos elementos para o significante violência. 

O professor D1 também apresenta influências de sua condição particular nos 

seus significados de violência escolar, notadamente quando se utiliza de elementos 

como dignidade da pessoa humana e preconceito no conceito de violência, 

enfatizando a situação de seus alunos especiais para demonstrar sua concepção de 

violência. Afirmou, inclusive, que a considera mais latente do que as agressões 

físicas, por exemplo. Informou que se voluntariou para assumir essa função, 

expressando que desde a faculdade despertou interesse em trabalhar junto a alunos 

com necessidades especiais; que já nesse período sabia que esses alunos eram 

potenciais vítimas de violência, principalmente o bullying, o que segundo o professor 

vem se confirmando. 

Uma fala do professor D5 que nos chamou atenção, nesse tópico, foi quando 

questionado sobre as divergências quanto à percepção dos professores sobre o 

nível de violência na escola, esse professor indicou que esse fato poderia ser um 

possível ato de violência, haja vista que ele apontou a situação de negação da 

violência nas escolas, como uma negligência por parte de alguns professores no 

trato com atos considerados por ele como violentos, como por exemplo, a violação 

de direitos dos adolescentes.  

 

4.4.3 Os motivos da violência escolar na ótica dos professores 

 

Para D5, o cotidiano da escola está cada vez mais tenso e traz para alunos e 

professores uma preocupação muito grande. ―Particularmente, noto que as crianças 

mais agressivas são as que trazem históricos sociais comprometedores‖. Por 

histórico comprometedor, o professor indicou a questão da pobreza, ou seja, atribui 

parte da violência aos alunos que têm algum problema social, como por exemplo, 

―casos de violência na família‖, conforme explicou a docente. 
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Já o professor D3 justificou a violência indicando:  

 

Eu considero a minha escola violenta por que eu considero o Brasil um país violento, 
Mossoró uma cidade violenta, esse bairro, um bairro de periferia, violento, então 
minha escola reflete tudo isso, minha escola ela é violenta. É só acompanhar os 
jornais para ver isso (D3). 

 

A fala do professor D3 relaciona a violência escolar à violência social e 

compreende que o estigma violento de sua escola como implicação da dimensão da 

violência externa à escola. Opinião corroborada por D6: 

 

A escola está localizada em um bairro onde há grande índices de violência, o que 
reflete direta e negativamente na formação das crianças/adolescentes. Alguns alunos 
têm conhecimento e vivenciam com práticas como roubo, uso de drogas, prisão de 
pais e parentes (D6). 

 

Encontramos essa ideia nos textos de Debarbieux (apud ABRAMOVAY, 

2002), quando o autor define as dimensões42 da violência escolar e se refere ao 

contexto como uma delas, ou seja,  

 

Contexto - Uma violência que se origina de fora para dentro das 
escolas, que as torna sitiadas e que se manifesta por meio da 
penetração das gangues, do tráfico de drogas e da visibilidade 
crescente da exclusão social na comunidade escolar‖ 
(DEBARBIEUX, apud ABRAMOVAY, 2002, p. 59). 

 

D3 chama atenção ainda para o papel da mídia e das redes sociais no 

fenômeno da violência nas escolas. Questionada, por exemplo, por que acreditava 

que seu bairro era violento, responde: ―que é só acompanhar os noticiários‖. Nesse 

momento da fala de D3, identificamos a possível interferência da mídia na 

construção de sentidos de violência na escola. Isso indica, inclusive, que para D3 a 

mídia daria legitimidade ao seu argumento. 

A construção do significado de violência, influenciada pela mídia e 

potencializadora de um estado de medo indicada por D3, pode levar à 

estereotipação e a generalização dos conflitos e, pior, à padronização na resolução 

desses conflitos ocorridos no interior das escolas.  

Podemos perceber isso na escola E1, que vem sendo constantemente 

                                                             
42

 Para Debarbieux (apud ABRAMOVAY, 2002) são três as dimensões da violência escolar: as 
dificuldades na gestão, o contexto e os componentes internos da escola. 
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retratada na mídia como uma escola violenta. Observamos nessa escola uma 

tensão quanto à temática violência. Notamos que os professores têm receio de 

discutir sobre o assunto. Há um clima de temor e rejeição, até mesmo de pesquisas 

nesse sentido. Os professores se mostram impotentes e cautelosos, alguns 

preferem não tocar no assunto. 

Ainda para o professor D3 não há como a escola resolver ―sozinha‖ o 

problema da violência ―interna‖, haja vista muitos dos atos violentos que nela 

ocorrem terem causas extramuros. Outrossim, indagou: ―como lidar, por exemplo, 

com alunos que vêm para escola sem se alimentar? O que esperar do aluno que 

vem assistir aula e os pais ficaram em casa brigando?‖. Para ela, o problema da 

violência é social, mais amplo que a escola, influenciado pelas políticas neoliberais 

que priorizam a competição e o individualismo e enfraquecem os valores e a 

solidariedade. Nessa fala de D3 encontramos aproximações com um trecho dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM): 

 

A expansão da economia pautada no conhecimento caracteriza-se 
também por fatos sociais que comprometem os processos de 
solidariedade e coesão social, quais sejam a exclusão e a 
segmentação com todas as consequências hoje presentes: o 
desemprego, a pobreza a violência, a intolerância (BRASIL, 2000, p. 
11). 

 

Para D2, um dos motivos da violência na escola recai sobre a própria atuação 

do professor: 

 

Às vezes a gente, nós mesmos como profissionais, somos sobrecarregados demais, 
de atividades, atribulado demais e a gente acaba não tendo aquele olhar, a sala 
superlotada, a gente não tem como dar uma atenção especial ao aluno como ele 
precisa. 

 

Na concepção de D2, esse comportamento do professor pode contribuir para 

a ocorrência de atos violentos. 

Para D1, o principal motivo da violência na escola é a falta de compromisso 

dos governantes com a educação:  

 

Enquanto a educação não for prioridade, nós professores e os alunos estaremos 
vulneráveis. A escolar deveria ser uma protagonista em cidadania e não um 
ambiente de conflitos e violência, porém essa transformação passa pela vontade 
política dos governantes, e hoje isso não é prioridade nas agendas políticas (D1). 
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Essa ideia foi retomada pelo professor D8 que aponta a violência não só 

como um problema que afeta a escola ―de fora para dentro‖, mas também como uma 

situação que poderia ser amenizada a partir da escola. Para tanto, a escola deveria 

ser pensada politicamente como uma ―instituição de garantia da paz‖. Porém, de 

acordo com D8: ―As escolas não são prioridade para os políticos, estão esquecidas 

e abandonadas, e isso implica em várias formas de violência‖. 

Para D4, a violência na escola passa prioritariamente pela família; de acordo 

com esse professor, as famílias vêm passando por uma ―desestruturação‖, e isso 

tem refletido na escola. O professor que já conta com mais de 20 (vinte) anos de 

sala de aula e se diz surpreso com as mudanças que ocorreram nos últimos anos 

nesse sentido. O docente segue afirmando que: ―não há como a escola trabalhar 

sozinha, a violência escolar é um reflexo das influências que o jovem recebe em 

casa‖. 

 

 4.4.4 Projetos, políticas e estratégias docentes  

 

Para melhor compreensão sobre os sentidos atribuídos ao significante pelos 

professores, indagamos sobre projetos ou políticas existentes na escola que 

envolvem o tema violência escolar/violência na escola e ainda se os professores 

tinham conhecimento dos documentos oficiais que tratam sobre a violência escolar  

Nesse item, nos chamou atenção o fato de nenhum dos professores 

entrevistados apontar, objetivamente, um projeto ou documento oficial que tratasse 

sobre a temática violência escolar. Alguns disseram que até desconhecem a 

existência de alguma política pública voltada para o fenômeno da violência escolar. 

Outros apontaram o PROERD. 

Decidimos então questionar se durante a atividade docente os professores se 

depararam com algum ato de violência. D1 insistiu aqui com a questão do direito à 

educação, apontando a negligência do Estado como um ato de violência escolar. 

 

Em muitas situações, muitas vezes a gente vê o direito desses alunos não sendo 
respeitado, e eu considero isso uma violência, que eles estão sendo desrespeitada, 
questão de preconceito até que eu não vejo não, mas ainda existe pela questão da 
deficiência... muitas vezes brincadeiras de mau gosto ou aproveitam da condição do 
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desse aluno para inserir eles em alguma atitude errada, também isso muitas vezes 
acontece (D1). 

 

A fala nos apresentou aqui uma questão bastante discutida atualmente que é 

o bulling. O bulling, significante vazio, genericamente indica brincadeiras e atitudes 

pejorativas com tom jocoso em relação à alguma deficiência e ou diferença. Tem 

como propósito discriminar alguém ou algum grupo de pessoas, tornando-as mais 

vulneráveis. 

Já D2, continuou afirmando que ―nunca‖ se deparou com violência na escola 

onde atua. ―Assim no sentido de violência física eu nunca me deparei‖. D3 afirmou 

que a violência faz parte do cotidiano da escola onde leciona e que acredita que a 

venda e o consumo de drogas dentro da escolar contribui para isso e enfatiza: ―O 

que é mais comum são agressões e discussões‖. O professor D5 apresentou 

exemplos em que ela mesma esteve envolvida: ―em duas situações, a primeira uma 

aluna me ameaçou de morte, e na segunda um aluno me agrediu com palavrões‖. 

D5 afirmou que também foi vítima de violência relacionada à escola: ―No 

prédio antigo que trabalhei, tive o pneu do meu carro cortado por um aluno. Uma 

colega professora teve o carro arranhado‖. Mas enfatizou que os atos ocorreram há 

algum tempo: ―Mas esses são casos em 5 anos ou mais‖. 

D6 enfatizou que:  

 

Presencio diariamente discussões que geram agressões físicas como empurrões ou 
algo do tipo. Tais coisas podem até serem vistas por alguns como algo “normal”, mas 
sempre que presencio ou tomo conhecimento e procuro alertar e punir os 
participantes de alguma forma. Presenciei também violência contra patrimônio, como 
quebrar portas, chutar cadeiras e outros.  

 

O professor D7 chamou atenção para o uso de droga no interior da escola, 

mas citou ainda a questão da homofobia e do bulling. Para esse professor, esse tipo 

de violência tornou-se tão corriqueira que muitos docentes nem as consideram como 

violência, porém para o entrevistado: ―vale salientar que esses tipos de violência 

muitas vezes desencadeiam outras situações mais graves, como agressões físicas e 

arte morte‖ (D7). 

Entender as estratégias utilizadas pela escola para lidar com os possíveis 

atos considerados violentos contribui para perceber os sentidos de violência na 

escola. Dessa forma, buscamos analisar as estratégias apontadas pelos 
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professores, a fim de perceber a relação entre as estratégias apontadas e os 

sentidos atribuídos. 

Na escola E1, observamos as seguintes estratégias para lidar com atos tidos 

como violentos:  

 

São diversas maneiras de chamar atenção, de buscar uma conversa, de tratar o 
tema em sala, em seminários nas salas, de trazer ver vídeos... filmes que 
professores trazem que retratam essas questões de violência, violência contra 
mulher, questões de gênero, de preconceito... então a escola trabalha mais nesse 
sentido (D1). 

 

Percebemos que para D1 nesse ponto foi considerado como violência além 

do que ela já havia apontado, ela indicou outras formas de preconceitos, como por 

exemplo, as questões de gênero. Até então o professor tinha se limitado a falar do 

preconceitos contra deficientes e da falta de estrutura educacional. Já D2 foi enfática 

em dizer que, como a escola não é violenta, ela não saberia apontar as estratégias 

para lidar com esse fenômeno. 

 

Eu acho falho, em algumas situações assim, a partir de violência aqui pelo que os 
outros colegas abordam, eu acho que a violência está mais voltada por turno 
matutino, porque no turno vespertino a gente não vê isso, são os alunos do 
fundamental, fora de faixa, alunos fora de faixa, pela manhã é mais difícil de 
trabalhar, é mais visível esse tipo de coisa. Eu sinceramente não sei como eu lhe 
daria não. Não estou preparada para isso não (D2). 

 

Já D3 afirmou que a escola não possui propriamente uma estratégia, ela 

acredita que há uma falha na formação dos professores: 

 

A formação é muito falha, acaba que sendo um bacharelado, você sai muito bem 
preparado na questão específica, e com muitas falhas na questão pedagógica, na 
questão de idade, então assim ninguém tem uma disciplina ou muitas vezes nem 
trabalha a questão de violência na escola, por isso a escola acaba não adotando um 
estratégia especifica (D3). 

 

Indagou o professor que questionou ainda: ―Então assim, como eu trabalho 

isso?‖ e continuou:  

 

Eu trabalho conversando particularmente, eu faço atendimento extra, devia até 
ganhar também por trabalho em horário extra, porque às vezes dá 22:00hs eu estou 
no Facebook conversando com aluno, que está passando por algum tipo de 
problema, que não quer vim para a escola porque está sofrendo bullying dos 
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colegas, de uma sala. Trabalho mais individual, uma conversa com alunos, quando 
eu vejo algum tipo de violência eu tento combater, mas como eu digo, ninguém está 
preparado (D3). 

 

Chamou atenção essa possível lacuna na formação docente, no que diz 

respeito à prevenção de fenômenos violentos no interior da escola. Sabemos que 

trata-se de um assunto um tanto complexo, mas entendemos primordial o contato do 

professor com tema desde sua formação, haja vista que, na maioria das vezes, 

esses fenômenos ocorrem dentro da sala de aula e estão ligados ao processo de 

ensino-aprendizagem. 

Na escola E2, D5 disse que a escola aplica advertência aos alunos e orienta 

os professores para lidar com atos violentos em sala. ―Temos na escola também o 

conselho escolar, mas em alguns casos, temos que recorrer à Ronda Escolar.‖ 

Já D6, afirmou que a escola tem um conselho escolar, que geralmente ele é 

convocado. Também se chama os pais, ―Mas como relatei antes, temos sorte de ter 

uma escola relativamente calma‖. 

Para D7, a escola procura trazer formal e informalmente valores que 

resgatem o respeito e deixa sempre bem claro que qualquer tipo de violência física e 

verbal são inadmissíveis. As punições para esse e qualquer outro problema que vá 

contra as normas da escola, se dão em escala com restrições, repreensão verbal, 

advertências formais e outros. A escola tem também o cuidado de levar aos pais a 

informação sobre o comportamento dos filhos. 

Assim como Santos e Rodrigues (2015), defendemos que violência é um 

fenômeno que não apresenta uma essência em si, mas no discurso que a constrói. 

Não há outra forma de definirmos violência escolar a não ser através de um discurso 

interessado, contextual e historicamente construído, uma vez que cada discurso é 

resultado de uma articulação política, de subjetividades e de interesses. Nas falas 

dos entrevistados, apontamos algumas articulações e interesses na construção dos 

sentidos de violência escolar. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta dissertação teve como objetivo principal analisar as construções dos 

sentidos do significante ‗violência escolar‘ pelos professores do ensino médio da 

rede estadual de ensino de Mossoró/RN.  

Defendemos a ideia de que o discurso sobre os conceitos e o preenchimento 

do termo violência escolar se dá de forma provisória e contingente, sendo 

influenciado por demandas de grupos, que de algum modo tentam hegemonizar o 

conceito de violência escolar. Questionamos e debatemos algumas tentativas de 

fixação, de forma a priori e definitiva do termo violência escolar. 

Quais os significados de violência escolar atribuídos pelos professores? Esse 

foi o nosso ponto de partida para esta pesquisa. Não esperávamos, contanto, que 

houvesse uma resposta em forma de um dado fundamental ou transcendental, pelo 

contrário, baseado teoricamente em um viés pós-estruturalista, acreditávamos que 

os preenchimentos dos significados de violência poderiam estar envoltos em 

subjetividades e, principalmente, em demandas e contingências contextuais. 

Consideramos, para tanto, baseado em Laclau (2011) que o termo violência 

escolar é um significante vazio, preenchido contextualmente, a partir de discursos 

interessados. Levamos em consideração ainda que elementos da pós-modernidade 

tem alguma relação com essas contingências e, consequentemente, com a 

construção dos sentidos de violência. 

Nessa perspectiva, alguns dos percursos traçados por nós durante a pesquisa 

foi, além de uma breve apresentação da revisão bibliográfica, mostrar algumas 

relações entre o Pós-modernismo, o medo líquido de Bauman (1999) e os possíveis 

significados de violência. 

Destacamos ainda como alguns autores, que pesquisam a temática violência 

escolar apresentam os sentidos de violência e tentam fixá-los, apontando e 

contrapondo suas ideias, por meio de argumentos indicados por autores que se 

filiam a perspectivas pós-estruturalistas. Essas leituras nos possibilitaram entender 

alguns elementos trazidos pelos professores, durante as entrevistas. 

Ao longo do texto trouxemos, além do modo como entendemos a construção 

dos sentidos, o que seria o contexto da prática escolar. Defendemos que é nesse 

contexto onde os sentidos são significados. Preocupamos-nos em esclarecer que o 
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contexto aqui mencionado não se refere unicamente ao lugar, mas às políticas e aos 

discursos que são permeados nas construções de sentidos. Assim como os 

sentidos, os contextos também não são fixos, mas construídos todo o tempo, o 

tempo todo. 

Para falar sobre contexto nos aproximamos de Derrida, Lopes e Laclau, mas 

também consideramos, com ressalvas, as ideias de Ball e Bowe, principalmente 

sobre o ‗ciclo de políticas‘.  

No último capítulo, destacamos e interpretamos três elementos que 

entendemos que de algum modo contribui substancialmente para a significação do 

conceito de violência pelos professores, a saber: a mídia, os documentos oficiais e 

os livros didáticos. 

Com relação à mídia apontamos que com o advento da internet os jornais 

adquiriram uma maior abrangência e alcance. Com a popularização das redes de 

computadores sugiram também blogs e jornais on-line. Apontamos a mídia como um 

dos elementos que podem influenciar na concepção de violência escolar por parte 

dos professores, mostrando, inclusive, as falas de alguns dos entrevistados que 

apontam a reprodução de matérias na mídia como indicadora de violência. 

Defendemos, portanto, que a mídia tem alguma contribuição nas construções do 

significado de violência, sobretudo pelo medo e sensação de insegurança que essas 

matérias transmitem.  

No que diz respeito aos documentos oficiais, mostramos que a abordagem da 

temática violência escolar é bastante tímida, mas muitos dos elementos trazidos 

nesses documentos foram apontados pelos professores. Observamos ainda que 

parte desses documentos reproduzem algumas ideias dos autores apresentados no 

Capítulo I, quando abordamos o significado de violência sob as perspectivas 

estruturalistas. 

Com relação aos livros didáticos das Ciências Humanas, não encontramos, a 

priori, o tema violência escolar, porém decidimos pesquisar como os autores desses 

livros abordam o tema violência de forma genérica, por entender que essas 

construções implicam em argumentos para os docentes, quando defendem suas 

definições sobre violência escolar. 

Por fim, analisamos as falas dos professores entrevistados na pesquisa, 

sendo possível, a partir dessas falas, considerar além da luta por significação, como 

no contexto da prática, elementos com interesses, políticas, demandas e 
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contingências contribuem para a significação subjetiva do conceito de violência 

escolar. Percebemos que fatores como a posição na escola, a formação acadêmica 

e os interesses pessoais podem atribuir à violência a um determinando fato. 

Apresentamos, para tanto, as ideias e os conceitos trazidos pelos docentes 

sobre violência escolar e demonstramos que há uma variação dentro do mesmo 

estabelecimento de ensino, sobre a concepção de violência. 

Utilizamos de outros meios nas entrevistas para tentar captar nos professores 

essas concepções, tais como, quais as estratégias utilizadas por eles no trato com 

fenômenos definidos por eles como violentos. 

O trabalho apontou para uma significação flutuante do conceito de violência 

escolar. Defendemos que essa variação se dá pelas contingências e demandas das 

pessoas envolvidas na pesquisa, mas também pelas influências de grupos que 

tentam hegemonizar temporariamente o significado de violência escolar.  

Dessa forma, concluímos que o significante ‗violência escolar‘ pode variar no 

contexto da prática escolar, sobretudo por estar envolto em interesses políticos e 

provisórios, que contemplam momentaneamente o significante ‗violência escolar‘, 

porém, passíveis de ressignificações, ainda que precárias e limitadas. 
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APÊNDICE 

 

Roteiro de Entrevista 

 

Formação: 

Tempo de sala de aula: 

Idade: 

 

01) Com relação a violência, como você vê sua escola? 

02) Como você define violência escolar/violência na escola? 

03) Quais os projetos ou políticas existentes na escola que envolvem o tema 

violência escolar/violência na escola? 

04) Qual seu conhecimento dos documentos oficiais que trata sobre a violência 

escolar/violência na escola? 

05) Na sua atividade docente, quais as situações de violência que você já se 

envolveu/presenciou? 

06) Quais as estratégias utilizadas pela escola para lidar com os possíveis atos 

considerados violentos? 
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ANEXO 
 

 


