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EPÍGRAFE 

 

A ESCOLA 
 

"Escola é... 
 

o lugar onde se faz amigos 
 

não se trata só de prédios, salas, quadros, 
 

programas, horários, conceitos... 
 

Escola é, sobretudo, gente, 
 

gente que trabalha, que estuda, 
 

que se alegra, se conhece, se estima. 
 

O diretor é gente, 
 

O coordenador é gente, o professor é gente, 
 

o aluno é gente, 
 

cada funcionário é gente. 
 

E a escola será cada vez melhor 
 

na medida em que cada um 
 

se comporte como colega, amigo, irmão. 
 

Nada de ‘ilha cercada de gente por todos os lados’. 
 

Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir 
 



que não tem amizade a ninguém 
 

nada de ser como o tijolo que forma a parede, 
 

indiferente, frio, só. 
 

Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar,  
 

é também criar laços de amizade, 
 

é criar ambiente de camaradagem, 
 

é conviver, é se ‘amarrar nela’! 
 

Ora , é lógico... 
 

numa escola assim vai ser fácil 
 

estudar, trabalhar, crescer, 
 

fazer amigos, educar-se, 
 

ser feliz." 
 
 

                                                                                 Paulo Freire 
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RESUMO 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, comparativo com abordagem quantitativa, cujo 
objetivo geral foi analisar a violência na escola de forma comparativa no contexto de duas 
instituições de ensino em Natal/RN. Os específicos foram identificar os tipos de 
manifestações da violência nos contextos da escola pública e particular; identificar a postura 
da direção, professores e funcionários da escola durante e após a ocorrência de manifestações 
de violência no ambiente escolar; identificar medidas de prevenção da violência no âmbito 
das escolas. Os resultados mostram que dos 121 participantes 68 (56,20%) eram do sexo 
feminino e 53 (43,80%) masculino, 38 (31,40%) tinham entre 40 e 49 anos, 85 (70,2%) 
residiam na Zona Sul da cidade de Natal (RN), 46 (38,02%) especialização, 68 (56,20%) eram 
católicos, 63 (52,07%)  casados; 41 (33,88%) recebiam entre 03 e 05 salários mínimos e 68 
(56,20%) eram professores; 51 (42,15%) funcionários e 02 (01,65%) diretores; 46 (38,02%) 
profissionais possuíam entre 05 e 14 anos e 11 meses de experiência no ensino 70 (57,85%) 
menos de cinco anos de serviço na instituição; 68 (56,20%) trabalhavam entre 20 horas e 40 
horas por semana, 81 (16,30%) atuavam no 9º ano do ensino fundamental II. Quanto ao 
dimensionamento da violência, 111 (91,74%) entrevistados presenciaram episódios deste 
evento na instituição que trabalham; 100 (82,64%) presenciaram a violência verbal; 87 
(71,90%) ligaram para os pais quando acontecia algum evento violento que causava lesão aos 
alunos, 66 (54,55%) acreditaram que a violência familiar é o principal motivo para os jovens 
praticaram o bullying, 44 (38,98%) observaram os episódios de bullying diariamente; 64 
(52,89%) o evento acontecer no pátio. Das 37 vitimas de violência na escola, 22 (59,45%) sofreram 
agressão verbal; 18 (48,65%) sofreram violência uma vez por semana, 36 (97,30%) foram 
agredidos por alunos, 104 (85,95%) conseguem diferenciar os atos mal comportamento do  
bullying; 28 (23,14%) separaram os envolvidos e comunicaram verbalmente a coordenação; 
23 (19,00%) afirmaram que as coordenações das escolas conversaram com os pais a respeito 
da conduta agressiva do aluno. No tocante as ações realizadas para minimizar o bullying, 69 
(57,02%) profissionais participaram de algum processo educativo, 47 (38,84%) o processo 
educativo foi em outra instituição, 49 (71,01%) fizeram cursos com duração de 12 a 24 horas; 59 
(48,76%) afirmam que a interação com os pais e familiares foi a ação mais estimulada pela 
escola para tentar minimizar e prevenir o evento; 116 (95,87%) participaram de reuniões nas 
instituições pesquisadas; 58 (50,00%) responderam que as reuniões aconteciam 
bimestralmente e 121 (100,00%) afirmaram não ter nenhum curso de atualização sobre 
violência na escola nas escolas pesquisadas. Concluímos que a violência na escola vem se 
expressando em qualquer classe social e que os profissionais estão pouco preparados para 
lidarem com a situação. Assim esperamos que os profissionais da educação, através da leitura 
do nosso estudo, possam perceber que a violência na escola acontece em qualquer instituição 
prejudicando a vida de todos que compõem o universo educacional. É de extrema relevância 
que estes profissionais procurem se capacitar sempre para que através do conhecimento 
possam criar estratégias de prevenção e minimização do bullying  que mudem a realidade do 
seu ambiente de trabalho.   
 

Descritores: Enfermagem; Violência; Saúde escolar; Maus-tratos infantis.  
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ABSTRACT 
 

It is a descriptive, exploratory study, quantitative comparative approach, whose general 
objective was to analyze the violence at school in a comparative way in the context of two 
schools in Natal / RN. The specifics were to identify the types of manifestations of violence in 
the contexts of public and private schools, to identify the position of the leadership, teachers 
and school staff during and after the occurrence of manifestations of violence in the school 
environment, to identify measures to prevent violence within of schools. The results show that 
68 of the 121 participants (56.20%) were female and 53 (43.80%) were male, 38 (31.40%) 
were between 40 and 49, 85 (70.2%) lived in the south of Natal (RN), 46 (38.02%) 
specialization, 68 (56.20%) were Catholic, 63 (52.07%) married, 41 (33.88%) received 
between 03 and 05 and 68 minimum wages (56.20%) were teachers, 51 (42.15%) 02 
employees (01,65%) and directors, 46 (38.02%) providers had between 05 and 14 years and 
11 months experience in teaching 70 (57.85%) less than five years in the job, 68 (56.20%) 
worked between 20 hours and 40 hours per week, 81 (16.30%) worked in the 9th grade of 
elementary school II. As for the sizing of violence, 111 (91.74%) respondents witnessed 
episodes of this event who work in the institution, 100 (82.64%) witnessed verbal violence, 
87 (71.90%) called for parents when some event happenedviolent that it caused injury to 
students, 66 (54.55%) believed that family violence is the main reason for young people 
practiced bullying, 44 (38.98%) reported daily episodes of bullying, 64 (52.89% ) the event 
happens in the courtyard. Of the 37 victims of violence at school, 22 (59.45%) suffered verbal 
abuse, 18 (48.65%) experienced violence once a week, 36 (97.30%) were attacked by 
students, 104 (85.95 %) are able to differentiate the bad acts of bullying behavior, 28 
(23.14%) separated the involved coordination and communicated verbally, 23 (19.00%) stated 
that the coordination of schools talked with parents about the aggressive behavior of 
the student. Regarding the actions taken to minimize bullying, 69 (57.02%) participated in any 
professional education process, 47 (38.84%) was the educational process at another 
institution, 49 (71.01%) took courses lasting 12 to 24 hours, 59 (48.76%) stated that 
interaction with parents and family was the most stimulated by the school to try to minimize 
and prevent the event and 116 (95.87%) participated in meetings at the institutions surveyed , 
58 (50.00%) responded that the meetings took place every two months and 121 (100.00%) 
reported having no refresher course on school violence in the schools surveyed. We conclude 
that violence in schools has been expressed in any social class and that professionals are 
poorly prepared to deal with the situation. So we hope that education professionals through 
the reading of our study may realize that school violence takes place in any institution 
affecting the lives of all who make up the educational universe. It is extremely important that 
these professionals always seek to empower through knowledge so that they can develop 
strategies to prevent and minimize the bullying to change the reality of the workplace. 

Descriptors: Nursing; Violence; School Health; Child Abuse 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A violência é um fenômeno humano, social e histórico que se traduz em atos 

realizados, individual ou institucionalmente, por pessoas, famílias, grupos, classes e nações, 

visando prejudicar, ferir, mutilar ou matar o outro, física, psicológica e até espiritualmente 

(MINAYO, 2009).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a violência se caracteriza por ser 

todo evento provocado com intenção de causar lesões, danos psicológicos, privação ou 

deficiência de desenvolvimento, através da força física ou de poder, contra si próprio e/ou 

contra outras pessoas (LOZADA et al., 2009; OMS, 2002).  

Desse modo, a violência está inserida no capítulo XX da Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), em sua 10ª Revisão, 

nos códigos de V01 a Y98, fazendo parte das Causas Externas (CEs), que são definidas como 

todo evento resultante de queda, envenenamento, acidentes de trânsito; lesões autoprovocadas 

intencionalmente, agressões, homicídios e suicídios (BRASIL, 1993).   

As CEs representam um dos mais relevantes problemas de saúde pública na maioria 

dos países, devido, principalmente, às disparidades sociais e econômicas entre as populações. 

Segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde (MS), através do DATASUS, no 

ano de 2007 ocorreram 831.165 internações por CEs em todo território nacional (BUENO; 

LOPES, 2008; ARAÚJO et al., 2009).  

No Brasil, esses eventos representam a terceira causa de óbito, superados apenas pelas 

doenças do aparelho circulatório e neoplasias; entretanto, ao se avaliar em relação aos anos 

potenciais de vida perdidos, passam a ocupar a primeira posição (GAWRYSZEWSKI et al., 

2008; PAIM; COSTA; VILASBÔAS, 2009). 

Nesse contexto, focando especificamente a violência, percebe-se que ela tem se 

tornado um grave problema devido à magnitude que atingiu nas últimas décadas. Milhões de 

pessoas morrem a cada ano por causas atribuíveis à violência, e a mortalidade representa 

apenas a forma mais visível desse fenômeno, uma vez que, para cada morte violenta, ocorrem 

dezenas ou centenas de lesões de gravidade variável nas vítimas (FALCÓN et al., 2008). 

Estima-se, mundialmente, que as causas violentas sejam responsáveis, diariamente, 

por mais de 1.500 mortes, somando aproximadamente um milhão de óbitos por ano. Em 2000, 

do total de mortes por causas violentas em âmbito global, 49,1% foram suicídios, 31,3% 
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homicídios e 18,6% estiveram relacionadas às guerras, e 90% desses eventos ocorreram em 

países com baixa arrecadação per capita (MASCARENHAS et al., 2009; SÁ et al., 2009). 

Complementando as informações, a OMS, no ano de 2002, estimou que uma, em cada 

quatro a nove pessoas que residem nos países em desenvolvimento, sofre ferimentos, a cada 

ano, devido às causas violentas, e que 2% da população total do mundo param de exercer suas 

atividades laborativas devido às sequelas oriundas da violência (FALCÓN et al., 2008). 

Esses dados são confirmados por Waiselfisz (2007) no último mapa, traçado em 2006, 

sobre a violência no Brasil, cujas informações, entre os anos de 1990 a 2000, revelam que 

mais de um milhão de pessoas morreram por causas violentas ou acidentes, e desse montante 

aproximadamente 400 mil foram vítimas de homicídio.  

Em um estudo realizado em 84 países sobre a violência, no ano de 2004, o Brasil 

ocupou a quarta posição no ranking, com uma taxa de 27 homicídios para cada 100.000 

habitantes, ficando abaixo apenas de países como Colômbia, Rússia e Venezuela (MINAYO, 

2006).  

O MS destaca que os anos de 1980 a 2000, os índices de homicídios no Brasil tiveram 

crescimento proporcional de mais de 200%, passando de 13.601 no ano de 1980, para 45.343 

em 2000, no qual esses números representaram um percentual de 38,3% do total das mortes 

por CEs; e cerca de 70% delas foram cometidas com armas de fogo, cujo uso aumentou 

intensamente nesse período (BRASIL, 2005; WAISELFISZ, 2007). 

Em relação aos gastos com a violência, em nível mundial acredita-se que 

aproximadamente cinco bilhões de dólares são gastos anualmente com cuidados de saúde, 

acrescidos de outros bilhões relativos às economias dos países, em termos de dias não 

trabalhados, imposição e cumprimento da lei e investimentos perdidos (BUENO; LOPES, 

2008).  

Segundo Waiselfisz (2007), os estados brasileiros que possuíam as taxas de homicídio 

mais altas, no ano de 2004, foram Pernambuco (PE), Espírito Santo (ES) e Rio de Janeiro 

(RJ), com valores aproximadamente de 50,7; 49,4; e 49,2 respectivamente, para cada 100.000 

habitantes. Neste mesmo ano o Rio Grande do Norte (RN) ocupava a 26ª a posição, perdendo 

apenas para Santa Catarina (SC).   

Nesse sentido, a violência tornou-se muito constante e previsível no cotidiano das 

pessoas, incorporando-a como elemento inerente às suas vidas. Isso faz com que se reduza a 

expectativa de compreensão e enfrentamento das causas de expansão, justificando o evento 

como uma vocação natural do ser humano, além de favorecer a banalização e perpetuação, na 
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medida em que a tomam como um fenômeno incontornável, ligado a propriedades intrínsecas 

da subjetividade humana (ANDRADE; BEZERRA, 2009). 

Esta exposição à violência se torna um fator de risco para o desenvolvimento do 

comportamento antissocial, gerando sintomas de depressão, ansiedade, estresse pós-

traumático e agressividade nas pessoas de todas as idades, com exposição direta e indireta à 

violência, dentre elas as crianças e os adolescentes com idade entre 10 e 21 anos, que exigem 

uma atenção especial. Esse fenômeno é denominado como violência juvenil. Analisando essa 

realidade, percebe-se que cada vez mais os jovens se envolvem na violência, como sujeitos 

ativos, através de atitudes cada vez mais agressivas, culminando em graves ações e 

persistência da violência na fase adulta (SÁ et al., 2009; PAIM; COSTA; VILASBOAS, 

2009; LOPES NETO, 2005; ANTUNES; ZUIN, 2008). 

Quando abordamos a violência contra a criança e o adolescente, associamos aos 

ambientes onde ela ocorre, e a escola está sendo palco de diversas manifestações desse 

fenômeno, sendo considerado um problema social grave, complexo, e é o tipo mais frequente 

e visível da violência juvenil (BOTELHO; SOUZA, 2007; LOPES NETO, 2005).  Com o 

crescimento desse comportamento, a escola se tornou um ambiente de insegurança e medo, 

que acaba por comprometer o desenvolvimento intelectual, social e psicológico dos 

estudantes, e influencia diretamente no convívio social e familiar, no qual as crianças e os 

adolescentes estão inseridos (LIBERAL et al., 2005).   

Antunes e Zuin (2008) reforçam esses dados, dizendo que esse tipo de violência é um 

conjunto de comportamentos agressivos, físicos ou psicológicos, adotados por um grupo de 

alunos ou um aluno com mais força, que vitimiza um colega que não consegue encontrar um 

modo eficiente para se defender. Clarificando esse evento, o significado do termo “violência 

na escola” ou bullying diz respeito ao comportamento agressivo e antissocial, incluindo os 

conflitos interpessoais, danos ao patrimônio, atos criminosos (LOPES NETO, 2005).  

Palácios e Rêgo (2006) contribuem, dizendo que o termo bullying é usado para 

designar uma prática perversa de humilhações sistemáticas no ambiente escolar, utilizando 

políticas explícitas de combate dentro da instituição. Assim sendo, esse evento é uma 

subcategoria do comportamento agressivo, um tipo particularmente pernicioso, uma vez que é 

dirigido repetidas vezes a uma vítima que se encontra incapaz de se defender eficazmente. 

Acrescenta-se também que essa vítima pode estar em desvantagem numérica, ser mais nova, 

menos forte, ou simplesmente ser menos autoconfiante (MARTINS, 2005; PALÁCIOS; 

RÊGO, 2006). 
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A expressão do bullying pode ser identificada a partir de ações que visam humilhar 

seus pares; e a maioria das vítimas acredita ser merecedora dos diferentes tipos de violência, 

sentindo-se muito constrangidas para se manifestar, reprimindo os seus próprios sentimentos 

(PALÁCIOS; REGO, 2006; SILVA, 2006).  

Nesse contexto, o bullying se torna um problema mundial, encontrado em toda e 

qualquer escola, não estando restrito a nenhuma instituição de ensino fundamental ou médio; 

pública ou privada; rural ou urbana; católica, metodista, evangélica, espírita ou de demais 

religiões. Pode-se afirmar que as escolas que não admitem a ocorrência desse evento entre 

seus alunos, desconhecem o problema ou se negam a enfrentá-lo (BOTELHO; SOUZA, 

2007). 

Os principais fatores de risco para a ocorrência do bulliying são de ordem econômica, 

social e cultural, aspectos inatos de temperamento e influências familiares, de amigos, da 

escola e da comunidade, favorecendo a manifestação do evento, causando impacto na saúde e 

no desenvolvimento de crianças e adolescentes (LOPES NETO, 2005). 

Na Grã-Bretanha (Inglaterra, País de Gales, Escócia), registrou-se no ano de 2002 que 

37% dos alunos do ensino fundamental e 10% do ensino médio admitiram ter sofrido 

bullying, pelo menos uma vez por semana (BOTELHO; SOUZA, 2007). Segundo Liberal et 

al. (2005), um quarto dos alunos norte-americanos não se sentem seguros para frequentar a 

escola, e 23% a 43% relatam preocupação com ataques físicos dentro e nos arredores da 

instituição.  

Nunes, Hermann e Amorin (2008) dizem que, todos os dias, 160 mil alunos 

americanos faltam às aulas por medo de sofrerem atos violentos. Ao analisar a realidade 

americana, uma em cada quatro crianças sofre bullying; 81% dos alunos pesquisados 

admitiram exercer alguma violência sobre seus colegas; dois terços dos atacantes, em 37 

episódios de tiroteios dentro das escolas, cometeram seus crimes como vingança em razão das 

constantes perseguições que sofriam por parte de seus colegas. As provocações e rejeições 

estão no topo das listas dos fatores que desencadeiam intenções de suicídio.  

No Brasil, de acordo com Cavalcanti (2009), o bullying afeta entre 15% e 66% do total 

dos alunos que frequentam os vários estabelecimentos de ensino, e esses dados têm sido 

repetidamente obtidos através de diferentes metodologias e instrumentos de pesquisa. Por sua 

vez, levantamento realizado em 2006, envolvendo 5.482 estudantes de quinta a oitava séries, 

de dez escolas da cidade do Rio de Janeiro, revelou que 16,9% dos alunos foram alvo de 
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bullying; 10,9% sofreram e foram autores; 12,7% caracterizaram-se apenas como autores; e 

57,5% enquadraram-se como testemunhas do evento (BOTELHO; SOUZA, 2007).  

Lopes Neto (2005), ao analisar o nível de escolaridade e sexo, na cidade do Rio de 

Janeiro, identificou que o bullying costuma acontecer mais entre alunos que cursam o ensino 

fundamental, sendo menos frequente na educação infantil. Isso ocorre devido aos estudos não 

considerarem intencionais os atos desenvolvidos pelas crianças dessa faixa etária. 

Em relação às agressões a alunos dentro da escola, Gonçalves e Sposito (2002) 

constataram que o fenômeno varia de intensidade em cada estado da federação. Os maiores 

índices de bullying foram registrados em Brasília (58,6%), e os mais baixos no Estado de 

Goiás (GO) (8,5%), apesar de ambos estarem situados na mesma região geográfica.  

Entre os agressores, observa-se um predomínio do sexo masculino, enquanto que, no 

papel de vítima, não há diferenças entre os sexos. O fato de os meninos envolverem-se mais 

comumente nos atos explica-se pela maior possibilidade de adotarem comportamentos mais 

visíveis. Em contrapartida, há uma dificuldade de identificar o bullying entre as meninas por 

causa do uso de formas mais sutis (LOPES NETO, 2005). 

Silva (2006) ressalta que as vítimas desses atos violentos são geralmente escolhidas 

por possuírem características físicas ou psicológicas que as tornam diferentes dos outros, 

como a obesidade; uso de óculos; sardas; baixa estatura; deficiência física; dificuldades de 

aprendizagem, sotaque de outra região do país; e por aspectos culturais, étnicos e/ou 

religiosos. Entretanto, diz o autor, a diferença existente nas pessoas é apenas um pretexto para 

que o agressor satisfaça uma necessidade intrínseca de agredir. Muitas vezes as crianças 

agredidas não denunciam o problema à direção da escola, como também aos pais, sob pena de 

piorar sua condição de descriminação.  

Sabe-se, pois, que o bullying surge como um desarticulador em potencial a 

desequilibrar o ritmo de vida do jovem, tornando-se mais um fenômeno visado pelo 

enfermeiro, que deveria estar inserido nas escolas, na rede básica, na urgência e nos grupos 

comunitários, focalizando-o como um elemento negativo (OLIVEIRA; ANTONIO, 2006). 

Pensando nisso, o Conselho de Justiça no ano de 2010 criou uma cartilha – Projeto 

Justiça na Escola, com 15 passos que auxiliarão os pais e professores no combate à violência 

na escola (SILVA, 2010).  

Fazendo a interligação entre o bullying sofrido pelas crianças e adolescentes e a 

possibilidade da enfermagem intervir como terapêutica, percebe-se que o enfermeiro pode 

desenvolver ações embasadas em abordagens diversificadas, escolhidas de acordo com o caso 
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e o desequilíbrio desencadeado pelo bulllying, e através da educação em saúde promover uma 

adaptação positiva, melhorando a qualidade de vida das crianças e adolescentes (OLIVEIRA; 

ANTONIO, 2006).   

Nesse sentido, o enfermeiro, juntamente com profissionais da área da saúde e da 

educação, deve identificar e implementar estratégias e intervenções educativas para auxiliar 

na adaptação positiva entre os alunos e o meio escolar, através da comunicação com os 

familiares, dando assim uma cobertura mais ampla de atenção à saúde[,] prevenindo e/ou 

minimizando o bullying (YURTAL, 2010). 

As ações educativas e preventivas realizadas por uma equipe multiprofissional deverão 

abranger a assistência à saúde nas escolas, nos grupos de discussão nas unidades básicas de 

saúde, e nos grupos existentes na comunidade. Essas discussões devem incluir pais e 

professores, reforçando a importância de cada um no processo educativo das crianças e jovens 

(YURTAL, 2010). 

O envolvimento de todos, e em especial do enfermeiro, é de extrema relevância, para 

facilitar a comunicação com os jovens e auxiliar na adaptação positiva entre eles e o meio 

ambiente. Para que isso aconteça, os profissionais utilizam-se do seu saber teórico e prático 

para lidar com este empecilho que prejudica o bem-estar da sociedade. Essa equipe deve criar 

ações que reduzam o estresse, facilitando no processo de recuperação, desfazendo os efeitos 

dos estresses reais ou potenciais, que são barreiras à habilidade de adaptação (OLIVEIRA; 

ANTONIO, 2006; SILVA, 2006).  

Diante das dificuldades que possam existir na presença de situações tão delicadas 

como é este evento violento, o enfermeiro poderá, ainda, atuar na ruptura do ciclo 

agredido/agressor, à medida que alerta professores para as situações de risco de agressão e 

negligência, e, a partir daí, juntamente com a equipe multiprofissional, desenvolver ações de 

minimização e prevenção dos eventos violentos (ZAMO; DIAS; RAIMANN, 2004). 

Essas ações têm como objetivo fortalecer as instituições familiares com repercussão 

nas escolas, para que sejam ambientes seguros e saudáveis, onde crianças e adolescentes 

possam desenvolver ao máximo os seus potenciais intelectuais e sociais. Ao mesmo tempo, 

tentar interromper o ciclo da perpetuação da violência que geralmente se inicia com o modelo 

familiar, sendo levado às escolas e tantos outros ambientes sociais. Segundo Assis (1994) e 

Cunha (2004), quando as famílias são despreparadas para administrar sentimentos 

desenvolvidos no processo de educação da criança e do adolescente com tolerância e 
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compreensão, elas se tornam violentas, fazendo com que suas vítimas também se tornem 

agressoras, desenvolvendo uma complexa e infindável trama.  

Frente a essa perspectiva, percebe-se que os profissionais que trabalham nas escolas 

necessitam saber identificar e lidar com os eventos violentos. Para tanto, torna-se 

imprescindível que os educadores e a equipe de enfermagem conheçam os fatores de risco e 

tentem reduzi-los, e que, juntos, ajudem a qualificar os professores para lidar com esse tipo de 

situação, com o objetivo de diminuir a incidência da violência nas escolas, como também suas 

consequências.  

O interesse de investigar sobre a temática da violência ocorreu durante a minha 

experiência como bolsista de iniciação científica, no grupo de pesquisa Enfermagem Clínica, 

do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, quando 

tive a oportunidade de me inserir em pesquisas referentes às CEs. Ressalta-se, também, que 

no cotidiano dos hospitais detecta-se grande número de crianças e adolescentes que sofreram 

lesões advindas desses eventos, aumentando o estado de alerta dos profissionais de saúde 

sobre o crescimento desse tipo de violência na sociedade. Isso levanta uma série de dúvidas e 

insegurança.  

Por essas razões, acredita-se que este estudo seja de extrema relevância, uma vez que o 

conhecimento por parte dos profissionais que lidam com este público sobre a prática do 

bullying pode contribuir não só no sentido de prevenir o evento em si, como também as 

consequências físicas e emocionais para a criança, professores e funcionários. Sabe-se que 

educar para prevenir continua sendo de fundamental importância para evitar ou minimizar os 

agravos à saúde, independente da sua origem. 

Nesse sentido, chama-se a atenção para a importância atribuída à participação do 

enfermeiro como parte do quadro de funcionários que trabalham nas escolas e o seu papel 

norteador na educação para a saúde, com a participação ativa de docentes, pais e alunos. 

Constrói-se, assim, um alicerce calcado na responsabilidade individual e coletiva de cada uma 

dessas pessoas, que devem ter como meta uma só: o respeito mútuo e a minimização dos 

agravos produzidos pela violência na escola. 

Entretanto, o preparo dos profissionais ainda é considerado inapropriado para o 

cuidado das vítimas de violência. Em geral, o curso de graduação não fornece condições aos 

alunos de assumirem a responsabilidade de trabalhar nos serviço especializado e capacidade 

de identificar os sinais gerados a partir da violência. É necessária uma qualificação do 

profissional de saúde, pois sua atuação assume outra dimensão quando compreende a trama 



                                                                                                  Introdução   

 

28 

das relações sociais conflituosas que se originam nas famílias, escola e sociedade, e chegam 

aos serviços de saúde (LEAL; LOPES, 2005). 

Com base nesses aspectos, considero de grande importância aprofundar o estudo desta 

temática, pois, até a última busca na literatura, não eram encontrado estudos realizados em 

Natal ou no Rio Grande do Norte que tratassem sobre esta temática. Acredita-se, pois, que um 

trabalho desta natureza poderá trazer dados sobre o bullying referentes à nossa realidade local, 

ajudando a criar estratégias para a prevenção do evento e suas consequências, uma vez que os 

estudos apontam que a violência, independente da sua origem, é totalmente prevenível.   

Partindo do pressuposto de que a identificação da presença da violência na escola 

(bullying) por parte dos professores, funcionários e diretores contribuirá para a adoção de 

medidas que poderão minimizar o evento e suas consequências, elaboramos os questionamos: 

como a violência na escola se manifesta nas instituições pública e particular? Quais os tipos 

de violência que ocorrem nessas instituições? A escola está preparada para atuar nos episódios 

de violência?  

A partir dos questionamentos, elaboramos os objetivos a seguir. Geral: analisar a 

violência na escola de forma comparativa no contexto de duas instituições de ensino em Natal 

(RN); e os específicos: identificar os tipos de manifestações da violência nos contextos da 

escola pública e privada; identificar a postura da direção, professores e funcionários nos 

episódios de violência no ambiente escolar; identificar medidas de prevenção da violência no 

âmbito das escolas. 

Entendemos que este trabalho trará subsídios que direcionem os docentes, 

administradores, funcionários e profissionais de saúde, especialmente o enfermeiro, a lidar de 

maneira eficaz com este problema. Para que, juntos, encontrem estratégias cada vez mais 

eficientes, que minimizem ou eliminem o bullying das escolas, para que se possam evitar as 

sequelas físicas e emocionais tão marcantes na vida de uma pessoa que sofreu qualquer tipo 

de violência na infância e adolescência.  

O enfermeiro tem a responsabilidade social de contribuir na promoção de saúde 

através de ações educativas e estimular uma visão crítica e reflexiva do indivíduo acerca das 

ações por ele desenvolvidas, com o intuito de promover hábitos cotidianos favoráveis. 

Recomenda-se, dessa forma, uma inserção maior do enfermeiro nas instituições escolares que, 

através da educação, possibilite um melhor cuidado à saúde do escolar.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a violência na escola de forma comparativa no contexto de duas 

instituições de ensino em Natal/RN.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar os tipos de manifestações da violência nos contextos da escola 

pública e privada. 

 

Identificar a postura da direção, professores e funcionários nos episódios de 

violência no ambiente escolar. 

 

Identificar medidas de prevenção da violência no âmbito das escolas. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA  

 

Para compreendermos melhor sobre a violência na escola, dividimos esta 

Revisão de Literatura em três tópicos. No primeiro capítulo trazemos algumas 

considerações sobre a violência de um modo geral, com uma discussão sobre os 

conceitos da violência, a epidemiologia e a conceituação de cada tipo de violência. No 

segundo capítulo trazemos uma discussão sobre as causas e consequências da violência 

contra a criança e o adolescente, e a violência na escola. Por último, dissertamos sobre a 

atuação da equipe multiprofissional para minimizar a violência na escola. 

 

 

3.1. A VIOLÊNCIA NO CONTEXTO DA SOCIEDADE 

 

A violência sempre esteve presente na história da humanidade, sendo tão antiga 

quanto a convivência entre as pessoas, se apresentando de diversas maneiras, na 

sociedade. Ela está diretamente relacionada com a organização do meio social, com a 

intenção de conseguir poder, status e sobrevivência (MINAYO, 1994; DALTOSO, 

2009).  

As várias culturas definem essa temática de forma diferente, de acordo com seus 

valores éticos, tidos como padrões de culturas, de relação intersubjetiva e interpessoal, 

de comportamentos sociais, com a intenção de garantir a integridade física e psicológica 

dos seus membros (OLIVEIRA, 2009).  

Minayo (2006) retrata que a violência é um fenômeno socio-histórico, que 

acompanha as civilizações desde a antiguidade. Foi encontrado mais de um crânio dos 

australopitecos com características de episódios de agressão física, como também 

fratura peculiar com duas depressões muito próximas uma da outra, na parte superior da 

calota craniana. Em associação com esses crânios, recuperaram-se úmeros de antílopes 

cujos côndilos articulares encaixavam-se perfeitamente nessas depressões, sugerindo 

fortemente que eles haviam sido utilizados para a aplicação dos golpes (LESSA, 2004).  

Registros bíblicos sobre o mito da disputa fratricida entre Caim e Abel, contando 

o ressentimento de Caim contra seus pais e a articulação da morte de Abel, nos mostram 

que a convivência em sociedade é uma disputa de poder que visa abater, humilhar, 

esgotar, desprezar e menosprezar aqueles que interferem nos nossos objetivos 

(MINAYO, 2006). 
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De acordo com a visão sociológica, o homem tem contato com episódios de 

violência durante todo o seu desenvolvimento. Daduon (1999) destaca que o primeiro 

contato se dá durante o nascimento, chamado de ontológico, no qual, durante o parto, há 

expulsão da criança do meio intrauterino, lugar quente e protegido, para o meio exterior, 

um mundo da dura necessidade. A infância é o período de múltiplas violências, 

provenientes do psiquismo infantil, e das exercidas pelo ambiente com o processo de 

educação (a intelectual e a cultural).  

O autor prossegue dizendo que, na adolescência, o ser humano experimenta uma 

violência orgânica, pelas transformações do corpo. Nessa fase, a violência social se 

manifesta em todos os níveis: na repressão e regulação da sexualidade, na estruturação 

da personalidade, em pressões educativas e profissionais. A sexualidade, trabalho e 

racionalidade impõem a violência de seus determinismos, nos quais o grupo social 

enxerta sua própria violência, impondo ou reprimindo escolhas, obrigando a horários, 

gestos, ritmos, condições de trabalho, e com a razão conquistadora exercendo o 

autoritarismo (DADUON, 1999). 

Rausch (1983), Minayo (1994) e Minayo (2007) acreditam que, apesar da 

violência acompanhar o homem desde o seu nascimento, ela não tenha raízes 

especificamente biológicas, nem que seja natural o ser humano ser violento. Os autores 

acreditam em duas teorias distintas, consideradas gerais: a primeira é a teoria do instinto 

da agressão, na qual a agressividade está enraizada no homem, sendo uma manifestação 

intrínseca da natureza humana, um fenômeno biológico que, ao se exacerbar, resulta em 

atos de violência. A segunda teoria afirma que a violência é sempre resultado de fatores 

negativos do desenvolvimento da personalidade e do ambiente social, não sendo 

explosão de nenhum instinto inato (RAUSCH, 1983; MINAYO, 1994; MINAYO, 

2007). 

Minayo e Souza (1999) citam algumas interpretações de Freud a respeito do 

tema, em diferentes etapas do seu pensamento. Freud, em um primeiro momento, 

associa a violência à agressividade instintiva do ser humano, o que o inclina a matar e a 

fazer sofrer seus semelhantes. Num segundo momento, a define como instrumento para 

arbitrar conflitos de interesse, sendo, portanto, um princípio geral da ação humana 

frente a situações competitivas. Numa terceira posição, avança para a ideia de 

construção de identidade de interesses, que faz surgir vínculos emocionais entre os 

membros de uma comunidade; e os conflitos seriam mediados nas sociedades modernas 

pelo direito e pela lei, com o objetivo do bem coletivo. 
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Independente dos inúmeros pensamentos, sempre os estudiosos tiveram a 

preocupação de entender a essência do fenômeno da violência, sua natureza, suas 

origens e meios apropriados, a fim de atenuá-la, preveni-la e eliminá-la da convivência 

social. O nível de conhecimento atingido, não importando a área de estudo, compreende 

que a temática é bastante controversa em quase todos os seus aspectos (LICO, 2009; 

MINAYO, 1994). 

Nessa perspectiva, Falcón et al. (2008) trazem o conceito do termo “violência”, 

que vem do latim violentia, e significa comportamento deliberado que causará danos 

físicos ou psicológicos em si e em outros seres humanos, e poderá estar ou não 

associado à agressão. Para Chauí (2001), vis  significa força, todo ato de força contra a 

espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém.  

 Acredita-se que a violência contra o ser humano seja um dos eventos bioéticos 

de maior relevância, pois necessita de um grande número de ações para a sua prevenção 

e tratamento (GARCIA et al., 2008). Atualmente, várias são as compreensões sobre a 

violência, e Costa; Ludemir e Silva (2009) afirmam que são ações praticadas por uma 

pessoa ou grupos, que provocam danos físicos, morais e espirituais a outros indivíduos.  

 A violência é um fenômeno biopsicossocial e seu espaço de criação e 

desenvolvimento é a vida em sociedade. Ela é considerada complexa, polissêmica, 

associada à forma como a sociedade se organiza, distribui seus bens e serviços, elabora 

seus direitos e normas, e suas raízes encontram-se nas estruturas políticas, culturais, 

sociais e econômicas (MINAYO, 1994).  Costa, Ludemir e Silva (2009) acrescentam 

que a quantificação das mortes tem possibilitado registrar a heterogeneidade da duração 

da vida. No entanto, pode-se afirmar que a violência visa à submissão dos mais fracos e 

manutenção da autoridade sem questionamentos de outrem.  

De acordo com a OMS (2002) p.05, violência é:  

 

“(...) uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si 

próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou tenha 

grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou privação.” 

 

 

Para o Ministério da Saúde (MS) (2007), a violência é um problema social de 

grande dimensão que afeta toda a sociedade, atingindo crianças, adolescentes, homens e 
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mulheres, durante diferentes períodos de vida ou por toda a vida dessas pessoas 

(BRASIL, 2007). 

A violência, por ser um fenômeno que acompanha toda a existência da 

humanidade, não é considerada propriamente uma questão de saúde pública. Porém, ela 

se transforma em um problema para a área, porque afeta a saúde individual e coletiva, 

exigindo, para sua prevenção e enfrentamento, formulação de políticas específicas e 

organização de práticas e de serviços peculiares ao setor (RUCKERT et al., 2008; 

MINAYO, 2007; ). 

Na busca de explicar as raízes da violência, Minayo (2005) e OMS (2002) 

constataram fatores os quais visam investigar o ser humano na perspectiva de encontrar 

os reais motivos influenciadores para a ocorrência do ato violento. Esses fatores, que 

devem ser investigados na respectiva ordem, são os biológicos e pessoais; relacionais; 

comunitários; e fatores sociais mais amplos.  

Os fatores biológicos e pessoais são avaliados a partir do comportamento do 

indivíduo: se há presença de características que aumentem a possibilidade de ser vítima 

ou perpetrador de violência.  

Os fatores relacionais evidenciam as interações sociais, principalmente as mais 

próximas, como as relações com companheiros, colegas, parceiros íntimos, membros da 

família, analisando sua influência na vitimização ou na perpetração da violência 

(MINAYO, 2005; OMS, 2002).  

Os fatores comunitários observam os locais de trabalho, a escola e a 

vizinhança, os altos níveis de desemprego, a presença de tráfico de drogas e de armas, 

bem como o isolamento social em que vivem determinadas famílias (MINAYO, 2005; 

OMS, 2002). 

Os fatores sociais mais amplos contextualizam os índices de violência, através 

das normas culturais, como forma de resolver conflitos; atitudes que consideram a 

opção pelo suicídio (um direito de escolha individual); machismo e cultura 

adultocêntrica; normas que validam o uso abusivo da força pela polícia; interesses 

políticos e econômicos que apoiam conflitos da mesma espécie (MINAYO, 2005; OMS, 

2002). 

Dossi et al. (2008) ressaltam, ainda, que a prevalência de comportamentos 

violentos em algumas comunidades não pode ser explicada por um fator isolado. 

Entretanto, compreender a maneira como esses determinantes estão vinculados à 
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violência é um dos passos importantes no enfoque da saúde pública para que este 

fenômeno seja prevenido (DOSSI et al., 2008).  

Sendo assim, a violência está presente na vida da maioria das pessoas, de todas 

as idades, sem distinção de raça, credo, sexo, cultura e classe social, se apresentando de 

forma diferente entre homens e mulheres, e sendo identificada nos espaços públicos e 

privados, nas relações institucionais, grupais ou interpessoais, em tempos de guerra ou 

de suposta paz (SCHRAIBER; D’OLIVEIRA; COUTO, 2006; GARCIA et al., 2008) 

Entretanto, nem sempre a violência ocupou uma importância tão grande nas 

estatísticas, pois antigamente eram as doenças infecciosas que assolavam a população. 

A partir dos anos de 1980 vêm cedendo lugar para as não infecciosas e as causas 

externas. O que antes era resolvido a partir de intervenções e procedimentos médicos, 

hoje necessita de avanços tecnológicos no setor biológico, melhoria nas condições 

ambientais e de vida (MINAYO, 2006).   

Nesse sentido, a violência se tornou uma preocupação notável, tanto nos países 

desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento. Lessa (2009) afirma que nos 

Estados Unidos da América (EUA) a violência interpessoal é a principal causa de morte 

prematura entre adultos jovens, sendo considerada uma epidemia e um problema 

prioritário de saúde em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima 

que uma em cada quatro a nove pessoas sofrem durante o ano algum ato violento 

(FALCON et al., 2008, OMS, 2002).  

Segundo o Relatório Mundial sobre Violência e Saúde, elaborado pela OMS em 

2002, mais de um milhão de pessoas morreram, no ano de 2000, como resultado da 

violência, e milhares sofrem com lesões não fatais. De 1999 a 2000, a taxa de 

mortalidade por lesão intencional foi de 65,1% por 100.000 mil habitantes na Colômbia; 

27,7% no Brasil; 15,6% na França e 11,5% na Alemanha (LESSA, 2009; OMS, 2002). 

No ano de 2002, somando as três causas de mortes violentas (acidentes de trânsito, 

suicídios e homicídios), o número de mortes foi 15 vezes maior do que quando houve 

conflitos bélicos (OMS, 2002).  

Entre 1999 e 2000 contatou-se que, em 70% dos homicídios ocorridos nas áreas 

urbanas, os agressores eram jovens e utilizavam armas de fogo. No ano de 2000, os 

homicídios lideraram a mortalidade entre as Causas Externas (CEs), correspondendo a 

38,3% do total (LESSA, 2009; MINAYO, 2007; MINAYO, 2006).  

Em 2005, as CEs ocuparam o terceiro lugar entre as causas de morte, totalizando 

aproximadamente 27.633 óbitos. Destes, 37,3% dos homicídios e 6,7% dos suicídios 
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representaram uma taxa anual de mortalidade de 25,8/100.000 e 04,6/ 100.000 

respectivamente. No mesmo ano, ocorreram 788.701 internações por CEs em hospitais 

públicos e conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Apesar de sua menor 

proporção participativa no total de hospitalizações, os homicídios (06%) e os suicídios 

(1,2%) representaram taxas anuais de hospitalização próximas às observadas entre os 

óbitos por essas causas, atingindo valores de 25,9/100.000 e 05,4/100.000 

respectivamente (MASCARENHAS et al., 2009).  

Em 2008, os Ministérios da Saúde (MS) e da Justiça (MJ) divulgaram o Mapa da 

Violência dos Municípios Brasileiros. O estudo revela que 3/4 dos homicídios se 

concentravam em 10% das cidades e a maior parte foi cometida com armas de fogo. A 

pesquisa é baseada em dados coletados no período entre 1996 a 2006, através de 

atestados de  óbito de 5.564 municípios. Segundo o estudo, o número de homicídios, 

nesse período, cresceu mais do que o crescimento da população: em 1996 constataram-

se 38.888 e em 2000 646.660, representando um aumento de 20%, levemente superior 

ao aumento da população, que foi 16,3% (WAISELFISZ, 2008). 

Direcionando o olhar para a Região Nordeste, percebe-se em todos os estados 

que as mortes violentas de adolescentes vêm crescendo a cada dia, se intensificando 

devido ao aumento da exclusão e da desigualdade social. Entre 1990 e 2000, morreram 

211.918 crianças e adolescentes por mortes violentas, sendo que 33.512 mortes 

ocorreram na faixa etária de 10 a 14 anos e 119.203 entre adolescentes de 15 a 19 anos 

(COSTA; LUDEMIR; SILVA, 2009).  

De acordo com Waiselfisz (2007), o Rio Grande do Norte (RN), no ano de 2004, 

possuía a taxa de homicídios mais baixa do país, com 11,7 mortes para cada 100.000 

mil habitantes, ocupando a 26ª posição no ranking dos estados mais violentos. Em 

contrapartida, Pernambuco, Espírito Santo e Rio de Janeiro estavam entre os primeiros 

lugares, com valores de 50,7; 49,4; 49,2, respectivamente.  

Em relação aos índices de mortalidade por homicídios em geral, sete municípios 

do RN apresentavam-se na lista dos 556 municípios com maiores taxas de mortes na 

população jovem produzidas por arma de fogo. Dentre os municípios, destacavam-se: 

Almino Afonso, Frutuoso Gomes, Lucrécia, Caraúbas, Antônio Martins, Messias 

Targino e Ipanguaçu. Esse fato expressa o fenômeno de interiorização da violência que 

a cada dia cresce mais no Brasil (WAISELFISZ, 2007; DANTAS, 2009). 

Entretanto, Waiselfisz (2008) acredita que não é apenas a pobreza o fator 

explicativo para a violência, mas sim as injustiças derivadas da concentração da renda e 
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da riqueza, geradoras de elevados contrastes e desigualdades sociais, os maiores 

impulsionadores de conflitos violentos, principalmente entre os jovens. Costa; Ludemir; 

Silva (2009) ressaltam que, quando a morte por esses eventos ocorre numa etapa da vida 

de alta criatividade e produtividade, como é a adolescência, não só pune o indivíduo e o 

grupo que lhe é próximo, mas também priva a coletividade de seu potencial intelectual e 

econômico.  

Em relação aos gastos com a violência, na América Latina, os danos e as 

transferências de recursos por causa da violência atingem 14,2% do Produto Interno 

Bruto (PIB) de toda a região, equivalendo a 168 milhões de dólares.  No ano de 2004, 

no Brasil, esse evento custou 92,2 bilhões de reais, representando 5,09% do PIB, ou um 

valor per capita de 519,40 reais. Desse total, 28,700 bilhões de reais corresponderam a 

despesas efetuadas pelo setor público e 60,3 bilhões de reais foram associados aos 

custos tangíveis e intangíveis arcados pelo setor privado (MINAYO, 2007; 

CERQUEIRA et. al., 2007; RODRIGUES et al., 2009). 

Nesse sentido, as consequências dos atos violentos que acarretam aumento de 

gastos com assistência pré-hospitalar, hospitalar e reabilitação são muito mais onerosas 

do que a maioria dos procedimentos médicos convencionais. Apesar dos custos 

tangíveis (traumas e mortes), a violência causa prejuízos intangíveis demonstrados 

através de traumas mentais e emocionais incalculáveis provocados nas vítimas e em 

seus familiares (MINAYO, 2007). 

No intuito de auxiliar na criação de medidas que combatam a violência, a OMS 

(2002) classificou a violência em três grandes categorias, com subcategorias, de acordo 

com a característica de quem comete o ato de violência. 

A violência dirigida a si mesmo ou autoinfligida inclui comportamento suicida 

e autoabuso. O autor considera comportamento suicida aquelas pessoas que pensam, 

tentam ou cometem o suicídio, e como autoabuso os atos de mutilação (OMS, 2002). 

A violência interpessoal acontece entre a família, parceiro íntimo e 

comunidade. Para o autor, a violência entre a família e de parceiro(a) íntimo é aquela 

que ocorre entre membros da família e parceiros íntimos, porém não exclusivamente 

precisa acontecer dentro de casa (abuso infantil, violência praticada por parceiro íntimo 

e abuso contra idosos). Violência comunitária é aquela que acontece entre as pessoas 

sem laços de parentesco (consanguíneos ou não, conhecidos ou não), geralmente fora de 

casa. Compreende atos aleatórios de violência, estupro ou ataque sexual por estranhos, 
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bem como a violência em grupos institucionais, como escola, local de trabalho, prisões 

e asilos (OMS, 2002).  

A violência coletiva é aquela que acontece a partir de questões sociais, políticas 

e econômicas. Essas subcategorias da violência coletiva sugerem a existência de 

motivos possíveis para a violência pelos grandes grupos de pessoas e Estados. A 

violência social ocorre através de crimes de ódio cometidos por grupos organizados, 

atos terroristas e violência de multidões.  A violência política acontece quando há 

guerras e conflitos pertinentes, violência do Estado e atos semelhantes realizados por 

grupos maiores. A violência econômica é representada através de ataques de grupos 

maiores motivados pelos ganhos econômicos, como negar acesso a serviços essenciais 

ou criar segmentações e fragmentações econômicas (OMS, 2002).   

Em relação à natureza do ato violento, Minayo (2004) a classifica em quatro 

tipos: violência física, sexual, psicológica e privação ou negligência. Esses tipos de atos 

ocorrem em cada uma das grandes categorias e suas subcategorias descritas 

anteriormente, exceto na violência autoinfligida.   

A violência física faz uso da força para produzir lesões, dor ou incapacidade em 

outrem. A violência sexual é aquela praticada através do ato ou jogo sexual que ocorre 

nas relações hétero ou homossexual, e visa estimular a vítima ou utilizá-la para obter 

excitação sexual e práticas eróticas, pornográficas e sexuais impostas por meio de 

aliciamento, violência física ou ameaças. A violência psicológica é expressada a partir 

de agressões verbais ou gestuais, com o objetivo de aterrorizar, rejeitar, humilhar, 

restringir a liberdade ou, ainda, isolar a vítima do convívio social. A negligência é 

considerada como ausência, recusa ou a deserção de cuidados necessários a alguém que 

deveria receber atenção e cuidados (MINAYO, 2004). 

De acordo com a OMS (2002), a tipologia descrita anteriormente ainda é 

considerada imperfeita e longe de ser aceita por todos os estudiosos e órgãos que tratam 

sobre a temática.  Apesar disso, ela fornece uma estrutura útil para compreender os 

complexos padrões de violência que ocorrem na comunidade, família e pessoa. Também 

favorece ações intersetoriais, envolvendo as áreas da saúde, segurança, educação, 

assistência social, que através de políticas públicas possam estabelecer ações de 

prevenção, melhorando a qualidade de vida da população (RUCKERT et al., 2008). 

Mello Jorge e Koizumi (2004) acreditam que a alta letalidade devido às causas 

externas e especialmente a violência faz com que a proporção dos casos seja mais 

importante sobre a mortalidade do que sobre o número de internações hospitalares. Os 
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autores consideram que, quanto maior o grau de mortalidade das vítimas de CEs antes 

de qualquer atendimento médico, maior a desproporção entre os dados de mortalidade e 

os de morbidade por tais causas e, consequentemente, menor o impacto sobre o sistema 

curativo de saúde e seus custos. É de extrema relevância que haja atuação dos 

profissionais de saúde e que aconteça em nível da prevenção, nas fases pré-hospitalar 

(pré-internação), hospitalar (internação) e pós-hospitalar (pós-internação).  

Apesar da violência não ser um tema exclusivo da área da saúde, os profissionais 

se sentem na obrigação de pesquisá-la, por afetar o seu cotidiano. À medida que as 

consequências aumentam, cresce também o número de pessoas que procuram o serviço 

de saúde. Sendo assim, para que possamos compreender melhor o impacto que esse 

fenômeno causa na saúde, é importante que foquemos a discussão nas condições, 

situações e estilos de vida (MINAYO, 2006). 

 

 

3.2. A VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE  

 

A violência contra as crianças e os adolescentes está presente na trajetória 

humana desde os mais antigos registros, expressa de inumeráveis formas, adaptando-se 

às especificidades culturais e às possibilidades de cada momento histórico. Por longos 

períodos da história foi uma prática habitual, justificada e aceita pelas diferentes 

sociedades. Atos como o infanticídio, abandono em instituições, escravidão, exploração 

do trabalho infantil e mutilação de membros para causar compaixão e facilitar a 

mendicância estão abundantemente relatados na literatura (PIRES; MIYAZAKI, 2005).  

Na mitologia, um dos relatos mais famosos é o de Crono, pai de Zeus, que 

pertencia a uma geração primitiva dos deuses e dominava a todos. Sabendo que um dos 

filhos lhe tiraria o poder, engoliu os cinco primeiros logo após o nascimento. No 

nascimento do sexto, sua mulher deu-lhe uma pedra para comer em lugar do filho, 

tornando possível a sobrevivência de Zeus, que o destronou e se tornou o maior dos 

deuses gregos (ASSIS, 1999).  

Na civilização hebreia, no século XIII, a disciplina era primordial, os pais eram 

instruídos a, a partir de leis, castigar os filhos desobedientes e rebeldes, e, quando estes 

tinham dificuldade na realização uma tarefa, um grupo de conselheiros era solicitado 

para lidar com a situação, punindo-os com apedrejamento ou morte (SANTORO, 2002). 



                                                                                          Revisão de Literatura  41 

No império greco-romano, severidade e disciplina eram também consideradas 

indispensáveis no trato dessa população. O infanticídio era prática habitual, cabendo ao 

pai definir se aceitava ou não o recém-nascido, que, quando rejeitado ou abandonado, 

dificilmente era recolhido por alguém e acabava morrendo. Condenar à morte crianças 

portadoras de deficiências ou malformações também era prática comum, pois se 

acreditava que estas não seriam socialmente úteis, justificando o seu assassinato. Além 

disso, a miséria era uma das principais causas de morte de crianças, estimulada pela 

falta de alimento (PIRES; MIYAZAKI, 2005).  

Herodes, rei dos judeus, também ilustra a prática generalizada da violência 

contra crianças. Avisado de que Jesus se tornaria o rei dos judeus, Herodes decidiu 

matá-lo e, como não sabia onde encontrá-lo, decretou a morte de todos os meninos com 

menos de dois anos de idade, em Belém, levando José e Maria a fugirem com Jesus para 

o Egito (PIRES; MIYAZAKI, 2005). Entre os séculos I e V d.C., a Igreja Cristã passou 

a ter maior influência sobre os costumes e comportamentos. Nessa época teve início o 

reconhecimento do potencial de desenvolvimento das crianças, que passaram a fazer 

parte da vida familiar. Além disso, a Igreja ressaltou a importância da mãe na criação 

dos filhos e desestimulou a prática de graves castigos físicos (ASSIS, 1999). 

Nos anos de 315-329 d.C., a sociedade foi criando sanções, demonstrando uma 

crescente conscientização do direito das crianças à vida. Na Itália foi desenvolvida uma 

lei que propunha responsabilizar os pais em relação a qualquer dano causado aos filhos. 

Em 374 d.C. considera-se o infanticídio pecado capital, porém fora da alçada política. 

No ano de 830 d.C., uma mulher que matasse um recém-nascido ou tentasse abortar 

deveria ser excomungada, mas os sacerdotes poderiam reduzir o castigo na prática e 

impor penitência por um decênio (ASSIS, 1994).  

Os primeiros relatos sobre maus tratos às criança brasileira datam do século 

XVI, com a chegada dos Jesuítas ao Brasil. Os índios protegiam seus filhos, entretanto, 

eram cruéis com filhos dos inimigos, os quais engordavam, matavam e comiam. Os 

Jesuítas introduziram os castigos e ameaças no Brasil Colonial e, dois séculos depois 

(séc. XVIII), há registros do tratamento dado a crianças abandonadas na cidade de São 

Paulo, como os filhos de mães solteiras, viúvas ou extremamente pobres, chamados de 

“expostos”. Em 1824 foi instalada na cidade a Roda da Santa Casa, que tinha como 

objetivo evitar que as crianças fossem devoradas pelos cães, quando abandonadas. A 

Roda era um cilindro oco de madeira que girava em torno do próprio eixo e tinha uma 

abertura, onde eram colocadas as crianças. A mãe que desejava abandonar o filho batia 
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no cilindro de madeira e o girava, avisando ao porteiro da Santa Casa que, do lado de 

dentro, recolhia o abandonado. O sistema da Roda parou de funcionar no ano de 1948 

(PIRES; MIYAZAKI, 2005). 

Inumeráveis são as formas pelas quais a violência se expressa, variando de 

acordo com as especificidades culturais e as possibilidades de cada momento histórico. 

Sendo assim, esse evento é um fenômeno que engloba todas as formas de maus tratos 

físicos, emocionais, abuso sexual, descuido ou negligência, exploração comercial ou de 

outro tipo, que originem um dano real ou potencial para a saúde da criança ou 

adolescente, sua sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade, no contexto de uma 

relação de responsabilidade, confiança ou poder (ASSIS et al., 2009; ASSIS, 1994).  

Assis (2009) e Assis (1994) ressaltam que a agressão física perpetrada sobre 

crianças e adolescentes é uma das práticas violentas mais comuns em nossa sociedade. 

O lar aparece como o local privilegiado para tal prática, embora também ocorra 

constantemente em crianças e adolescentes que vivem ou trabalham nas ruas e os 

institucionalizados. Também os abusos sexuais estão entre os mais frequentemente 

praticados no ambiente familiar, e poucos casos chegam a domínio público. Sendo 

assim, constata-se que esse grupo está cada vez mais vulnerável às situações de 

violência que ocorrem tanto na escola, na comunidade, quanto na sua família. 

Tratando-se especificamente da família, estudos recentes acrescentam que 

crianças são as vítimas preferenciais da violência que ocorre no âmbito doméstico, 

enquanto a extradomiciliar atinge preferencialmente os adolescentes e adultos jovens. 

Brito et al. (2005) acreditam que a família encontra-se em um processo de crise devido à 

incorporação de novos princípios em formação, que divergem dos valores antigos 

(BRASIL, 2001; BRITO et al., 2005). 

Nessa perspectiva, a família é vista como um sistema ou grupo formado por 

pessoas que se relacionam entre si, por parentesco ou por se considerarem pertencentes 

àquele contexto. Essas relações se caracterizam por união e por influência recíproca 

direta, intensa e duradoura. De acordo com as definições antropológicas, o foco de 

interesse do estudo sobre famílias consiste na estrutura das relações, envolvendo o grau 

e natureza do parentesco. A estrutura elementar de parentesco inclui três tipos de 

vínculos: o consanguíneo (entre irmãos), de aliança (marido e esposa) e de filiação (pais 

e filhos) (ANTONI; KOLLER, 2000). 

Na visão sociológica, a família centraliza-se em tipologias, como: nuclear ou de 

orientação (composta por pai, mãe, os irmãos e as irmãs); de procriação (formada pela 
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pessoa seu marido/esposa, filhos). A família pode ser compreendida a partir do número 

de integrantes e da sua extensão, que determinam mudanças estruturais e ampliações no 

tamanho e na forma do grupo familiar, isto é, as reorganizações depois de mortes, 

divórcios e novos casamentos (ANTONI; KOLLER, 2000).   

Para Aun; Vasconcellos; Coelho (2005), a família é a matriz social, um agente 

socializador, onde os valores são apreendidos, mantidos e reproduzidos por ela. Esta 

pode ter uma influência significativa na vida da criança, quando sua felicidade está 

diretamente relacionada ao compromisso, responsabilidade, paciência, tolerância, 

tempo, maturidade e principalmente amor por parte de seus pais.  

Assis (1994); Brasil (2002); Cunha (2004), dizem que a autoestima deve ser 

mais estimulada na infância, pois a criança precisa sentir-se valiosa e importante para se 

desenvolver plenamente, uma vez que sua personalidade está sendo formada e esse 

processo influenciará toda a sua vida adulta. Porém, quando as famílias são 

despreparadas para administrar esses sentimentos com tolerância e compreensão, 

tendem a ser violentas, contribuindo para que suas vítimas transformem-se em 

agressoras (ASSIS, 1994; BRASIL, 2002; CUNHA, 2004).  

Dados epidemiológicos mundiais constataram que quase 3.500 crianças menores 

de 15 anos morrem anualmente por maus tratos (físicos ou por negligência). Para cada 

uma dessas mortes em menores de 15 anos, estimam-se, aproximadamente, 150 casos 

de abuso físico. No mundo todo, calcula-se um coeficiente de mortalidade por essa 

causa de 2,2/100.000 crianças do sexo feminino e de 1,8/100.000 crianças do sexo 

masculino (TROCMÉ et al., 2003; UNICEF, 2005; LEITE, 2005; OLIVEIRA, 2006; 

MARTINS; MELLO JORGE, 2009).   

Nessa linha de abordagem, estudos de prevalência e incidência de abuso 

infantilcompararam dados em diferentes países, apontando a negligência, o abuso físico 

e o sexual entre os mais frequentes na população infantil (UNICEF, 2005; LEITE, 2005; 

OLIVEIRA, 2006; MARTINS; MELLO JORGE, 2009).   

 No Canadá, em 2005, estudo realizado em três grandes províncias (Ontário, 

Quebec e Alberta) com dados primários de 7.602 investigações, em 51 instituições de 

atendimento às crianças vítimas de atos violentos, apontou que 25% sofreram abuso 

físico; 10%, violência sexual comprovada; e 46%, negligência (COSTA et al., 2007). 

 No Brasil, pesquisa do LACRI (Laboratório de Estudos da Criança), no ano de 

2005, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IP/USP), realizada em 

16 estados e no Distrito Federal (DF), constatou que a negligência ocupava o primeiro 
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lugar (42,2%) nos casos de violência contra crianças e adolescentes de zero a 19 anos de 

idade.  

No Estado do Rio de Janeiro, estudo realizado com crianças e adolescentes 

vítimas de maus tratos atendidos em um hospital público, num período de 10 anos, 

observou que a maioria foi atendida devido atos negligência/abandono (43,4%). O 

número de crianças com idade entre zero a seis anos que sofre algum tipo de mau trato 

por parte dos pais ou responsáveis é de aproximadamente 0,2% (LOPES; TAVARES 

JUNIOR, 2000; BENEVIDES, 2003; MATIAS, 2004; LACRI, 2008). 

No entanto, em trabalho desenvolvido nos Conselhos Tutelares (CT) de Ribeirão 

Preto, identificou-se que esse número seria bastante superior, cerca de 0,8%, se os casos 

fossem registrados, indicando, assim, um grave problema de subnotificação nos 

episódios de violência ocorridos (LOPES; TAVARES JUNIOR, 2000; BENEVIDES, 

2003; MATIAS, 2004; LACRI, 2008).  

Embora a notificação de suspeita de maus tratos contra crianças e adolescentes 

seja legalmente obrigatória, estima-se que de 10 a 20 casos deixem de ser registrados 

para cada notificação realizada. A dificuldade para identificar os maus tratos por falta de 

informações básicas que permitam o diagnóstico é um dos principais responsáveis pela 

subnotificação da violência ou maus tratos contra crianças e adolescentes (PIRES et al., 

2005). 

Tendo como objetivo identificar a subnotificação dos casos de violência infantil 

no nosso país, a Sociedade Internacional de Abuso e Negligência na Infância (SIANI) 

realizou estudos epidemiológicos desses eventos revelando que, por dia, 

aproximadamente 18 mil crianças são vítimas de espancamento, 750 violentadas por 

hora e 12 por minuto (UNICEF, 2001; MARTINS; MELLO JORGE, 2009).  

Documento Preliminar do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência 

Sexual Contra Criança e Adolescente aponta que, de fevereiro a setembro de 2005, 1942 

denúncias de violência contra crianças de até seis anos de idade foram feitas por meio 

do Serviço Disque-Denúncia da Subsecretaria de Desenvolvimento Humano – 

Secretaria Geral da Presidência da República, constatando que a maioria desses eventos 

era de origem física e negligência (UNICEF, 2005; LEITE, 2005; OLIVEIRA, 2006; 

MARTINS; MELLO JORGE, 2009).   

Independentemente da forma com que ocorre a violência contra as crianças e 

adolescentes, todas elas acarretam sérias consequências nos aspectos físico, social, 

comportamental, emocional e cognitivo. Esses eventos interferem no desenvolvimento 
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psicológico e na capacidade intelectual da criança; o vínculo afetivo entre o agressor e a 

vítima; a representação do abuso para a criança é sua perpetuação; a natureza da 

agressão; ou ainda, as medidas em curso para a prevenção de abusos futuros 

(REICHENHEIM; HASSELMANN; MORAES, 1999).  

Percebendo o quão drástica estava a situação das crianças e adolescentes no 

mundo, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), no ano 1959, 

proclamou a Declaração dos Direitos da Criança, que garantia a proteção dos seus 

direitos. Em 1978 uma nova convenção sobre os Direitos da Criança é realizada, na 

Polônia, abordando a necessidade de elaboração de programas sociais que possam dar 

assistências às vítimas de maus tratos e que desenvolvam medidas de prevenção ao 

fenômeno (IOSSI, 2004).  

Pensando nos vários problemas causados por atos violentos dentro do ambiente 

familiar, a Constituição Federal Brasileira de 1988 assegura que a assistência à família 

cabe ao Estado, através de criações de mecanismos que coíbam a violência familiar 

contra as crianças e adolescentes. Nessa perspectiva, instâncias e forças políticas 

representativas voltadas para a prevenção e denúncia juntaram esforços para a criação 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o qual passou a garantir os seus 

direitos, mediante a Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990 (BRASIL, 1990). 

 

A lei inovadora defende a proteção integral à infância: 

  

Art. 5º - Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na 

forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 

(BRASIL, 1990 p.10) 

 

O ECA contém também um artigo direcionando o órgão responsável a fazer 

cumprir os direitos desse grupo, a partir do Art. 131, que atribui ao Conselho Tutelar 

(CT) a função de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. O CT 

é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de 

zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. O mesmo documento 

acrescenta que esse Conselho é composto por cinco membros eleitos em âmbito 

municipal. O município tem a responsabilidade de criar e fazer funcionar esse órgão, 
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que tem como função principal servir como centro de referência para crianças e 

adolescentes em risco, incluindo vítimas de violência (BRASIL, 1990). 

Os artigos do ECA trazem formas de envolver o máximo de profissionais 

possíveis, inclusive os da saúde, na responsabilidade de denunciar qualquer evento 

violento. O Art. 245 mostra a necessidade do engajamento dos profissionais de saúde 

para identificar e denunciar eventos violentos sofridos pelas crianças e adolescentes.  

 

Art. 245 – Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de 

atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche de comunicar à 

autoridade competente os casos de que tenham conhecimento, envolvendo suspeita ou 

confirmação de maus tratos contra criança ou adolescentes. Pena – multa de três a vinte 

salários de referência, aplicando-se o dobro e caso de reincidência (BRASIL, 1990 

p.71).   

 

Outros órgãos importantes que atuam nas situações de violência são as 

Delegacias de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCAs), que também podem 

ajudar, tanto na denúncia, como no combate à violência infantil. Porém, essas unidades 

de referência somente existem nas capitais dos estados e em algumas outras poucas 

cidades, sendo um ponto a favor para a perpetração desse evento (ADDENDUM, 2004; 

LIMA, 2007). 

Assim, é importante que os profissionais saibam identificar indícios que possam 

sugerir a ocorrência de maus tratos. Através da identificação de lesões que não 

justifiquem o tipo de acidente relatado; lesões como equimoses, lacerações, hematomas, 

fraturas e mordeduras; lesões em vários estágios de cicatrização; lesões em áreas não 

comuns de acidentes e quase sempre cobertas, como genitália e nádegas; a demora para 

procurar atendimento médico após o acidente; crianças em situação de higiene precária, 

como vestuário sujo e inapropriado ao clima local (PIRES; MIYAZAKI, 2005). 

Outros aspectos de abuso físico que os profissionais podem observar são as 

queimaduras por imersão, cigarro, corda e ferro de passar; laceração e escoriações nos 

lábios, olhos e face; no tecido gengival, por ingestão forçada de alimento; ferimentos 

ósseos, como fratura de ossos longos por torcedura ou fracionamento, separação do osso 

e ligamentos, fratura em espiral e articulações edemaciadas ou enrijecidas; ferimentos 

na cabeça, como perda ou amolecimento dos dentes, ausência de cabelo, hemorragia no 

couro cabeludo causada por puxões, hemorragia subdural ou de retina por espancamento 
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ou sacudida, fratura de nariz ou mandíbula, ferimentos internos, como trauma intestinal 

por golpe ou pontapé, ruptura de vasos sanguíneos (PIRES; MIYAZAKI, 2005). 

Em relação aos indícios que sugerem abuso sexual, deve-se atentar para o 

comportamento sexual precoce mostrado em brincadeiras ou conversas, lesões na região 

genital, lesões na região anal, como fissuras, hemorroidas, pregas anais rotas, 

sangramentos retal ou anal, diminuição ou ausência de tecido himenal, masturbação 

excessiva, doenças sexualmente transmissíveis, como gonorreia, sífilis, condiloma e a 

Síndrome da Imunodeficiência Humana (SIDA), dor na região anal ou genital, gravidez, 

detecção de sêmen na cavidade oral, petéquias e eritema em palato sugerindo sexo oral 

forçado (PIRES; MIYAZAKI, 2005). 

Pires e Miyazaki (2005) alertam também para sinais sugestivos de abuso 

psicológico, como aversão ao contato físico, comportamento extremo de obediência, 

apatia à agressividade, isolamento, dificuldades tanto escolares quanto na fala, desenhos 

ou brincadeiras que indiquem violência, transtornos de ansiedade, depressão, distúrbio 

do sono e da alimentação, baixo desempenho escolar e baixa autoestima. 

Percebe-se que os maus tratos podem provocar danos não só para as vítimas, 

mas também para a família e sociedade, que irão repercutir por toda a vida. O impacto 

da violência é influenciado por fatores como idade, grau de desenvolvimento, tipo de 

abuso, frequência, duração, gravidade do abuso e a relação existente entre vítima e 

abusador. Quando o profissional se depara com alguma situação dessa natureza deve 

lembrar que existem duas vítimas em qualquer tipo de mau trato contra a criança, e 

elaborar um plano em conjunto com a equipe multiprofissional para abordar e trabalhar 

tanto o agredido como o agressor (MINAYO; SOUZA, 1999; FERREIRA; 

SCHRAMM, 2000; COLLET; OLIVEIRA, 2002; GONÇALVES; FERREIRA, 2002).  

 

 

3.2.2 Violência contra a criança e o adolescente no ambiente escolar 

 

A preocupação em relação à violência, em diversos ramos da sociedade, faz com 

que os pesquisadores investiguem cada vez mais sobre a temática. Hoje esse evento é 

considerado um problema que afeta a saúde pública, muito importante e crescente no 

mundo, com sérias consequências individuais e sociais, particularmente para os jovens, 

que aparecem de forma expressiva nas estatísticas sobre violência (LOPES NETO, 

2005; TAUIL; COSTA; RODRIGUES, 2009). 
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Nesse sentido, Paim; Costa e Vilasbôas (2009) ressaltam que o jovem está 

participando mais da violência, ora como vítima, ora como sujeito ativo. Essa forma de 

violência na sociedade é denominada de violência juvenil, que inclui pessoas com 

idades entre 10 e 21 anos.  

Quando relacionamos a violência juvenil e os ambientes onde ela ocorre, a 

escola se tornou palco de diversas manifestações. Observa-se que a violência nas 

escolas é considerada um problema social grave, complexo e, provavelmente, o tipo 

mais frequente e visível da violência juvenil (BOTELHO; SOUZA, 2007; LOPES 

NETO, 2005).   

De acordo com Antunes e Zuin (2008), a violência na escola é um fenômeno 

antigo em todo o mundo, que é representado através de atos de delinquência, problemas 

de relação professor-aluno ou mesmo aluno-aluno que são confundidos com a 

indisciplina. A violência na escola teve sua explosão entre as décadas de 1950 e 1960, 

na qual as relações entre os alunos eram bastante grosseiras. Atualmente ela está se 

mostrando através de novas abordagens, como homicídio, estupro e agressões com 

armas (BERNARD; CHARLOT, 2002).  

Neves (2008) conceitua a violência na escola como sendo atos violentos(,) que 

poderiam ocorrer em outros lugares, mas acabam acontecendo dentro da unidade 

escolar. Complementando a ideia do autor Lopes Neto (2005), afirma que o significado 

da expressão “violência na escola”, também denominada como bullying, diz respeito ao 

comportamento agressivo e antissocial, incluindo os conflitos interpessoais, danos ao 

patrimônio, atos criminosos, cujas intervenções podem estar além da competência e 

capacidade das entidades de ensino e seus funcionários (PINHEIRO; WILLIANS, 

2009).   

A palavra bullying é de origem inglesa, utilizada para designar determinadas 

condutas de agressão e vitimação que ocorrem entre pares, em que há abuso de alguém 

mais forte sobre alguém mais fraco, ou o abuso de um grupo sobre uma vítima indefesa. 

Analisando a etimologia da palavra, constata-se que ela é um termo derivado do 

adjetivo bully, que significa valentão, tirano. Quando esse adjetivo fica substantivado, 

origina o significado de: aquele que exerce a valentia contra outrem (MELO, 2010; 

MARTINS, 2005).      

Melo (2010) ressalta também que, pela razão desse evento afetar o estado 

psicológico das pessoas a partir de gestos de humilhação moral caracterizados pela 

agressão verbal gratuita, injustificada e repetitiva, ele comumente é definido apenas 
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como assédio moral, e pode ocorrer no ambiente familiar, no trabalho, na escola ou em 

qualquer meio social (ALMEIDA; CARDOSO, COSTAC, 2009).  

Dan Olweus (1998, p.24) definiu o bullying como “[...] um conjunto de atitudes 

agressivas, intencionais e repetitivas, adotado por um ou mais alunos contra outro(s), 

sem motivação evidente, causando dor, angústia e sofrimento [...]”. Nessa perspectiva, o 

evento pode ocorrer em qualquer escola, independente de ser pública ou particular, 

secundária ou primária, da zona urbana ou rural (ALMEIDA; CARDOSO; COSTAC, 

2009).  

Existem cinco grupos de pessoas que compõem os atos de violência na escola: as 

vítimas típicas são os indivíduos que sofrem repetidos atos de agressão; vítimas 

provocadoras são aqueles que provocam e atraem reações agressivas, porém não 

conseguem lidar com as suas consequências; as vítimas agressoras são aqueles que 

reproduzem os maus tratos sofridos e buscam uma criança mais frágil para descontar 

nela a agressão sofrida; e os agressores são aqueles que, independente de terem sofrido 

algum evento dessa natureza no meio escolar, praticam a violência física ou verbal 

contra o colega. Existem, ainda, os expectadores dessa situação, que se calam por medo 

de se transformarem na próxima vítima e por isso tornam-se, por vezes, agressores 

(BITTENCOURT et al., 2009; ALMEIDA; CARDOSO, COSTAC, 2009).  

As ações dos agressores exploram uma oportunidade para infligir dano, obtendo 

gratificação psicológica, status no seu grupo de pares, ou, por vezes, ganhos financeiros 

diretos, extorquindo dinheiro ou objetos das vítimas. Os agressores têm a 

intencionalidade, o desejo de magoar ou amedrontar alguém física, verbal ou 

psicologicamente nos seus atos de agressão (FERRÁZ, 2008; MARTINS, 2005). 

Uma das explicações apontadas para esse tipo de atitude diz que esses 

indivíduos tendem a reproduzir nas escolas situações de violência que vivenciam em 

casa, e, com medo de receberem o mesmo tratamento na escola, intimidam os 

estudantes mais vulneráveis.  

Podemos identificar o bullying a partir de ações como: apelidar, ofender, zoar, 

amedrontar, agredir, humilhar, excluir, isolar, bater, intimidar, as quais são expressadas 

de maneira direta e/ou indireta. Essas ações podem envolver professores, funcionários e 

alunos, sendo qualquer um desses o agente discriminador. Quando o bullying ocorre 

entre alunos, o jovem discriminado não é a única vítima, o agressor também é, 

habitualmente, alguém com problemas de insegurança e de relacionamento social 

(SILVA, 2006; ALMEIDA; SILVA; CAMPOS, 2008). 
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Alguns dados epidemiológicos ressaltam a gravidade desse fenômeno em todo o 

mundo. De acordo com a OMS, 11% dos alunos europeus afirmaram ter sofrido ou 

cometido violência na escola. As crianças entre o 6º e o 10º ano (8% a 13%) assediavam 

moralmente os colegas mais de uma vez por semana (WOLF; ESTTEFAN, 2008; OMS, 

2002).   

Pesquisa realizada na Grã-Bretanha (Inglaterra, País de Gales e Escócia) 

registrou que 37% dos alunos do ensino fundamental e 10% do ensino médio admitiram 

sofrer bullying, pelo menos uma vez por semana. Um levantamento realizado pela 

Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência 

(ABRAPIA), em 2002, envolvendo 5482 estudantes de quinta a oitava séries, de dez 

escolas do Município do Rio de Janeiro, revelou que 16,9% dos alunos foram alvo do 

evento; 10,9% ao mesmo tempo sofreram e foram autores; 12,7% caracterizaram-se 

como autores; e 57,5% enquadraram-se como testemunhas (BOTELHO; SOUZA, 

2007). 

Segundo Liberal et al. (2005) 1/4 dos alunos norte americanos não se sentem 

seguros para frequentar a escola, e 23% a 43% relatam preocupação com ataques físicos 

dentro e nos arredores da escola. Nos EUA, todos os dias, 170 mil alunos faltam às 

aulas por medo de sofrer bullying. Ao analisar essa realidade, constatou-se que 80% dos 

estudantes pesquisados admitiram exercer algum ato violento sobre seus colegas; 2/3 

dos atacantes, em 37 episódios de tiroteios em escolas, cometeram seus crimes como 

vingança em razão das constantes perseguições que sofriam por parte de seus colegas. 

As provocações e rejeições estão no topo das listas dos fatores que desencadeiam 

intenções de suicídio (NUNES; HERMANN; AMORIN, 2009).  

Em pesquisa realizada no Brasil, na cidade do Recife (PE), com 1.198 estudantes 

abordados ao final do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), constatou-se que 

45,1% dos participantes conheciam alguém que já foi vítima da violência na escola e, 

destes, 63,6% apontaram a agressão psicológica como o tipo de violência mais comum, 

seguida pela agressão física com 27,1% e a violência patrimonial (furto) com 6,7% dos 

casos (MELO, 2010).  

Nessa perspectiva, Ruiz; Cadena; Rodrigues (2006) mostraram que existem 

fatores para que o bullying esteja cada vez mais evidente no ambiente escolar, e que eles 

podem ser classificados como externos e internos. Os fatores externos seriam aqueles 

que estão fora da escola, como causas inerentes à própria pessoa, sexismo, racismo, 

problemas do ambiente familiar ou da comunidade, e as questões de caráter social, tais 
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como as relativas aos meios de comunicação, o mau funcionamento da justiça, 

impunidade, colapso da educação e saúde, corrupção, crescimento desordenado das 

cidades, falta de organização da população, falta de confiança nas instituições 

(ABRAMOVAY; RUA, 2003; PUPO, 2007).  

Em relação aos fatores internos, estão incluídos aqueles que envolvem a escola e 

a inserção do aluno, como as regras e disciplinas pedagógicas, método de ensino e 

relação entre professores/funcionários e alunos, idade dos alunos, nível de escolaridade, 

sistemas de punição, qualidade do projeto pedagógico, disponibilidade e coerência dos 

professores (ABRAMOVAY; RUA, 2003; PUPO, 2007).  

Lopes Neto (2005); Antunes; Zuin (2008); Tauil; Costa; Rodrigues (2009) 

ressaltam que os principais fatores de risco para a ocorrência do bullying são os aspectos 

econômicos, sociais e culturais, aqueles inatos de temperamento e influências de 

amigos, da escola e da comunidade, além da desestruturação cultural e familiar.  

Para Ristum (2002), a desestruturação familiar, ou a cultura violenta dentro de 

casa, vivenciada pelas crianças, é trazida e reproduzida no ambiente escolar. Pesquisas 

indicam que os alunos autores de bullying na escola, em sua maioria, provêm de lares 

nos quais se utiliza a violência física como forma de disciplina, a família é descrita 

como hostil e permissiva, tem poucas habilidades de resolução de conflitos e ensina 

suas crianças a revidarem à mínima provocação (PINHEIRO; WILLIAMS, 2009).  

  

Pinheiro; Williams (2009) avaliaram também, em seu estudo, os aspectos da 

coesão familiar em três grupos de crianças: dois grupos experimentais, onde o primeiro 

foi composto por vítimas de bullying; o segundo grupo, por agressores; e o terceiro, o 

grupo-controle composto por crianças sem envolvimento em situações de bullying. Os 

autores verificaram que o grupo de crianças que utilizou essa prática contra os pares 

tinha maior probabilidade de não ter a figura paterna em casa e de pertencer a famílias 

com menor coesão do que os outros dois grupos. As vítimas de intimidação, por sua 

vez, demonstraram coesão familiar adequada, mas tinham famílias mais superprotetoras 

do que seus pares. 

 As crianças que desempenham o papel de agressor nos episódios 

violentos, quando não trabalhadas, tendem a continuar, na sua vida adulta, exercendo as 

ações agressivas dentro do seu ambiente familiar contra a esposa e filhos, e na 

comunidade em que estão inseridas (TAUIL; COSTA; RODRIGUES, 2009).  
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Outro aspecto bastante discutido entre os estudiosos do bullying é a 

agressividade. Oliveira; Antonio (2006) e Pinhero; Willians (2009) afirmam que o alto 

nível de agressividade favorece para o acontecimento desse evento. As crianças 

agressivo-rejeitadas tendem a ter uma má formação de identidade. Segundo Silva 

(2004), a agressividade é constitutiva da subjetividade, podendo ser produzida ou 

exacerbada a partir do meio e da rede discursiva que sustenta a criança. Diferentemente 

da violência, é um ato com o intuito de causar dano a terceiros, usar força física ou 

psíquica, ser intencional e ir contra a vontade de quem é atingido. 

Oliveira; Martins (2007) consideram a agressividade como um impulso ou 

instinto comum ao ser humano, direcionado para a luta, para a sobrevivência individual 

ou coletiva.  

A agressividade e a violência são encontradas dependendo das circunstâncias em 

que as pessoas vivem, os níveis de frustração, desejos e vontades ou, ainda, pelo fato de 

terem aprendido a alcançar seus objetivos através da utilização da violência, o que 

confere a esses problemas um caráter encontrado e assimilado na sociedade, através das 

relações entre os indivíduos (OLIVEIRA; MARTINS, 2007; ANDRADE; BEZERRA, 

2009). Outro fator importante enfocado pelos autores é a questão de gênero. De acordo 

com Pereira (2003), os maiores responsáveis pelos atos violentos têm sido as crianças e 

adolescentes do sexo masculino, sendo bastante comuns as brigas entre os alunos por 

motivos banais, disputas no esporte e consumo de drogas.   

Segundo Pupo (2007), devido à sociedade ter a cultura machista, na qual 

prevalece a estrutura patriarcal opressiva que tende manter as mulheres numa posição 

inferior, marginalizadas e submetidas a padrões masculinos, os meninos realizam atos 

violentos mais visíveis do que as meninas, sendo, assim, considerados mais violentos. 

Entretanto, Lopes Neto (2005) acredita que a dificuldade de identificar o bullying entre 

as meninas pode estar relacionada, também, ao uso de formas mais sutis, através de 

ações não chamem a atenção das pessoas que possam repreender. 

O consumo de drogas e o tráfico dessas substâncias ocorrem tanto em 

instituições públicas quanto em privadas, e atrapalham o aprendizado do aluno em até 

50%. Os professores relatam sentirem-se constantemente ameaçados a sofrer algum tipo 

de violência quando tentam interceder nesses fatores. O autor constatou também que o 

aumento do tráfico e consumo de drogas ocorreu devido à falta de medidas mínimas de 

segurança, como a vigilância dos portões e seguranças dentro do ambiente escolar 

(PEREIRA, 2003). 
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Todos os atos violentos decorrentes desse tipo de evento acarretam 

consequências tanto às pessoas que sofrem quanto às que executam. A prática desse 

fenômeno tende a agravar a problemas preexistentes e criar quadros graves de 

transtornos psíquicos e/ou comportamentais que trazem prejuízos muitas vezes 

considerados irreversíveis (SILVA; 2010). 

Os principais transtornos que acometem as vítimas do bullying são sintomas 

psicossomáticos (cefaleia, cansaço excessivo, insônia, dificuldade de concentração, 

náusea, diarreia, boca seca, palpitações, alergias, crise asmática, sudorese, tremores, 

tontura, desmaio, calafrios, tensão muscular); transtorno do pânico; fobia escolar; 

transtorno de ansiedade social; transtorno de ansiedade generalizada; depressão; 

anorexia e bulimia; transtorno obsessivo compulsivo; transtorno do estresse pós-

traumático; esquizofrenia (quando a pessoa já tem tendência a desenvolver a patologia); 

homicídios; suicídios (SILVA; 2010).  

Nessa perspectiva, é necessário desenvolver medidas para combater a violência 

na escola (bullying). Mobilizar a polícia para a segurança das instituições de ensino, 

através das rondas no espaço escolar e reorientação educativa da cultura vigente, 

adequando o trabalho de segurança desenvolvido às orientações e características da 

comunidade. Porém, quando colocado policiamento dentro das escolas, observou-se 

maior incidência de agressões físicas entre os alunos, apesar da depredação do ambiente 

ter sido amenizada (YAMASAKI, 2007). 

Duenhas; França; Gonçalves (2010) acreditam que as estratégias tradicionais de 

repressão à violência na escola não são suficientes para minimizá-la. As ações 

alternativas de combate a esse fenômeno que estão implantadas seriam mais eficazes, 

como é o caso de Curitiba, onde foram criados programas de abertura das escolas 

públicas nos finais de semanas para a realização de atividades esportivas e 

socioculturais envolvendo a família e a comunidade no desenvolvimento escolar das 

crianças e adolescentes.  

Essa interação entre escola, família e comunidade favorece melhorias na 

qualidade da educação, diminuição da exposição dos alunos a situações de risco dentro 

e fora da escola, desigualdades, discriminações, além de ampliar as oportunidades de 

acesso a espaços de promoção da cidadania (DUENHAS; FRANÇA; GONÇALVES, 

2010). 

Nesse sentido, essa cumplicidade possibilita uma atuação ampla no campo da 

prevenção da violência, ajudando as instituições a disseminar essa temática, construindo 
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um elo de confiança e amizade entre os familiares, professores e os jovens (DUENHAS; 

FRANÇA; GONÇALVES, 2010). 

 

 

3.3. ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO JUNTO À EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL NA PREVENÇÃO E MINIMIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA NA 

ESCOLA 

 

A escola é considerada um espaço crucial para o desenvolvimento de 

conhecimentos e habilidades junto aos seus integrantes e à comunidade, visando à 

garantia de mudanças de comportamento, além de possibilitar, por um período 

importante, a socialização, convívio e aprendizagem das crianças e adolescentes, numa 

etapa crítica da vida. Ela deve trazer contribuição no desenvolvimento das habilidades 

sociais e formação do indivíduo, como as características de personalidade, autonomia, 

independência e aumento da percepção de pertencer ao contexto social. As habilidades 

sociais junto com as características de personalidade contribuem para determinar a 

forma como o indivíduo se relaciona com seus pares (SILVA; PEREIRA, 2008; 

GUBERT et al., 2009). 

A escola também tem a responsabilidade de criar um ambiente harmonioso e 

saudável, através de ações que estimulem o desenvolvimento da capacidade relacional 

entre os seus integrantes e para com a comunidade através de um modelo de gestão 

inovadora, aberta a mudanças, valorizando os componentes do meio escolar, o trabalho 

coletivo, a participação da família e comunidade nas atividades e a construção do 

sentido de pertencimento de seus pares (SILVA; PEREIRA, 2008). 

Pensando nisso, o Ministério da Educação (ME) em parceria com o Ministério 

da Saúde (MS) lançaram, em 2008, o Programa Saúde na Escola (PSE), que tem o 

objetivo favorecer o crescimento e desenvolvimento saudável, reforçando a prevenção à 

saúde dos alunos brasileiros e também de construir uma cultura de paz nas escolas 

(BRASIL, 2008). O programa está estruturado em quatro blocos; o primeiro consiste na 

avaliação das condições de saúde, envolvendo o estado nutricional, incidência precoce 

de hipertensão e diabetes, saúde bucal (controle de cárie), da acuidade visual e auditiva, 

e, ainda, a avaliação psicológica do estudante. 
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 O segundo trata da promoção da saúde e da prevenção, que trabalhará as 

dimensões da construção de uma cultura de paz e combate às diferentes expressões de 

violência, consumo de álcool, tabaco e outras drogas (BRASIL, 2008).  

  O terceiro bloco do programa é voltado à educação permanente e 

capacitação de profissionais e de jovens. Essa etapa está sob a responsabilidade da 

Universidade Aberta do Brasil, do ME, em interface com os Núcleos de Telessaúde, do 

MS. O último prevê o monitoramento e a avaliação da saúde dos estudantes por 

intermédio de duas pesquisas. A primeira é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 

(Pense), em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que 

engloba, além de outros, todos os itens da avaliação das condições de saúde e perfil 

socioeconômico das escolas públicas e privadas nas 26 capitais brasileiras e no Distrito 

Federal (BRASIL, 2008).  

Esse programa vem para tentar mudar a realidade das escolas brasileiras, que 

têm registrado números crescentes de queixas e denúncias em relação aos conflitos e 

consequências de episódios violentos, que extrapolaram o limite da sala de aula e 

repercutem nas famílias, profissionais e nas relações interpessoais, conhecidos como 

violência na escola (GUGIK, 2006). 

A violência na escola é desarticuladora do equilíbrio no ritmo de vida das 

crianças e dos jovens, se tornando um fenômeno bastante visado pelos profissionais que 

compõem o quadro escolar e os da área da saúde, inclusive a Enfermagem. Todos esses 

profissionais devem possuir um olhar diferenciado e estarem capacitados para 

identificar os elementos negativos que prejudiquem o aprendizado, o desenvolvimento e 

a saúde dos escolares[,] com o intuito de trabalharem juntos para minimizar esses 

agravos (MARANHÃO, 2008).  

A multiprofissionalidade lida de maneira melhor com a complexidade desse 

problema, visto que ele se expressa de inúmeras formas e cada uma delas requer 

estratégias específicas e diferenciadas de atuação (ASSIS, 1995; PEREIRA; SILVA; 

CAMPOS,1999). 

 Para Peduzzi (2000), a atuação conjunta de várias categorias profissionais, 

através do trabalho em equipe, é uma estratégia para enfrentar o intenso processo de 

especialização, principalmente na área da saúde, que tende a aprofundar verticalmente o 

conhecimento e a intervenção em aspectos individualizados das necessidades de saúde, 

sem contemplar simultaneamente a articulação das ações e dos saberes.  
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Peduzzi (2001) adota três tipos de concepções distintas sobre trabalho em 

equipe: os resultados, as relações e a interdisciplinaridade. Quando o enfoque se dá nos 

resultados, a equipe é concebida como recurso para aumento da produtividade e da 

racionalização dos serviços. Nas relações, usam-se como referência os conceitos da 

psicologia para observar as equipes, principalmente nas relações interpessoais e nos 

processos psíquicos. Na vertente da interdisciplinaridade, enfocam-se a articulação dos 

saberes e a divisão do trabalho, na especialização do trabalho em saúde.  

Nessa perspectiva, a equipe multiprofissional é uma tipologia que distingue 

equipe agrupamento e equipe integração, analisando como se configuram os aspectos de 

complementaridade e interdependência dos trabalhos especializados, de articulação 

desses trabalhos, da autonomia técnica e da interação dos agentes (PEDUZZI, 2000). 

Em relação aos atos violentos, Collet e Oliveira (2002) e Lima (2007) afirmam 

que a cada membro da equipe multiprofissional, quando se deparar com um problema 

dessa natureza, precisa lembrar que está presenciando uma situação em que existem 

duas vítimas em qualquer tipo de mau trato contra esse grupo, e elaborar um plano em 

conjunto com a equipe multiprofissional para abordar e trabalhar tanto o agredido como 

o agressor. 

É com esse objetivo que o MS afirma ser de responsabilidade do profissional de 

saúde e de professores atentar para identificar a possibilidade de um membro da família 

estar praticando ou sendo vítima de violência, mesmo que, à primeira vista, não haja a 

certeza e sim apenas a suspeita. A abordagem deve ser feita pela observação das 

atitudes, perguntas diretas e indiretas dirigidas a alguns membros da família, visitas 

domiciliares, com o objetivo de favorecer uma abertura ao diálogo e consequentemente 

criar espaços de ajuda. As intervenções nos eventos violentos devem ser realizadas em 

conjunto e nunca sozinho, para evitar riscos maiores (BRASIL, 2002; LIMA, 2007). 

A equipe multiprofissional utiliza-se da educação em saúde através da 

comunicação, para auxiliar na adaptação positiva entre as crianças e jovens e o meio 

ambiente, podendo ainda se estender a conversa terapêutica educativa aos familiares, 

dando assim uma cobertura mais ampla de atenção à saúde dos escolares. As ações 

desenvolvidas pelo enfermeiro são embasadas em abordagens diversificadas, escolhidas 

de acordo com o caso e o desequilíbrio desencadeado pelo bulllying (OLIVEIRA; 

ANTONIO, 2006).   

Assim, percebe-se que essa educação em saúde denota uma atividade que visa à 

reflexão crítica do indivíduo acerca das ações por ele desenvolvidas, de modo que 
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promovam hábitos cotidianos favoráveis. Destacando o enfermeiro como educador, ele 

atua com o intuito de preparar o indivíduo para o autocuidado, sendo, portanto, um 

facilitador nas tomadas de decisão. Porém, para que o processo se torne efetivo, é 

necessário criar estratégias que levem a comunidade escolar a participar na minimização 

e prevenção dos eventos violentos.  É fundamental o conhecimento do seu contexto de 

violência na vida dessas pessoas e da influência do seu comportamento, ao receber uma 

informação e transformá-la em ação de promoção à saúde (SISTON; VARGAS, 2007; 

BRASIL, 2008). 

Nesse sentido, a saúde será estimulada e organizada a partir das situações de 

aprendizagem dentro do ambiente escolar, passando a ser compreendida como direito de 

cidadania, valorizando as ações voltadas para promoção. Tendo a escola uma função 

social e política voltada para a transformação da sociedade, relacionando o exercício da 

cidadania, o acesso às oportunidades de desenvolvimento e de aprendizagem, e as ações 

voltadas para as propostas de promoção da saúde, observa-se a importância da 

participação do profissional enfermeiro nesse molde de atuação (SISTON; VARGAS, 

2007; BRASIL, 2008). 

Em algumas escolas brasileiras, equipes multiprofissionais, com a participação 

do enfermeiro, desenvolveram uma intervenção conhecida como “educação por pares”, 

visando minimizar a ocorrência do bullying nas escolas, a partir da educação de uma 

minoria de pares representativos de um grupo que tentarão, de maneira ativa, informar e 

influenciar a maioria dos estudantes. Essa metodologia é viável, pois é considerada de 

baixo custo, traz benefícios para os envolvidos, tem possibilidade de chegar a 

populações mais difíceis, possui fontes de informação credíveis, aceitáveis, bem-

sucedidas e pré-estabelecidas, modelos positivos que asseguram um reforço continuado 

das aprendizagens (COELHO; MACHADO, 2010).  

Nessa perspectiva, a compreensão do bullying por parte dos enfermeiros ganha 

mais importância e profundidade, e passa a focalizar sua compreensão e ações não 

apenas no par agressor-agredido, mas no sistema social que reitera a violência. Esse 

profissional deve reconhecer que o convívio familiar não é o único responsável, mas 

também o ambiente comunitário, a relação com a cultura educacional praticada na 

sociedade, a história de vida dos pais e as condições econômicas. Vários desafios 

permanentes existem para os enfermeiros na incessante busca da compreensão dos fatos 

que visam a uma intervenção segura. Sendo assim, é imprescindível um trabalho em 
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equipe para um diagnóstico precoce da situação, que permita a elaboração de planos de 

cuidados adequados (AUGERE, SOUZA, 2006). 

Acredita-se que, dessa forma, o enfermeiro possua conhecimento científico 

sobre o bullying, o que facilitará o cumprimento das suas responsabilidades em relação 

à assistência profissional. Entretanto, há uma carência desse saber entre enfermeiros 

durante sua formação acadêmica, pois os projetos políticos e pedagógicos não possuem 

conteúdo sobre a violência nas disciplinas que abrangem a criança, o adolescente e a 

família, sendo este um dos maiores motivos para a falta da abordagem desse problema 

na vida profissional. A inserção curricular dessa temática prepararia o enfermeiro para o 

diagnóstico desse grave problema de saúde, capacitando-o para desenvolver 

intervenções precoces e a prevenção desse fenômeno (AUGERE, SOUZA, 2006). 
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4. METODOLOGIA 

4.1. TIPO DE ESTUDO 

 

O estudo é do tipo descritivo, exploratório, comparativo com abordagem quantitativa.  

De acordo com Cervo; Bervian e Da Silva (2006), o estudo descritivo se caracteriza 

por descrever as características, propriedades ou relações existentes na comunidade, grupo ou 

realidade pesquisada. 

A pesquisa exploratória, para Marconi e Lakatos (2007), tem o propósito de formular 

questões ou problemas com a finalidade de desenvolver hipóteses; aumentar a familiaridade 

do pesquisador com o ambiente, fato ou fenômeno; e modificar ou clarificar conceitos. É 

utilizada quando se deseja definir objetivos na busca de maiores informações sobre um 

determinado assunto. Possibilita maior familiarização com um determinado fenômeno, bem 

como obter uma nova percepção, além de realizar descrições precisas da situação e das 

relações existentes entre seus elementos (CERVO; BERVIAN, DA SILVA, 2006).  

O estudo comparativo tem a finalidade de verificar similitudes e explicar divergências. 

É usado tanto para comparações de grupos no presente, no passado, ou entre os existentes e os 

do passado, quanto entre sociedades de iguais ou de diferentes estágios de desenvolvimento. 

Permite analisar o dado concreto, deduzindo do mesmo os elementos constantes, abstratos e 

gerais (MARCONI; LAKATOS, 2007). 

A abordagem quantitativa possibilita a coleta sistemática de informações numéricas, 

através de condições de muito controle e de uma análise das informações a partir da estatística 

(POLIT; BECK; HUNGLER, 2006). 

 

 

4.2. LOCAL DE ESTUDO 

 

O estudo foi realizado em duas escolas situadas na cidade do Natal, ambas no mesmo 

bairro.  

Na primeira escola, de caráter público, o número de alunos matriculados entre o 6º ano 

do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio era de 818. A equipe profissional era 

composta por professores, secretários, auxiliar de serviços gerais, coordenador, porteiro, 

cozinheiras, diretor, e vice-diretor atuando nos turnos matutino e vespertino. A estrutura física 

era formada por 12 salas de aula, uma sala de vídeo, um laboratório de ciências, um 
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laboratório de informática, uma biblioteca, uma sala dos professores, uma sala de 

coordenação pedagógica, uma sala de direção e vice-direção, um grêmio estudantil,  três 

banheiros, uma cozinha, um depósito para merenda, um pátio interno, um arquivo, uma 

secretaria.   

A outra instituição tem caráter particular, com 509 alunos matriculados entre o 6º ano 

do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio. A equipe profissional era composta por 

professores, secretários, assistente de serviços gerais, auxiliar de coordenação, porteiro, 

equipe de marketing, cantina, recursos humanos, bibliotecário, diretores. A estrutura física  

era formada por 14 salas, um laboratório para aulas práticas, um laboratório de informática, 

uma biblioteca, uma sala de direção, uma sala de coordenação pedagógica, uma sala de 

coordenação disciplinar, três banheiros femininos, dois banheiros masculinos, um ginásio,  

uma piscina semiolímpica, uma cantina,  duas copas, uma recepção, uma guarita.  

 

4.3. POPULAÇÃO 

 

A população total foi composta pelos diretores, professores e funcionários que 

trabalhavam na escola pública e na escola privada, e que desenvolviam alguma atividade com 

os alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio.  Escolhemos essas três 

categorias de profissionais por serem aquelas que, no ambiente escolar, estão em contato 

direto com os alunos.  

Na escola pública, faziam parte da equipe profissional 43 professores, 19 funcionários 

(secretários, auxiliar de serviços gerais, coordenador, porteiro, cozinheiras), um diretor, um 

vice-diretor nos turnos matutino e vespertino, totalizando 64 profissionais. Porém dois 

profissionais se recusaram a responder à entrevista, resultando em uma população de 62 

profissionais.   

A escola privada contava com 40 professores, 15 funcionários (secretários, assistente 

de serviços gerais, auxiliar de coordenação, porteiro, equipe de marketing, cantina, recursos 

humanos), um bibliotecário, um diretor geral, um diretor adjunto, um diretor administrativo 

no turno matutino, totalizando 59 profissionais.  

Ressaltamos que, na escola pública, no turno matutino estavam matriculados os alunos 

do 6º ano ao 9º ano do ensino fundamental, e no vespertino aqueles do ensino médio, entre as 

séries do 1º ano ao 3º ano. Entretanto, na escola privada os alunos do ensino fundamental e 

médio assistiam aulas apenas no turno matutino.  



                                                                                                              Metodologia   

                                         

62 

Para os profissionais participarem do estudo, utilizamos os seguintes critérios de 

inclusão: possuírem vínculo empregatício com a instituição; terem presenciado algum evento 

violento dentro do ambiente escolar e aceitarem participar da pesquisa. O critério de exclusão 

adotado foi: estudantes de graduação que estivessem fazendo a prática de conclusão do curso.  

 

 

4.4. VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

De acordo com Marconi e Lakatos (2007), variável é uma classificação ou medida, 

uma quantidade que pode ser alterada, um conceito operacional que contém ou apresenta 

valores, aspecto, propriedade ou fator, discernível em um objeto de estudo e passível de 

mensuração. 

Neste estudo trabalhamos com as variáveis de caracterização sociodemográfica e 

profissional, dependentes e independentes. 

 

4.4.1. Variáveis de caracterização sociodemográfica  

Quadro 01 - Variáveis de caracterização sociodemográfica  

VARIÁVEIS CRITÉRIOS/ESCALAS 

Caracterização sociodemográfica  

1. Sexo Masculino/Feminino 

2. Idade  Idades em anos 

3. Procedência Bairro onde reside 

4. Grau de instrução Ensino fundamental completo/ Ensino 

fundamental incompleto / Ensino médio 

completo/ Ensino médio incompleto/ Ensino 

superior completo/ Ensino superior 

incompleto / Pós-Graduação 

5. Religião Católico/ Evangélico/ Espírita/ 

Agnóstico/ outros 

6. Estado Civil Solteiro(a)/ Casado(a)/ união 

consensual / Viúvo(a)/ Separado(a)/ 

Divorciado(a)/  Vivendo com o (a) 

companheiro(a) 
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7. Renda Familiar 2 salários/ 3 a 5 salários/ 6 a 10 

salários/ mais de 10 salários 

 

 

4.4.2 Variáveis Independentes 

As variáveis independentes são aquelas que influenciam, determinam ou afetam outra 

variável; são fatores determinantes, condição ou causa para determinado resultado, efeito ou 

consequência; é o fator manipulado, geralmente, pelo investigador (MARCONI; LAKATOS, 

2007). 

Quadro 02 - Variáveis Independentes 

VARIÁVEIS CRITÉRIOS/ESCALA 

1. Categoria profissional Diretor/ Professor/ Funcionários 

2. Tempo de experiência profissional Em anos 

3. Tempo de serviço na instituição Em anos 

4. Carga horária semanal Em horas 

5. Série de ensino em que atua 1º ano fundamental/2º ano 

fundamental/3º ano fundamental/4º ano 

fundamental/5º ano fundamental/6º ano 

fundamental/7º ano fundamental/8º ano 

fundamental/9º ano fundamental/ 1º ano do 

ensino médio/ 2 º ano do ensino médio/ 3º 

ano do ensino médio 

6. Turno de trabalho Matutino/ Vespertino 

 

 

4.4.3 Variável dependente 

De acordo com Cervo e Bervian (2002, p.87), a variável dependente “é o fator, 

propriedade, efeito ou resultado decorrente da ação da variável independente”. 

 Nesta pesquisa a variável dependente foi: a conduta da direção, professores e 

funcionários frente à violência na escola.  

 

Teórica: conduta: é a manifestação do comportamento do indivíduo, que pode ser boa 

ou má, dependendo do código moral e ético do grupo onde ele se encontra (COSTA, 2004).  
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Operacional: consideramos os aspectos relacionados ao modo com que a direção, 

professores e funcionários frente aos episódios de violência na escola.   

 

 

4.5. INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados utilizamos um instrumento, o formulário (APÊNDICE D), 

contendo questões fechadas, dividido em quatro itens. No item A constam “Dados de 

caracterização sociodemográfica da direção, professores e funcionários”, como: sexo, idade, 

procedência, escolaridade, religião, estado civil e renda familiar. No item B, “Dados de 

identificação profissional”, com aspectos referentes à categoria profissional, tempo de 

experiência profissional, tempo de serviço na instituição, carga horária semanal, série de 

ensino que atua.   

No item C, “Dados relacionados à dimensão da violência na escola”, abordamos 

variáveis relacionadas aos episódios de violência, tipos de violência presenciados, condutas 

quando há lesão devido ao ato violento, razão para ocorrência da violência, frequência, setor 

onde ocorreram as agressões, se o profissional já havia sido vítima da violência na escola 

(bullying), frequência, os tipos de violência sofridos, distinção entre comportamento violento 

e atos de indisciplina, conduta do profissional relativa a algum ato violento, conduta da 

instituição em relação ao ato violento repetitivo.  

O item D, “Dados relacionados às ações para minimizar e prevenir a violência na 

escola”, inclui os seguintes aspectos: a participação em cursos/palestras sobre violência na 

escola, local onde adquiriu esse conhecimento, duração dos cursos/palestras, ações realizadas 

para prevenir e minimizar a violência na escola, existência de reuniões de pais e mestres, 

frequência das reuniões, existência de cursos de atualização, profissionais que participam da 

escolha da temática das atualizações, frequência das atualizações, tempo de duração das 

atualizações, participação dos pais e familiares nas atualizações.  

 

 

4.6. PROCEDIMENTOS DA COLETA DE DADOS 
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Para que a coleta ocorresse, adotamos os seguintes procedimentos: enviamos um 

Ofício à direção das escolas (APÊNDICE A e B), informando sobre a pesquisa, solicitando 

autorização para a sua realização e uso formal do nome das instituições no relatório final da 

investigação. 

Após a autorização, o projeto foi encaminhado e analisado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Com a aprovação 

desse Comitê, com o Parecer 149/10 (APÊNDICE E)  iniciamos a primeira etapa da coleta de 

dados, que foi o pré-teste do instrumento com 10% da população, em uma escola estadual 

localizada na Zona Oeste de Natal, no mês de novembro, com a finalidade de avaliar a sua 

aplicabilidade e necessidade de alterações. Feito isso, realizamos algumas modificações no 

instrumento testado. Logo após o pré-teste, iniciamos a coleta de dados propriamente dita.   

Para que essa etapa acontecesse, entramos em contato com a direção das escolas e 

marcamos uma reunião com os diretores e vice-diretores, no intuito de expor os objetivos da 

pesquisa e pedir sua autorização e colaboração na pesquisa.  

Em seguida, iniciamos a coleta de dados. Chegávamos nas escolas e abordávamos os 

funcionários, professores e membros da direção disponíveis no momento, de forma 

individual, apresentando os objetivos da pesquisa. Aqueles que se dispunham a participar 

eram convidados para uma sala reservada, mostrávamos o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE C) e pedíamos que lessem e assinassem. Em seguida, 

iniciávamos a entrevista seguindo as perguntas do formulário. Com todos esses cuidados, 

estávamos cumprindo a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que 

preconiza o comprometimento com os princípios éticos e legais que regem a pesquisa 

cientifica em seres humanos. (BRASIL, 2000).   

Os dados foram coletados durante os turnos matutino e vespertino de trabalho, de 

segunda-feira a sexta-feira, durante os meses de novembro e dezembro de 2010.  

 

 

4.7. PROCESSAMENTO DE DADOS 

 

Os dados foram categorizados e processados eletronicamente, através dos software 

Microsoft-Excel XP e Statistica 6.0. 
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4.8. TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

Inicialmente, com o auxílio do software Microsoft Excel 2007, apresentamos os dados 

em forma de tabelas, quadros e gráficos. A análise descritiva das observações foi realizada de 

forma a proporcionar uma visão organizada, sumarizada e inteligível dos dados. 

 Os dados foram exportados e analisados no programa estatístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), para realização de todo tratamento inferencial. Dessa 

forma, optou-se pela utilização do teste não paramétrico Qui-Quadrado, para observar a 

associação ou dependência entre as variáveis, analisando as frequências observadas e 

esperadas.  

De Acordo com Barbetta (2007), os testes não paramétricos são aqueles que não 

dependem dos parâmetros populacionais. O teste qui-quadrado é o teste estatístico mais 

antigo e um dos mais usados em pesquisa social. É um método que permite comparar (no 

sentido de teste de significância) duas ou mais amostras, quando os resultados da variável 

resposta estão dispostos em categorias.   

Para calculá-lo, Karl Pearson propôs a seguinte fórmula para medir as possíveis 

discrepâncias entre proporções observadas e esperadas: 

 

X2 =∑[(o – e)2 /e] 

Em que: 

o = frequência observada para cada classe 

e = frequência esperada para aquela classe 

 

Nota-se que (o – e) = desvio (d), portanto a fórmula também pode ser escrita como: 

 

X2 =∑(d2 /e) 

 

Percebe-se que as frequências observadas são obtidas diretamente dos dados das 

amostras, enquanto que as frequências esperadas são calculadas a partir delas. É importante 

notar que (o – e) passa a ser também grande e, consequentemente, X2 assume valores altos.   
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, abordaremos os resultados e discussão, iniciando pela apresentação dos 

dados de caracterização sociodemográfica dos profissionais da educação quanto ao sexo, 

idade, procedência, escolaridade, religião, estado civil, renda familiar. Em seguida 

apresentaremos a caracterização profissional, como categoria profissional, tempo de 

experiência na profissão, tempo de serviço nas instituições, carga horária semanal e séries de 

ensino. Posteriormente falaremos de dados sobre o dimensionamento da violência na escola, 

onde procuraremos identificar as situações de bulllying presenciadas e sofridas pelos 

profissionais. Em seguida analisaremos as ações realizadas pelas instituições para minimizar e 

prevenir o evento.  

 

5.1. CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E PROFISSIONAL DA 

DIREÇÃO, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS PÚBLICA E 

PARTICULAR 

 

A população estudada foi composta de 121 profissionais da área da educação, sendo 

que 62 desempenhavam suas atividades na instituição de ensino pública e 59 na particular. A 

Tabela 1 apresenta a caracterização sociodemográfica desses profissionais, no que se refere a 

sexo, idade e escolaridade.  

 

Tabela 1 - Distribuição dos profissionais da educação das escolas pública e 

particular, segundo as variáveis sexo, idade, procedência e 

escolaridade. NATAL/RN, 2010 

VARIÁVEL 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

Escola Pública Escola Particular Total 
N % N % N % 

Sexo Masculino 22 35,48 31 52,54 53 43,80 
Feminino 40 64,52 28 47,46 68 56,20 

Total 62 100,00 59 100,00 121 100,00 

Idade 

20├ 29 09 14,52 24 40,68 33 27,27 
30├ 39 08 12,90 11 18,64 19 15,70 
40├ 49 24 38,71 14 23,73 38 31,40 
50├ 59 17 27,42 08 13,56 25 20,66 

Acima de 59 04 06,45 02 03,39 06 04,97 
Total 62 100,00 59 100,00 121 100,00 

Procedência Zona Sul 52 84,00 33 56,00 85 70,24 
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Zona Leste 01 02,00 03 05,00 04 03,30 
Zona Oeste 00 00,00 04 07,00 04 03,30 
Zona Norte 00 00,00 02 03,00 02 01,65 

Centro 02 03,00 04 07,00 06 05,00 
Outros 

Municípios 07 11,00 13 22,00 20 16,51 

Total 62 100,00 59 100,00 121 100,00 

Escolaridade 

Fundamental 
incompleto 03 4,84 03 5,08 06 04,95 

Fundamental 
completo 02 3,23 00 0,00 02 01,65 

Médio 
incompleto 02 3,23 03 5,08 05 04,13 

Médio 
completo 09 14,52 02 3,39 11 09,09 

Superior 
incompleto 01 1,61 02 3,39 03 02,48 

Superior 
completo 23 37,10 19 32,20 42 34,72 

Especialização 20 32,26 26 44,07 46 38,03 
Mestrado 02 03,23 04 06,78 06 04,95 

Total 62 100,00 59 100,00 121 100,00 
Fonte: dados da pesquisa. 

Ao observar a Tabela 1, vemos que, dos 121 participantes da pesquisa, 68 (56,20%) 

profissionais eram do sexo feminino e 53 (43,80%) do sexo masculino. Quando analisadas as 

instituições separadamente, percebemos que na pública há predominância de mulheres, com 

40 (64,52%) integrantes, e 28 (47,46%) são homens. Enquanto que na escola particular ocorre 

o inverso, com 31 (52,54%) profissionais do sexo masculino e 22 (35,48%) do feminino.  

Dados semelhantes aos da nossa pesquisa (Tabela 1) foram encontrados por Neves 

(2008), em estudo sobre a relação entre sexo e a violência na escola na cidade do São Paulo 

(SP), o qual identificou que 74,2% dos profissionais participantes da pesquisa eram do sexo 

feminino e 25,8% masculino.  

Pereira (2003), em estudo desenvolvido na cidade de Mangueiras (PA), a respeito da 

visão do professor e a violência na escola, percebeu que 85% dos entrevistados eram do sexo 

feminino e 15% do masculino. 

Panúncio-Pinto (2006) realizou pesquisa em escolas do interior de São Paulo (SP), 

sobre a visão do professor e a violência doméstica, e constatou que a maioria dos 

entrevistados era do sexo feminino 67% e 33% do masculino.  
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Dake, et al. (2003) realizaram um estudo em Detroit, Estados Unidos da América 

(EUA), a respeito da percepção dos profissionais e as intervenções contra o bullying, e 

constataram que 89,4% profissionais abordados eram mulheres e 10,6%, homens.  

Com os dados apresentados em outro estudo, percebe-se uma progressiva feminização 

dos profissionais atuantes nas escolas, principalmente no ensino fundamental e médio. Do 

total de mulheres que desenvolve alguma atividade laborativa fora do seu ambiente 

doméstico, mais de 5% trabalham em alguma função na escola, e apenas 0,4% do total dos 

homens desempenha essa atividade. Em termos absolutos, significa que uma em cada 20 

mulheres ocupadas é funcionária de alguma instituição de ensino, e, ao mesmo tempo, apenas 

um em cada 250 homens trabalha nessa função. Isso nos mostra um alto grau de feminização 

da ocupação (BARROS; MENDONÇA; BLANCO, 2008).  

Essa predominância tem raízes históricas, marcadas pela expansão do setor 

educacional no Brasil, a partir da metade do século XX, que requereu a inserção de muitos 

trabalhadores para a atividade de ensino. Por envolver o cuidado com os outros e por se 

considerar a atividade pedagógica como continuidade do trabalho em âmbito doméstico, o 

ensino foi visto como um exercício próprio de mulheres, as quais desenvolviam cargos no 

ambiente escolar (SERVILHA, 2005).  

Quando Gadotti (2003) questionou as professoras sobre o motivo que as fizeram 

escolher essa profissão, a maioria afirmou que tinha afinidade em lidar com as crianças e 

adolescentes. Apesar de bastante significativa a resposta, no processo de formação não era 

levada em conta essa afirmativa. Em geral, o pesquisador detectou que a formação do 

educador limitava-se aos aspectos técnico-pedagógicos e não ético-políticos, que seriam mais 

afinados com os motivos de sua escolha. Além disso, o aspecto profissional tem sido 

descuidado por causa da confusão que é frequentemente feita entre o papel de mãe e de 

professora, sobretudo na educação infantil. 

Rosado, Poppermayer e Teixeira (2010) comentam que hoje as mulheres enfrentam o 

desafio de cuidar e prover suas famílias. O trabalho feminino remunerado insere-se em uma 

divisão no mercado onde as mulheres concentram-se em determinados setores de atividade 

que são extensões dos trabalhos domésticos, ou requerem qualidades femininas. Além disso, a 

remuneração recebida expressa uma divisão vertical de gênero, na qual as mulheres estão em 

desvantagens quando comparadas com os homens, em termos de salários e cargos. 
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De acordo com o conceito de pirâmide ocupacional baseada em gênero, as mulheres 

contam com menos possibilidades de promoção para cargos mais altos do que os homens. 

Outro ponto é a diferente permanência no trabalho remunerado entre homens e mulheres; 

enquanto que os homens permanecem no mercado de trabalho sem interrupção ao longo de 

sua vida, é comum as mulheres abrirem mão momentaneamente da sua carreira profissional 

(MARQUES, 2004).  

Gadotti (2003) acredita que as mulheres estão cada vez mais inseridas nas questões 

socio-políticas e econômicas, tendo sua participação traduzida como indicador do avanço 

social e de desenvolvimento humano. Essa participação, principalmente no mercado de 

trabalho, acarreta uma mudança no núcleo familiar. A alteração no papel feminino se dá 

muitas vezes pela mudança da função de chefia ou pela constituição da família sem a presença 

masculina como companheiro.  

Nesse sentido, a discussão dos papéis sociais masculinos e femininos com a saída da 

mulher do seu ambiente doméstico, e a consequente reorganização na estrutura familiar, é 

mais uma questão bastante discutida. Vem sendo observado que a pessoa que até então 

exercia o papel culturalmente designado de cuidadora do lar hoje rediscute sua dimensão 

social no núcleo familiar, e se depara com o preconceito ao desenvolver alguma atividade 

laborativa fora do seu ambiente doméstico (ROSADO; POPPERMAYER; TEIXEIRA, 2010).  

No que se refere à variável idade mostrada na Tabela 1, observamos que 38 (31,40%) 

profissionais estavam na faixa etária entre 40 e 49 anos, seguidos de 33 (27,27%) com idade 

entre 20 e 29 anos, e 25 (20,66%) entre 50 e 59 anos. Quando analisamos os dados 

separadamente, na instituição pública 24 (38,71%) sujeitos estavam na faixa etária entre 40 e 

49 anos, em contrapartida, na particular 24 (40,68%) profissionais tinham idade entre 20 e 29 

anos.  

Semelhante aos achados da nossa pesquisa (Tabela 1), Moizés (2010), em estudo sobre 

a visão do professor e do aluno em relação à sexualidade e violência na cidade de Ribeirão 

Preto (SP), constatou que a faixa etária em maior destaque foi aquela entre 44 e 48 anos com 

50% dos profissionais. Consonante com o autor anterior, Campos e Cardoso Jorge (2010), em 

estudo realizado em Natal (RN) sobre a reflexão dos educadores de escolas particulares a 

respeito da prática do bullying, identificou que 78,43% profissionais tinham idades entre 41 e 

50 anos.  
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Twemlow, et al. (2006), em pesquisa a respeito das condutas dos professores contra o 

bullying nas escolas dos EUA, constataram que 80,7% tinham entre 39 anos e 42 anos de 

idade.  Anser, Joly e Vendramini (2003), em trabalho realizado sobre a violência nas escolas 

públicas e particulares em Campinas (SP), constataram que 83% possuíam entre 38 e 42 anos 

de idade. 

Diferente dos nossos achados, Panúncio-Pinto (2006), em estudo nas escolas do 

interior de São Paulo (SP), sobre a visão do professor e a violência doméstica, encontrou que 

50% dos profissionais da população estudada estavam na faixa etária entre 23 e 28 anos.  

Barros, Mendonça e Blanco (2008) afirmaram que há um aumento significativo dos 

profissionais da educação com idade até 30 anos, porém, após essa idade, até os 45 anos, 

continua constante esse número no mercado de trabalho, com essa atividade sendo exercida 

por um período significativo do ciclo de vida, demonstrando uma escolha mais consciente da 

profissão. 

Para Contaifer (2003), nessa faixa etária ocorre o chamado “pico de produtividade e 

criatividade” para muitos indivíduos, onde o trabalho pode dar um significado para a 

existência da pessoa, desde que possibilite o desenvolvimento das potencialidades do ser 

humano. Geralmente o indivíduo volta-se mais para o trabalho, apesar de haver demandas 

familiares, como o cuidado com os filhos.  

Na mesma pesquisa citada, os profissionais que desenvolviam suas atividades nas 

instituições particulares se inserem nesse ambiente bastante jovens e a sua participação no 

setor declina à medida que adquirem experiência, pois isto oportuniza que eles procurem algo 

com vínculo empregatício mais estável (CONTAIFER, 2003). Nesse sentido, Melo (2008) 

ressalta que o predomínio de pessoas jovens nas instituições particulares pode ser justificado, 

possivelmente, pela forma de contratação dos profissionais na instituição em estudo, pelo 

aproveitamento de alunos estagiários que, logo após a conclusão do curso, eram incorporados 

ao quadro profissional.   

De fato, no setor público apenas um terço dos trabalhadores tem menos de 30 anos de 

idade, enquanto que no particular metade dos professores estão nessa faixa etária, e apenas 

7% são maiores de 50 anos (BARROS; MENDONÇA; BLANCO, 2008).  

Hopf (2002) acredita que a história de vida dentro do ambiente de trabalho dos 

educadores é um fator muito importante no momento de pedir a aposentadoria. As pessoas 

que fazem do trabalho o ponto essencial de suas vidas parecem sentir mais dificuldades para 
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efetivar o evento, devido à formação de vínculo entre seus colegas de trabalho e alunos. 

Muitos deles trabalham não apenas pela questão salarial, mas sim por sentirem prazer em 

desenvolver suas atividades. O processo de mudança é uma situação que gera crises, mas, 

seguindo a trilha da história, as crises são molas propulsoras do progresso, quando se 

encontram saídas para elas.  

Conforme os dados da Tabela 1, considerando a variável procedência, constatamos 

que 85 (70,2%) profissionais residiam na Zona Sul da cidade de Natal/RN; e 20 (16,5%) em 

cidades vizinhas que fazem parte da Grande Natal. Quando analisamos as instituições de 

ensino separadamente, identificamos que, na pública, 52 (84,00%) moravam na Zona Sul,  7 

(11,00%), em outros municípios vizinhos. Na particular, 33 (56,00%) residiam na Zona Sul, e 

13 (22,00%), em outros municípios vizinhos. Parnamirim e Extremoz foram os dois 

municípios da Grande Natal em que 20 (16,51%) educadores residiam. Desse total, 19 

(15,7%) moravam em bairros de Parnamirim próximos às escolas estudadas, facilitando seus 

acessos ao ambiente de trabalho.  

Nessa perspectiva, Brito e Souza (2005) perceberam que as cidades estão cada vez 

maiores, criando novas relações cotidianas entre pessoas e lugares. Essa grande expansão 

urbana, apesar de recente no nosso país, ocorreu devido ao conjunto de mudanças estruturais 

na economia e na sociedade,  revelando a migração da população rural para a urbana.  

Pensando em melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, Queiroz (2006) diz que 

as pessoas estão preferindo residir em localidades que sejam próximas ou de fácil acesso ao 

seu trabalho, com o intuito de evitar um maior deslocamento domicílio/trabalho/estudo, que é 

característico do processo de metropolização e expansão urbana. Isso favorece, entre outras 

coisas, um maior contato com a rotina doméstica e a comunidade na qual residem.  

Porém na atualidade, o trabalhador se desloca entre a origem e o destino a partir de 

distâncias cada vez maiores, revelando o avanço do processo de ocupação do espaço das 

aglomerações urbanas. As centralidades dessas áreas tornam-se nítidas e permitem a 

identificação de processos seletivos de uso e apropriação do espaço, com segmentação dos 

locais de moradia e de trabalho (MOURA; CASTELLO BRANCO; FIRKOWSKI, 2005) 

Nesse sentido, a movimentação diária realizada por esses trabalhadores está 

constantemente aumentando em quantidade de tempo e em distância geográfica. Sendo assim, 

quando há um número considerável de pessoas envolvidas no movimento diário e esse 

processo se caracteriza por ter três características – apreciável extensão, uso de alguns meios 
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de transporte mecânicos e certo grau de convergência –chamamos esse fenômeno de 

movimento pendular (BRANCO; FIRKOWSKI; MOURA, 2005).  

A migração pendular é diretamente relacionada às extensões das cidades e ao 

desenvolvimento dos transportes, permitindo o aumento dos deslocamentos, havendo uma 

desconexão entre a concentração do emprego e a diluição do hábitat. Assim, há uma tendência 

de multiplicação dos novos modos de trabalho, com pouco tempo, espaço e qualidade de vida 

para o trabalhador (BRANCO; FIRKOWSKI; MOURA, 2005).   

No tocante à variável escolaridade, representada na Tabela 1, percebemos que 46 

(38,02%) dos profissionais possuem especialização; seguidos do nível superior completo, com 

42 (34,71%) dos sujeitos; e apenas 06 (4,96%) tinham mestrado. Ao analisar as instituições de 

ensino separadamente, percebemos que na pública 23 (37,10%) possuíam nível superior; em 

contrapartida, na particular 26 (44,07%) tinham especialização.  

Divergindo do nosso estudo (Tabela 1), Dake, et al. (2003) realizaram um estudo em 

Detroit (EUA), a respeito da percepção dos profissionais e as intervenções na prevenção do 

bullying. Identificaram que 52,9% dos participantes possuíam mestrado; 42,9%, nível superior 

completo; e apenas 3,3% possuíam especialização, em área não especificada.  

Moizés (2010), em pesquisa sobre a visão do professor e do aluno sobre a sexualidade 

e violência na cidade de Ribeirão Preto (SP), identificou que 83,3% dos profissionais 

possuíam o nível superior completo; e apenas 16,7%, especialização.  

Campos e Cardoso Jorge (2010), em pesquisa realizada em Natal (RN), sobre a 

reflexão dos educadores de escolas particulares a respeito da prática do bullying, constataram 

que 100 (93,14%) educadores já haviam concluído ou estavam cursando o ensino superior; e 

apenas 0,98% tinha pós-graduação.  

Silva (2010) realizou uma investigação sobre a percepção dos docentes a respeito da 

violência na escola, no Distrito Federal, e constatou que 33% dos participantes se declararam 

com nível superior incompleto; 35%, com nível superior completo; 7,3%, com especialização; 

e 18,9%, com mestrado. 

A escolaridade média dos educadores no ensino fundamental e médio, no Brasil, é de 

12 anos de estudo e, portanto, quase o dobro da escolaridade média da força de trabalho no 

país (BARROS; MENDONÇA; BLANCO, 2009).  De acordo com dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados no ano de 2009, a média de anos de 

estudo do brasileiro, nas estatísticas de 2008, foi de 4,1 anos, porém, quando delimitamos esse 
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dado para a Região Nordeste, constatamos que a média foi de 2,7 anos de estudo (IBGE, 

2009). 

Hipolyto (1991) ressalta que a formação dos professores está muito aquém daquilo que 

se poderia considerar razoável. Segundo o autor, os resultados das pesquisas acerca dessa 

temática são analisadas, evidenciando que aproximadamente um terço dos profissionais da 

área da educação do ensino fundamental e médio não são capacitados o suficiente para 

enfrentar a realidade das escolas brasileiras.  

No entanto, Freitas (2003) sugere que sejam preconizadas novas políticas de formação 

de professores que proponham mudanças significativas a serem implementadas, objetivando a 

formação de um professor com habilidades e competências, na escola, e na sala de aula, 

condizentes com as novas formas de trabalho demandadas pelo nível de desenvolvimento do 

capitalismo na atualidade. 

Para Albernaz, Ferreira e Franco (2002), o desempenho do aluno e a qualidade do 

ensino estão diretamente ligados às características dos seus educadores, como a experiência 

profissional e a escolaridade. Um maior nível de escolaridade dos professores faz com que a 

escola seja mais eficaz, aumentando o desempenho médio dos alunos que frequentam essa 

instituição.    

Frente a essa problemática, nota-se que os profissionais da educação, por não terem 

uma formação adequada, muitas vezes não sabem atuar nos episódios de violência, 

evidenciando suas dificuldades para lidar com os seus múltiplos conflitos. Essas mesmas 

dificuldades contribuem para dificultar que os alunos vivenciem as práticas educativas que 

possam promover a integração social construtiva, favorecendo a sua formação ética e moral, 

minimizando os comportamentos indesejados (OLIVEIRA, 2009).   

Porém, por outro lado, quando os educadores passam por processos de atualização, 

através de cursos de especialização, mestrado, doutorado, tendem a estar mais capacitados 

para enfrentarem situações adversas no meio escolar sem evitar ou omitir o fato, sentindo-se 

mais preparados para desenvolver ações preventivas e estratégias de enfrentamento eficazes 

contra a violência na escola (CAMPOS JORGE, 2009).  

Nesse sentido, percebe-se que a educação está alicerçada em duas realidades 

indissociáveis: a formação intelectual e social do homem, responsáveis pela construção do 

conhecimento do aluno e do professor. Nessa concepção, o conhecimento torna-se quase que 

um objeto concreto, uma mercadoria a ser trocada, repassada, transmitida de um a outro. Por 
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essa razão, não sofre transformações nem interage com o sujeito que transmite e o sujeito que 

aprende (COLLARES; MOYSÉS; GERALDI, 1999).  

Collares, Moysés, Geraldi (1999) acreditam que são os saberes produzidos na escola, 

junto com outros colegas e alunos, que iluminam e dirigem as práticas mais significativas do 

processo de formação social e intelectual a que se dedicam esses sujeitos, aproximando 

conhecimentos apreendidos e experiências e saberes construídos na prática pedagógica. 

  

Tabela 2 - Distribuição dos profissionais da educação das escolas pública e 

particular, segundo as variáveis religião, estado civil, renda familiar. 

NATAL/RN, 2010 

VARIÁVEL 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

Escola Pública Escola Particular Total 
N % N % N % 

Religião 

Católico 31 50,00 37 62,71 68 56,20 
Evangélico 13 20,97 09 15,25 22 18,18 

Ateu 00 00,00 01 01,69 01 0,83 
Espírita 05 08,06 06 10,17 11 9,09 

Agnóstico 13 20,97 05 08,47 15 12,40 
Outros 01 01,61 01 01,69 01 0,83 

Não 
informado 02 03,23 00 00,00 01 0,83 

Total 62 100,00 59 100,00 121 100,00 

Estado Civil 

Solteiro 15 24,19 26 44,07 41 33,88 
Casado/ 
união 

consensual 
35 56,45 28 47,46 63 52,07 

Separado 10 16,13 05 08,47 15 12,40 
Viúvo 02 03,23 00 00,00 02 01,65 

Total 62 100,00 59 100,00 121 100,00 

Renda familiar 

≤ 02 
salários 14 22,58 12 20,34 26 21,49 

03├ 05 
salários 28 45,16 13 22,03 41 33,88 

05├ 10 
salários 16 25,81 21 35,59 37 30,58 

> 10 
salários 04 06,45 13 22,03 17 14,05 

Total 62 100,00 59 100,00 121 100,00 
Fonte: dados da pesquisa. 

Como podemos ver na Tabela 2, no que se refere à variável religião, percebemos que 

68 (56,20%) dos profissionais se consideraram católicos, seguidos 22 (18,18%) evangélicos e 

15 (12,40%) agnósticos. Quando analisamos as instituições separadamente, constatamos que, 
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na pública, 31 (50,00%) eram católicos; 13 (20,97%), evangélicos; e 13 (20,97%), agnósticos. 

Na particular, 37 (62,71%) eram católicos; 09 (15,25%), evangélicos; 06 (10,17%), espíritas.  

Dados semelhantes aos nossos foram encontrados por Pereira (2003) em estudo 

realizado na cidade de Belém (PA), a respeito da visão dos professores sobre a violência na 

escola. O autor identificou que, dos profissionais entrevistados, 85% se diziam católicos; 

10%, evangélicos; e apenas 5%, agnósticos. Entretanto Moizés (2010), em estudo sobre a 

visão do professor e do aluno sobre a sexualidade e violência na cidade de Ribeirão Preto/SP, 

constatou que, em sua população, 50% eram católicos; 33,33%, espíritas; e 16,66%, 

agnósticos.  

É importante ressaltar que a religião tem importante papel no cotidiano do ser humano, 

ajudando-o a enfrentar situações de dor e sofrimento, discriminação e atos de violência. Ela se 

apresenta na vida das pessoas e ocupa um importante espaço, ajudando a criar significados e 

coerência em seu dia a dia, sendo também fonte de motivação, proteção e recurso pessoal de 

energia em situações às vezes percebidas como caóticas. Através da religião o ser humano 

busca explicações para os fenômenos, como também conforto no enfrentamento das 

adversidades (CAMPANA, et al., 2008).  

A religião e religiosidade trazem consigo a capacidade de mobilizar energia interior, 

modificadora de atitudes e comportamentos, diferente daquela de ordem física, não 

relacionada intimamente com espiritualidade. Esse sentimento poderá tornar o homem mais 

solidário e fazê-lo desenvolver bom relacionamento consigo mesmo, com os outros e com a 

natureza, levando a um bem-estar físico, mental e espiritual (ROCHA; SARRIERA, 2006; 

SALGADO; ROCHA; CONTI, 2007).  

Para Rocha e Sarriera (2006), os profissionais da educação não costumam demonstrar 

muito interesse a respeito das questões ligadas à religião. Essa atitude tem raízes antigas, e 

pode ser explicada através da dualidade cartesiana que tornou o corpo e a mente duas 

entidades distintas, e que se tornou solução para o impasse político que dificultava o 

desenvolvimento da ciência, em oposição à Igreja Católica.  

Salgado, Rocha e Conti (2007) aconselham o profissional da educação, a priori, a 

despir-se de sua cultura e religiosidade e se aproximar da forma de compreensão do mundo 

daquele que é educado, para que não haja grandes barreiras para lidar com os alunos, 

principalmente aqueles que desenvolvem características violentas. 
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A quebra dessas barreiras existentes pode acontecer a partir de ofertas de disciplinas 

que abordem temas polêmicos vivenciados no cotidiano dos alunos, como a violência e o 

bullying. Dessa forma, o aluno apreende os valores sociais, os quais muitas vezes ele não tem 

a possibilidade de ver em seu ambiente familiar e de ver transmitido nas interações com os 

colegas, profissionais, pais e responsáveis (COSTA, 2000).  

Considerando a variável estado civil, representada na Tabela 2, percebemos que 63 

(52,07%) profissionais da educação eram casados; 41 (33,88%), solteiros; e 15 (12,40%), 

divorciados. Quando analisamos as instituições de ensino separadamente, constatamos que, na 

pública, 35 (56,45%) eram casados; 15 (24,19%), solteiros; 10 (16,13%), separados. Na 

particular, 28 (47,46%) eram casados; 26 (44,07%), solteiros; 05 (8,47%), separados.  

Em consonância com os nossos dados, mostrados na Tabela 2, Twemlow, et al. 

(2006), em seu estudo nas escolas norte-americanas (EUA) sobre a violência, constataram que 

77% eram casados; 19%, solteiros; e 4%, divorciados.  

Dados semelhantes foram detectados por Panúncio-Pinto (2006) em pesquisa a 

respeito do sentimento dos professores em relação à violência doméstica, constatando que 

66,6% dos sujeitos eram casados; 16,6%, solteiros; e 16,6%, separados.  

Dados diferentes da nossa pesquisa (Tabela 2) foram observados por Pereira (2003) 

em investigação acerca da visão dos professores sobre a violência na escola, no Pará (PA). O 

autor identificou que 45% dos profissionais eram solteiros; 40%, casados; 10%, divorciados; e 

5%, viúvos. Moizés (2010), em pesquisa realizada nas escolas de Ribeirão Preto/SP sobre 

sexualidade e violência, observou que, dos 06 educadores pesquisados, 50% eram solteiros, e 

33,33% eram casados.  

Werneck (2008), em investigação sobre o significado educadores a respeito do 

desenvolvimento infantil, realizada nas escolas da cidade do Rio de Janeiro (RJ), identificou 

que 60% eram solteiros; e 40%, casados.  

Nesse sentido, percebe-se que nas sociedades ocidentais a oficialização do casamento 

se deu pela Igreja Católica que, por volta dos séculos IX e XII, buscou uma forma de legalizar 

a união entre homens e mulheres, assim como um controle da sexualidade e de atos tidos 

como ilícitos (incesto, poligamia e adultério). Durante algum tempo, o casamento e suas 

normas funcionaram apenas como estratégia da Igreja para buscar funções que, futuramente, 

garantissem sua superioridade perante o Estado (ROSADO; POMPERMAYER; TEIXEIRA, 

2009). Entre os séculos XI e XVII, na Reforma Luterana, a valorização do casamento passou 
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a fazer parte do pensamento da população. No Brasil, o casamento esteve sob a jurisdição 

eclesiástica até 1890, sendo que, da ocupação portuguesa até o fim do século XVIII, as leis 

que regiam o país eram as mesmas de Portugal, não havendo, assim, separação entre 

casamento religioso e civil (ROSADO; POMPERMAYER; TEIXEIRA, 2009). 

Segundo Canezin (2004), o casamento e a maternidade eram as únicas realizações 

possíveis à mulher, e que por sua vez lhe conferiam o direito de cuidar e educar os filhos, mas 

sempre com a supervisão e sob a autoridade do marido. 

No Regime Republicano, novas leis foram estabelecidas e separou-se o casamento 

religioso do civil. Apesar de a Igreja ter permanecido como mentora moral do casamento, 

este, agora regido por leis cíveis, foi estendido a toda a população, independente de opção 

religiosa (CANEZIN, 2004). No entanto, após a transferência do casamento para os domínios 

do Estado, ele passou a ser reconhecido como um ato civil, sendo impostos alguns critérios, 

como o de que os cônjuges deveriam ser solteiros, viúvos ou divorciados, maiores de idade, 

ou terem autorização dos pais, quando menores (ROSADO; POMPERMAYER; TEIXEIRA, 

2009). 

Para Bernhoeft (1991) e o IBGE (2009), o intervalo entre 25 e 35 anos é o período no 

qual as pessoas querem construir família, pois sentem a necessidade de comprometer-se, 

estabelecer vínculos que representem investimento na satisfação em sua vida.   

Analisando a influência do casamento no desempenho profissional, Smithson, Lewis e 

Guerreiro (1998) afirmam que a estabilidade profissional é fator fundamental para o 

desenvolvimento de fases da vida como a de construção de uma relação segura que culmine 

no casamento. Machado (2007) constatou que um casamento estável proporciona um melhor 

prognóstico de bem-estar pessoal e profissional que satisfaça as necessidades emocionais 

básicas. A satisfação conjugal é subjetivamente vivenciada, sendo uma conceituação mais 

intrapessoal do que interpessoal, tal como a quantidade de congruência entre as expectativas 

que uma pessoa tem e as recompensas que ela realmente recebe. 

Lemos, Nascimento e Borgatto (2007) mostram que o casamento pode afetar de forma 

positiva no trabalho dos educadores, pois proporciona sentimentos de estabilidade e 

confiança, favorecendo o aumento da dedicação pessoal e maior compreensão dos alunos. 

Nesse mesmo sentido, os profissionais da educação que são casados têm  maior facilidade em 

lidar com a escola e sua família, o que contribui, coopera e apoia para o desenvolvimento 

profissional. Em contrapartida, aquele profissional que é solteiro é mais vulnerável ao 
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estresse, pois tende a ser menos paciente com a indisciplina dos alunos (HOPF, 2002; 

POCINHO; CAPELO, 2009). 

 Entretanto, Cardozo Pawlina (2007) afirmaram que os casados são pessoas 

mais estressadas por terem maior número de compromissos e responsabilidades financeiras e 

afetivas perante os seus familiares. Essa situação os leva a aumentar o nível de estresse 

quando o relacionamento familiar não é agradável e o indivíduo tem obrigações e nenhum 

prazer ou vontade de voltar para casa, se refugiando, cada vez mais, no trabalho. 

Em relação à variável renda mensal familiar, exposta na Tabela 2, constatamos que 

41 (33,88%) profissionais recebiam entre 03 e 05 salários mínimos, seguidos de 37 (30,58%) 

com entre 05 e 10 salários mínimos, e 26 (21,49%) com até 02 salários. Quando analisamos 

os dados das instituições de ensino separadamente, evidencia-se que na particular 21 

(35,59%) educadores recebiam entre 05 e 10 salários, diferentemente da pública, na qual 28 

(45,16%) sujeitos tinham remuneração entre três e cinco salários. Ressaltamos, também, que o 

salário mínimo vigente na época em que foi realizada a coleta de dados era de R$ 510,00.  

Veodato e Monteiro (2008), em estudo a respeito do perfil sociodemográfico dos 

profissionais da educação de escolas públicas do Estado de São Paulo, realizado nas cidades 

de Campinas e São José do Rio Pardo (SP), contataram que a faixa salarial familiar 

predominante para 54,7% dos entrevistados foi de 2,6 a cinco salários, e 20,9% recebiam 

menos de 2,6 salários. Os autores ressaltam que na época da pesquisa o salário mínimo 

vigente no Brasil era de R$300,00.  

Divergindo dos nossos achados (Tabela 2), Delcor et al. (2004), em pesquisa sobre a 

saúde dos educadores das escolas particulares de Vitória da Conquista (BA), constataram que 

34% dos pesquisados possuíam renda mensal familiar entre 1,6 e 3,3 salários mínimos; 23%, 

entre 3,4 e 4,5 salários; 23%, de menos de 1,6 salários; 20%, de 4,5 salários mínimos.  

Barros, Mendonça e Blanco (2009) chamam a atenção para um dado importante, 

quando dizem que aproximadamente 70% dos custos das instituições correspondem à 

remuneração da mão de obra e, mesmo assim, os salários são considerados insatisfatórias 

pelos profissionais (BARROS; MENDONÇA; BLANCO, 2009).  

De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o rendimento 

médio do trabalhador brasileiro foi de R$ 1.499,00 em setembro de 2010, o que equivale a 2,9 

salários mínimos (salário mínimo = 510,00). O valor foi 1,3% maior do que o registrado em 
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agosto desse mesmo ano (R$ 1.480,18) e 6,2% mais alto do que o rendimento de setembro de 

2009 (R$ 1.411,10) (BRASIL, 2010). 

Quando nos referimos ao salário dos professores, de acordo com Brasil (2011) 

identificou-se que é calculado diferentemente das outras categorias profissionais, como 

mostrado no Artigo 320 da CLT, criada no ano de 1943. Baseado nesse artigo, a remuneração 

dos professores deve ser fixada pelo número de aulas semanais em conformidade dos 

horários. Ainda na CLT, artigo 38 diz que, em um mesmo estabelecimento de ensino, o 

professor não poderá dar, por dia, mais de quatro aulas consecutivas, nem mais de seis 

intercaladas.  

Nesse aspecto, os salários dos profissionais da educação representam acréscimos 

significativos nos custos das instituições de ensino, ocasionando uma elevação no valor das 

mensalidades; ou um maior gasto público. Por estarem entre os mais baixos do mercado, a 

remuneração dos educadores é um fator que contribui para pouca atratividade da profissão, 

afastando aqueles com maior potencial, favorecendo a rotatividade e, portanto, a perda de 

qualidade e de produtividade da mão de obra (BARROS; MENDONÇA; BLANCO, 2009).  

Outro fator que influencia o profissional é a estabilidade no vínculo empregatício, pois 

o educador que trabalha na rede particular de ensino se depara com uma situação de maior 

instabilidade no emprego, forçando-o a adotar uma postura mais cuidadosa com os alunos, 

podendo-se perceber uma tentativa de adequação a essa nova realidade político-educacional. 

Porém, no vínculo público, há maior estabilidade empregatícia, oferecendo mais segurança 

aos trabalhadores, sendo um fator que influi para melhorar a qualidade do serviço 

(FERNANDES, 2000) 

Nesse sentido, a participação do Estado no mercado educacional faz com que não haja 

competitividade devido à falta de flexibilidade para ajustar os salários na velocidade em que 

as condições do mercado de trabalho costumam se alterar. Salários baixos podem 

desestimular investimentos na qualificação do profissional e levar ao aumento do 

absenteísmo, uma vez que os setores não são capazes de garantir a adequada remuneração aos 

trabalhadores. Isso favorece a ocorrência de graves desequilíbrios, com sérias consequências 

em relação à qualidade da mão de obra na área da educação (FERNANDES, 2000). 

O reflexo dessa situação se mostra pelo alto índice de evasão e repetência dos 

estudantes, alta produção de analfabetos funcionais, um ensino completamente desvinculado 
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das necessidades da população, tanto em termos de conteúdos quanto de métodos, que não 

forma adequadamente aqueles que permanecem na escola (HIPOLYTO, 1991). 

Hargreaves (2009) e Hipolyto (1991) ressaltam que os salários e os planos de carreira 

existentes não estimulam os educadores a buscarem algum tipo de aperfeiçoamento para 

melhorar a qualidade do serviço. Nessa situação, não há, por parte dos profissionais, um 

compromisso adequado com as políticas educacionais implementadas nestas últimas décadas, 

pois se mostram descompromissados com a melhoria do ensino e da educação. Portanto, é 

fundamental que os salários deste setor sejam permanentemente monitorados de forma que os 

desvios possam ser rapidamente corrigidos, ao invés de deixar se acumularem.  

Hargreaves (2009) comenta que existe hoje no Brasil cerca de 1,6 milhão de 

profissionais da educação no ensino fundamental e médio. Esse número vem crescendo ao 

longo das últimas décadas a uma taxa anual entre 2,5 e 3,0%, o que significa cerca de 40 mil 

novos postos de trabalho criados a cada ano. Porém, ao longo das últimas décadas, a 

importância relativa dessa ocupação cresceu apenas em 0,2 pontos percentuais. Devido aos 

baixos salários e péssimas condições de trabalho, a profissão tem sido desvalorizada por 

tantos grupos, com mais pessoas querendo deixá-la, cada vez menos querendo se juntar a ela, 

e muito poucas desejando assumir sua liderança, apresentando-se como uma crise de 

proporções perturbadoras (HARGREAVES, 2009).  

 

Tabela 3 - Distribuição dos profissionais da educação das escolas pública e 

particular, segundo a caracterização profissional. NATAL/RN, 2010 

VARIÁVEL 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

Escola Pública Escola Particular Total 
N % N % N % 

Categoria 
Profissional 

Diretor 01 01,61 01 01,69 02 01,65 
Professor 37 59,68 31 52,54 68 56,20 

Funcionários 24 38,71 27 45,76 51 42,15 
Total 62 100,00 59 100,00 121 100,00 

Tempo de 
experiência 

> 5 anos 07 11,29 08 13,56 15 12,40 
05├ 14 anos e 

11 meses 20 32,26 26 44,07 46 38,02 
15├24 anos e 

11 meses 11 17,74 11 18,64 22 18,18 
25├34 anos e 

11 meses 22 35,48 12 20,34 34 28,10 
≥ 35 anos 02 03,23 02 03,39 04 03,31 

Total 62 100,00 59 100,00 121 100,00 
Tempo de 
serviço nas 

Menos de 05 
anos 34 54,84 36 61,02 70 57,85 
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Instituições 05├14 anos e 
11 meses 16 25,81 14 23,73 30 24,79 

15├ 24 anos e 
11 meses 07 11,29 08 13,56 15 12,40 

25├ 34 anos e 
11 meses 05 8,06 01 01,69 06 04,96 
≥ 35 anos 00 0,00 00 00,00 00 00,00 

Total 62 100,00 59 100,00 121 100,00 

Carga horária 
semanal 

< 20 horas 05 08,06 05 08,47 10 08,26 
20├40 horas 39 62,90 29 49,15 68 56,20 
>  40 horas 18 29,03 25 42,37 43 35,54 

Total 62 100,00 59 100,00 121 100,00 

Séries de 
ensino* 

6º ano 28 12,6 41 15,0 69 14,0 
7º ano 27 12,1 39 14,2 66 13,4 
8º ano 24 11,0 38 14,0 62 12,5 
9º ano 44 19,8 37 13,5 81 16,3 
1º ano 32 14,4 38 14,0 70 14,2 
2º ano 33 14,8 38 14,0 71 14,3 
3º ano 34 15,3 42 15,3 76 15,3 

Total 62 100,00 59 100,00 121 100,00 
Fonte: dados da pesquisa. 

* Os entrevistados poderiam responder mais de uma alternativa nessa questão. 

No que diz respeito à variável categoria profissional, na Tabela 3, percebemos que 68 

(56,20%) eram professores; 51 (42,15%), funcionários; e apenas 02 (01,65%), diretores. 

Quando analisamos as instituições de ensino separadamente, percebemos que, na pública, 37 

(59,68%) eram professores; 24 (38,71%), funcionários; e 01 (01,61%), diretor. Na particular, 

31 (52,54%) eram professores; 27 (38,71%), funcionários; e 01 (1,69%), diretor. 

Semelhante aos nossos achados (Tabela 3), Veodato e Monteiro (2008), em estudo a 

respeito do perfil sociodemográfico dos profissionais da educação de escolas públicas do 

Estado de São Paulo (SP), realizado nas cidades de Campinas e São José do Rio Pardo, 

contataram que, dos 258 educadores entrevistados, 64,7% eram professores, seguidos de 7,2% 

diretores e vice-diretores, e 43,1% eram funcionários.  

Campos e Cardoso Jorge (2010), em pesquisa sobre a reflexão do bullying nas escolas 

particulares de Natal (RN), identificaram que 82% da população eram professores, 7,4% 

fiscais de corredor; 7,4%, coordenadores; 1,6%, diretores; 1,6%, psicólogas.  

Duarte et al. (2008), no estudo sobre a associação entre as características do 

profissional do ensino fundamental e seus conhecimentos em saúde bucal, na cidade de  

Campos dos Goytacazes (RJ), identificaram que 50,5% eram professores; 25%, funcionários; 

13% eram auxiliares de serviços gerais; 6,5%, secretários; e 5%, diretores e vice-diretores.  
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O professor é considerado uma figura central, o principal capital humano das 

instituições de ensino, sendo responsável pelo sucesso ou fracasso do processo educativo. 

Sobre eles recai uma grande responsabilidade, pois estão inseridos num mercado de trabalho 

que compartilham de um mundo onde reside um reservatório cultural que torna possível a 

integração de cada indivíduo, geradora de identidade grupal, comparar saber popular e saber 

científico (ANDERE, 2008).  

Andere (2008) ressalta que os professores devem ser educadores e sujeitos do processo 

educativo, estabelecendo uma relação horizontal com os alunos através do diálogo, 

contribuindo na produção do conhecimento. Eles precisam se comprometer e aprofundar os 

temas educacionais, indo além da simples transmissão de conhecimento ou experiências 

profissionais, influenciando no ensino, contribuindo para a construção do seu próprio 

conhecimento e o do aluno.  

A atuação dos educadores em sala de aula tem sido alvo de investigação permanente 

por parte dos pesquisadores da área educacional. As tendências construtivista e 

sociointeracionista têm enfatizado o papel destes profissionais como mediadores da relação 

dos alunos com o objeto de conhecimento, e, sendo eles os que coordenam as interações entre 

os alunos, isso coloca-os, de certa forma, também no papel de coeducadores em sala de aula 

(ANDERE, 2008). 

Andere (2008) percebeu que a interação entre iguais contribui para o rendimento 

escolar e proporciona a aprendizagem de habilidades sociais e comportamentos necessários à 

vida adulta, como o controle de impulsos agressivos, a adaptação às normas estabelecidas e a 

tomada de perspectiva. Nesse aspecto, percebe-se a figura do professor como um profissional 

autônomo, com um controle sobre o seu processo de trabalho, visto como autoridade na 

comunidade, e favorecedor da interação entre escola e aluno.  

Hipolyto (1991) chama a atenção dizendo que, com o processo de urbanização e a 

industrialização, ocorreu a construção de escolas em estruturas cada vez mais complexas. Isso 

levou a um aumento acentuado do número de professores, fazendo desaparecer a figura do 

educador autônomo. Os professores podem ser considerados como integrantes da classe 

profissionais, pois estes estão submetidos a um processo de proletarização que, se não 

perfeitamente configurado, está em pleno desenvolvimento. Porém, mantêm boa parte do 

controle sobre o seu trabalho, ainda gozam de uma certa autonomia e, em muitos casos, não é 

facilmente substituído pela máquina.  As condições de trabalho impostas aos professores no 
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Brasil se apresentam extremamente precárias, o que os distancia, em termos de renda e de 

prestígio, do profissionalismo. 

A precariedade faz com que esses profissionais busquem, de forma incessante, uma 

regulamentação da profissão, através de conquistas salariais, planos de carreira, garantias no 

emprego e qualificação para o exercício da profissão. A classe dos professores convive com 

uma escola que se apresenta bastante fragmentada, na qual há divisão do trabalho, a 

introdução dos especialistas, a separação entre os atos de conceber e executar, a diminuição 

do controle sobre o processo pedagógico. Há também uma influência cada vez menor sobre os 

conteúdos e métodos de ensino por parte dos professores, enfim, a forma como o trabalho está 

organizado na escola evidencia o cotidiano que o professor enfrenta (GONSALVES, 

ARAGÃO, 2000).  

Os autores acrescentam ainda que a escola está organizada de tal forma que o trabalho 

do professor se torna alienado e isso o conduz para uma desqualificação crescente. Com a 

rotatividade de educadores, há substituição da mão de obra no setor, principalmente o 

particular, desmotivando o profissional (GONSALVES, ARAGÃO, 2000). 

Como podemos perceber, na área da educação o foco está voltado para os professores. 

Eles se tornam a categoria priorizada na criação de projetos, nas capacitações, formulações de 

políticas, devido ao seu maior contato com os alunos. Mesmo reconhecendo a indiscutível 

relevância desses profissionais, não devemos nos esquecer dos demais funcionários, pois 

muitas vezes as ações direcionadas a essas categorias são secundarizadas. Ainda que as 

funções cumpridas por esse segmento, no sentido mais amplo, não sejam exclusivas da 

instituição escolar (tais como: secretaria, serviços administrativos, limpeza, merenda), os 

profissionais dessas áreas exercem uma função educativa junto aos estudantes e participam do 

conselho escolar, órgão máximo de gestão da escola, espaço de deliberação das ações a serem 

desenvolvidas para cumprir a sua função social (TROVAN; TAVARES, 2007).   

Trovan e Tavares (2007) acrescentam que, para isso ocorrer, é necessário considerar 

todos os integrantes da escola como protagonistas do processo educativo e torna-se 

imprescindível a construção de uma prática de trabalho coletiva, comprometida com a 

qualidade da educação. Este processo de formação continuada pode ser facilitado para que 

haja uma melhoria do ensino e realização da meta de democratizar a educação, tendo em vista 

uma participação mais efetiva, consciente, no processo educativo da escola.   



                                                                                                           

                                                                                         Resultados e Discussão   

 

86 

Nesse sentido, é imprescindível que todos os profissionais da educação ultrapassem os 

limites da sala de aula, buscando novos conhecimentos, e superem o preconceito histórico que 

vê de maneira diferenciada os funcionários não docentes. Estes são considerados, na maioria 

dos casos, apenas como trabalhadores braçais, tarefeiros, alienados das ações pedagógicas; é 

preciso que se passe a reconhecê-los como funcionários conscientes de seu papel de 

educadores, preparados e capacitados de maneira a educar as crianças e adolescentes 

(TROVAN; TAVARES, 2007).    

A próxima categoria a ser discutida é a dos diretores, que, segundo Silva (2006), é 

uma figura que coordena os trabalhos e põe em ação o processo de decisão na organização das 

tarefas, podendo estar centrada em apenas um indivíduo, ou de maneira coletiva; que deve 

exerce uma gestão democrática e participativa, com o intuito de atingir metas e cumprir 

responsabilidades. A direção da escola articula e integra os vários setores contidos na 

instituição, como a parte administrativa, pedagógica, secretariado, serviços gerais e a 

comunidade. Porém a função predominante é a de gerir e administrar, com conotação 

pedagógica, baseada em um projeto educativo.  

Ressaltas-se, também, que as instituições de ensino têm objetivos diferentes de uma 

empresa, pois elas têm um caráter pedagógico de ação educativa, que visa dar uma direção 

consciente e planejada ao processo educacional, através da formulação de objetivos 

sociopolíticos e educativos viabilizados a partir de metodologias organizativas educacionais 

(LIBÂNEO, 2001).  

Libâneo (2001) acredita que o diretor deve desenvolver funções pedagógicas, apesar 

de estar bastante atarefado com as questões administrativas, repassando, assim, essas 

atribuições aos coordenadores. As prioridades dos diretores são as funções administrativas 

relacionadas a pessoal, ao aspecto financeiro, estrutura, obtenção e manutenção de recursos 

materiais, supervisão geral das obrigações de rotina dos funcionários e professores, e relação 

com a comunidade, sendo delegada a parte pedagógica propriamente dita aos coordenadores.  

Silva (2006) discute a respeito da dupla pressão a que os diretores são submetidos. Por 

parte dos trabalhadores da escola, alunos e pais, em suas reivindicações para a melhoria das 

condições de trabalho e ensino; e, por parte do Estado, para cumprir as orientações impostas. 

A forma como o diretor consegue lidar com a situação implica na imagem construída pelos 

agentes pedagógicos.  
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Infelizmente, esse conflito não tem uma solução fácil devido às relações geradas pelo 

capitalismo da nossa sociedade, a qual se depara com ações administrativas restritas. Porém, 

isso não justifica a passividade em resolver a situação, e sim deve servir de estímulo para a 

transformação da sociedade de maneira efetiva e duradoura (LIBÂNEO, 2001).   

 No tocante à variável tempo de experiência na profissão, representada na Tabela 3, 

identificamos que 46 (38,02%) sujeitos possuíam entre 5 anos e 14 anos e 11 meses de 

experiência no ensino; seguidos de 34 (28,10%) profissionais com 25 a 34 anos; e 22 

(18,18%) entre 15 anos e 24 anos e 11 meses. Quando analisamos as instituições de ensino 

separadamente, constatamos que, na pública, 22 (35,48%) profissionais tinham entre 25 anos 

e 34 anos e 1 mês de experiência; 20 (32,26%), entre 5 anos e 14 anos e 11 meses; 11 

(17,74%) entre 15 anos e 24 anos e 11 meses. Na particular 26 (44,07%) tinham entre 5 anos e 

14 anos e 11 meses; 12 (20,34%) entre 25 anos e 34 anos e 11 meses; 11 (18,64%), entre 15 

anos e 24 anos e 11 meses.   

Dados semelhantes aos da pesquisa (Tabela 3) foram encontrados por Campos e 

Cardoso Jorge (2010) em estudo com educadores da rede particular de Natal/RN, quando 

identificaram que 48,35% dos sujeitos tinham entre 5 e 10 anos de experiência profissional. 

Cotaifer et al. (2003) constataram que, dos 68 pesquisados, 86,7% entrevistados possuíam 

uma média de 11 anos de experiência profissional.   

Galan (2000), em estudo sobre a prática profissional dos educadores, encontrou que, 

dos 30 sujeitos entrevistados, 40% tinham entre 2 e 7 anos de experiência na profissão; 33%, 

entre 11 e 20 anos; e 27%, entre 21 e 30 anos de experiência.  Oliveira (2009), em pesquisa a 

respeito das ações dos gestores para o enfrentamento da violência na escola, na cidade de 

Ribeirão Preto (SP), identificou que 60% dos profissionais tinham entre 1 e 5 anos de 

experiência na profissão; e 40%, entre 10 e 20 anos.   

Divergindo dos dados da pesquisa ora realizada (Tabela 3), Castro (2008) identificou, 

em estudo sobre o sofrimento do professor diante da criança agredida, na cidade de São Paulo 

(SP), que 33,33% dos profissionais da educação pesquisados tinham entre 3 e 6 anos de 

experiência na sua profissão; 33,33% dos sujeitos possuíam entre 12 e 18 anos de experiência; 

e 33,33%, entre 20 e 28 anos.  

Pereira (2003) constatou, em investigação sobre a visão dos professores sobre a 

violência na escola, na cidade de Belém (PA), que 40% possuíam 21 anos de experiência 

profissional, seguidos por 30% com entre 5 e 10 anos; 25%, entre 16 e 20 anos; e 5%, entre 
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11 e 15 anos. Twemlow et al. (2006, em pesquisa a respeito das condutas dos professores 

contra o bullying nas escolas dos EUA, observaram que 72 (62%) tinham aproximadamente 

37 anos de experiência na profissão.  

Para Fernandes (2000), os saberes profissionais dos educadores são adquiridos por 

meio de experiências centradas no espaço escolar que moldam sua identidade profissional, 

num processo de socialização constante. Os educadores, principalmente os professores que 

possuem três ou quatro anos de experiência de profissão, estão inseridos na fase de 

competência. Essa fase é considerada a de proficiência, na qual o profissional apresenta maior 

autonomia no seu trabalho aliada à intuição, percebendo e interligando problemas 

aparentemente distintos, desenvolvendo um nível de categorização superior. 

Nessa fase inicial os educadores são recém-formados que saem das universidades e 

começam exercer a profissão tateando, seguindo modelos de seus melhores professores ou até  

modelos contrários, dependendo da capacidade de reflexão do sujeito. Nesses moldes, o 

professor que for reflexivo sobre e na sua própria prática tende a desenvolver, depois de 

alguns anos, autonomia, capacidade de tomar boas decisões, criatividade, melhor desenvoltura 

nas produções acadêmicas (GONSALVES, ARAGAO, 2000; SCHÖN, 1992; ZEICHNER, 

1993).  

Continuando com esse raciocínio, Fernandes (2000) diz que, por volta dos 10 a 15 

anos de experiência, o educador já passou pelo período de maior instabilidade e insegurança, 

característicos dos primeiros anos de docência, e ingressa na fase seguinte, em que se sente 

mais seguro e competente. Porém, ao chegar aos 20 ou 25 anos de experiência, situações em 

seu ambiente de trabalho que desmotivam e desestimulam fazem com que o educador comece 

a evidenciar momentos de desânimo e apreensão.   

Nessa última fase é importante que os profissionais da educação procurem alternativas 

para modificar essa situação. Algumas sugestões apresentadas pelos autores são os cursos de 

atualizações contínuas, grupos de estudos e pesquisas. Esses grupos estimulariam a troca de 

experiências entre os profissionais e a criação de projetos inovadores que visem instigar e 

motivar os educadores (GONSALVES, ARAGÃO, 2000).  

No que diz respeito ao tempo de serviço nas instituições, apresentado na Tabela 3, 

contatamos que 70 (57,85%) dos educadores tinham menos de 5 anos de serviço na 

instituição; 30 (24,79%), entre 5 e 14 anos; 15 (12,40%), de 15 a 24 anos. Quando analisamos 

as instituições de ensino separadamente, na escola pública percebemos que 34 (54,84%) 
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tinham menos de 5 anos de experiência na instituição; 16 (25,81%), entre 5 anos e 14 anos e 

11 meses; e 7 (11,29%) entre 15 anos e 24 anos e 11 meses. Na particular havia 36 (61,02%) 

com até 5 anos; 14 (23,73%) entre 5 anos e 14 anos e 11 meses na instituição; 8 (13,56%) 

entre 15 e 24 anos.  

Semelhante à nossa pesquisa (Tabela 3), Panuncio-Pinto (2006), na pesquisa sobre o 

sentido do silêncio dos professores diante da violência doméstica sofrida por seus alunos nas 

cidades do interior de São Paulo (SP), constatou que 83,4% dos profissionais da educação 

estavam havia menos de cinco anos trabalhando na instituição, e apenas 16,6%, entre 5 e 14 

anos.  

Gomes et al. (2006), em estudo realizado em uma escola no Distrito de Porto, em 

Portugal, encontrou que 90% tinham entre 1 e 7 anos de serviço na instituição.  

Diferente dos nossos achados (Tabela 3), Lapo e Bueno (2003) identificaram, em 

estudo realizado nas escolas da rede pública do Estado de São Paulo, que, dos 91% dos 

educadores que responderam ao questionário, a maioria possuía 10 anos de tempo de serviço 

na rede pública. Para Botarelli (2010) e Campos (2005), quanto maior o tempo de serviço, 

mais experiente é o profissional, tendo grande possibilidade de promoção e melhoria salarial. 

Ter um maior tempo de serviço na instituição na qual exerce suas atividades favorece uma 

atuação positiva dos profissionais, pois denota um potencial maior de experiência, podendo 

apresentar mais segurança no desempenho de suas funções. Porém, os autores advertem os 

profissionais para não entrarem no comodismo e não deixarem de se interessar no processo de 

atualização e aprimoramento dos seus conhecimentos, optando pelo domínio de rotinas. Em 

contrapartida, aqueles que possuem pouco tempo de serviço procuram suprir as lacunas 

existentes pela falta de experiência através da busca constante de conhecimentos, atualizando-

se em congressos e especializando-se nas diversas áreas, pelos cursos de pós-graduação latu 

sensu (CAMPOS, 2005; BOTARELLI, 2010).  

O tempo de serviço, o envolvimento institucional, a estabilidade adquirida, a proposta 

de trabalho satisfatória e valorativa são fatores que estimulam à permanência dos funcionários 

nas organizações. Concordando com Botarelli (2010), Campos (2005) mostra em seu estudo 

que o tempo de trabalho num determinado setor pode ser considerado um indicativo de 

satisfação no trabalho, já que grande parte da vida do profissional está sendo dedicada a esta 

atividade. A autora ressalta, ainda, que esse fato, na cultura em que se vive, parece ser 

sinônimo de sucesso (CAMPOS, 2005; MARTINS et al., 2006).   
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No que se refere à variável, da Tabela 3, carga horária semanal de trabalho, 

constatamos que 68 (56,20%) profissionais trabalhavam entre 20 e 40 horas por semana; 43 

(35,54%) tinham carga horária de mais de 40 horas semanais e apenas 10 (08,26%) tinham 

menos de 20 horas. Quando analisamos as instituições de ensino separadamente, percebemos 

que, na pública, 39 (62,90%) tinham carga horária entre 20 e 40 horas; 18 (29,03%), mais de 

40 horas; e 5 (08,06%), menos de 20 horas. Na particular, 29 (49,15%) trabalhavam entre 20 e 

40 horas; 25 (42,37%), mais de 40 horas; e 5 (08,47%), menos de 20 horas.  

Semelhante aos nossos achados, Veodato e Monteiro (2008), em estudo a respeito do 

perfil sociodemográfico dos profissionais da educação de escolas públicas do Estado de São 

Paulo, identificaram que a média de carga horária semanal de trabalho era de 35,1 horas. 

Cardoso e Jorge (2010), em pesquisa sobre o olhar dos educadores sobre o bullying, realizada 

em escolas da rede particular em Natal (RN), salientam que o número de horas de trabalho por 

semana apresentou uma grande variabilidade de tempo (6 a 70 horas), com uma média 

ligeiramente acima das 28 horas. 

Delcor et al. (2004) realizaram um estudo em Vitória da Conquista (BA), sobre as 

condições de saúde dos educadores das escolas particulares, e identificaram que 90% dos  

profissionais tinham uma média de carga horária semanal de 34,3 horas.  

 Stacciarini e Tróccoli (2001) chamam a atenção, dizendo que o trabalho ocupa 

a maior parte do tempo das pessoas, devido às breves pausas para descansos, ritmo intenso, e 

longas jornadas de trabalho. O tempo dispensado às atividades laborais é, por si só, 

considerado um estressor, sendo também relacionado com a quantidade de atividades a 

desenvolver.  

Para Gomes (2008), a definição de jornada de trabalho consiste no tempo diariamente 

dedicado a uma atividade. Trata-se de matéria inclusa no âmbito do direito tutelar do trabalho, 

posto que ela, ao ser limitada a tempos determinados, predispõe o trabalhador a problemas de 

ordem biológica, social e até econômica, sendo recomendado pela Constituição Federal de 

1988 não ultrapassar 44 horas semanais. É necessário que o trabalhador disponha de horas de 

lazer para o melhor desenvolvimento de sua personalidade, quer do ponto de vista individual, 

familiar ou coletivo.  

Nesse sentido, Klein (2003) ressalta que o capitalismo exige que os profissionais 

trabalhem de maneira excessiva, produzindo além do necessário, para gerar cada vez mais 

lucros para o empregador. O tempo de trabalho extra esbarra no limite biológico do corpo 
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humano, pois é impossível manter o trabalhador em atividade sem interrupção, durante muitas 

horas no dia.  

A jornada de trabalho do educador não se restringe ao âmbito da sala de aula, mas 

extrapola para o ambiente doméstico. Muitas vezes, o educador necessita usar suas 

madrugadas e também os finais de semana, reservado para o repouso, para dar conta das suas 

atividades (GOMES, 2008). 

Além de toda essa problemática, Parfaro e Martino (2004) comentam que muitos 

profissionais possuem dupla jornada de trabalho devido à situação econômica, como os 

baixos salários, insuficientes para o sustento da família, levando-os a procurar novas fontes de 

renda. Nessa realidade, é preciso enfrentar dupla jornada, o que pode interferir em alguns 

aspectos, como a qualidade de vida do trabalhador.   

Há de se considerar também que, embora o sucesso da educação dependa do trabalho 

em conjunto dos educadores, a administração escolar não fornece os meios pedagógicos 

necessários à realização de todas as tarefas, que são cada vez mais complexas. Os educadores 

são compelidos a buscar, então, por seus próprios meios, formas de requalificação que se 

traduzem em aumento não reconhecido e não remunerado da jornada de trabalho 

(GASPARIN; BARRETO; ASSUNÇÃO, 2005).  

No âmbito de todas as atividades desenvolvidas pelas mulheres, com os múltiplos 

papéis assumidos, muitas vezes, em algumas situações, elas se sentem impotentes e frustradas 

por não conseguirem conciliar seus inúmeros afazeres. A sobrecarga de trabalho, com 

jornadas duplas ou triplas, pode conduzir a educadora ao estresse emocional, considerando 

que sua inserção no mercado de trabalho não a desvinculou das tarefas domésticas e da 

educação dos filhos, resultando num acúmulo de atribuições (PARFARO; MARTINO, 2004). 

Para Parfaro e Martino (2004), deve-se dar uma atenção especial a esse sexo, pois a 

educação é considerada um campo profissional predominantemente desempenhado pelas 

mulheres. Assim, Araújo et al. (2006) valorizam as investigações com educadores em que 

dialogam a respeito da condição do feminino, considerando as dimensões dos tipos de 

atividades e ocupações desempenhadas pelas mulheres, e suas características. Isso implica 

avaliar a carga global de trabalho, levando em conta a segunda jornada laboral.  

A análise da dupla jornada de trabalho é complexa e articula diversos fatores comuns 

às esferas pública e particular, como a sobrecarga psicológica, fadiga física ou burnout; tempo 

insuficiente para lazer, para descanso, horas de sono e alimentação. Pesquisas revelam que a 
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associação dos problemas familiares com as condições precárias de trabalho está diretamente 

ligada aos sintomas de depressão entre as mulheres; os autores constataram que as horas 

gastas em casa com atividades que deveriam ter sido desenvolvidas no ambiente de trabalho, 

sendo este remunerado ou não, elevam a sintomatologia de depressão nos educadores 

(ARAÚJO et al., 2006). 

Tratando especificamente do professor, de acordo com o artigo 318 da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), do ano de 1943, em um mesmo estabelecimento de ensino o 

professor não poderá dar mais de quatro aulas consecutivas, nem mais de seis intercaladas, 

por dia (BRASIL, 2011).   

Em consequência disso, diferentemente de outras categorias de trabalhadores, para os 

professores consoante o dispositivo no Artigo 320 da CLT, publicado no Brasil (1943), afirma 

que a remuneração dos professores deverá ser fixada pelo número de aulas semanais e em 

conformidade com os horários. Assim, o educador fica autorizado a ministrar quatro aulas 

consecutivas ou seis intercaladas. É inquestionável que o excedente a essa estipulação legal 

deva ser considerado como extra.  Embora a Constituição Brasileira disponha, como direito, 

horas determinadas para o cidadão exercer suas funções laborais, o agravamento da crise 

social não tem permitido o exercício pleno desse direito.  

Na Tabela 3, na variável séries de ensino nas quais os profissionais atuam, 

percebemos que 81 (16,30%) atuavam no 9º ano do ensino fundamental II; 76 (15,30%), no 3º 

ano do ensino médio; 71 (14,31%), no 2º ano do ensino médio. Quando analisamos as 

instituições de ensino separadamente, constatamos que, na pública, 44 (19,80%) atuavam no 

9º ano do ensino fundamental II; 34 (15,30%), no 3º ano do ensino médio; 33 (14,80%), no 2º 

ano do ensino médio. Na particular, 42 (15,30%) exerciam suas atividades no 3º ano do 

ensino médio; 41 (15,00%), no 6º ano do ensino fundamental II; e 39 (14,20%), no 7º ano do 

ensino fundamental II.  

Semelhante aos dados da nossa pesquisa (Tabela 3), Silva (2010), em estudo sobre a 

percepção dos docentes a respeito da prática do bullying na escola, constatou que 34,7% dos 

profissionais atuavam no Ensino Fundamental II; 18,8%, no ensino médio; e 46,5%, no 

infantil. 

No entanto, diferente dos nossos dados (Tabela 3), Castro (2008) identificou, em 

estudo sobre o sofrimento do professor diante da criança agredida, na cidade de São Paulo 
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(SP), que 58,3% dos entrevistados atuavam no ensino médio; e 50%, no fundamental. 

Salientamos que os profissionais poderiam dar mais de uma resposta a essa variável.  

Alencar e Fleith (2003), em investigação sobre as barreiras de criatividade pessoal dos 

educadores de distintos níveis de ensino, constataram que 24,1% dos educadores atuavam no 

ensino médio; e 18,6% profissionais, no fundamental II.  

À medida que se percebe a necessidade de mudança do sistema de ensino, algumas 

reformas vêm sendo introduzidas nos níveis estadual e municipal nos últimos anos, trazendo 

consigo uma nova perspectiva para a abordagem da formação, principalmente na carreira dos 

professores. (CAMPOS, 1999). 

Schwartzman (2004) comenta que a educação é o principal instrumento para 

solucionar os problemas de pobreza, desigualdade e falta de oportunidade que afetam os 

segmentos mais pobres. A educação, considerada como capital humano, aumenta a 

produtividade e gera riqueza. Com a ampliação do acesso à educação, se daria mais 

oportunidades a todos para reduzir a desigualdade social. Ao serem difundidos os valores de 

convivência social e comportamento ético, a educação fortaleceria o capital social, gerando 

mais confiança, honestidade e credibilidade nas transações econômicas, fortalecendo os 

mercados e criando um ambiente mais favorável para os investimentos.  

Nessa perspectiva, o ensino está cada vez mais complexo devido à crescente demanda 

por escolarização das camadas populares, aos avanços científicos e tecnológicos no cotidiano, 

em geral, às mudanças ocorridas nas tecnologias da informação e comunicação e aos desafios 

do mundo do trabalho. É, pois, responsabilidade dos profissionais e escolas preencher as 

lacunas existentes no processo de educação. Assim, depois da ênfase recair sobre os 

conteúdos a serem ensinados, as questões de sistema e de organização curricular e sobre os 

processos de ensino/aprendizagem, convive-se, atualmente, com uma mudança de foco para 

dar atenção à profissão e ao desenvolvimento do educador (LIMA; MAUÉS, 2006).  

O educador deve ter o perfil adequado para entender às características e necessidades 

dos alunos em diferentes fases de seu desenvolvimento, percebendo a criança, o adolescente, 

o jovem e o adulto de forma específica. Pensando em suas diversidades e em suas contínuas 

mudanças, nas transformações das condições de vida da população e nos valores que 

informam a socialização das novas gerações nos diversos espaços fora da escola: na família, 

na cidade, nos meios de comunicação, nos grupos de pares, no trabalho (CAMPOS, 1999). 
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Para que isso aconteça, é importante que os profissionais da educação associem sua 

formação profissional com a teoria e prática cotidianas, favorecendo as decisões pedagógicas 

e a competência profissional. Um profissional capacitado consegue refletir para os alunos uma 

nova forma de apreender, propiciando a construção de discentes críticos e reflexivos 

(NUNES, 2001).   

 

5.2. ASPECTOS RELACIONADOS À DIMENSÃO DA VIOLÊNCIA NA 

ESCOLA  

 

Gráfico 01 - Distribuição das instituições de ensino segundo a presença de 

episódios de violência na instituição. NATAL/RN, 2010 

 
                             Fonte: dados da pesquisa. 

De acordo com os dados do Gráfico 1, 111 (91,74%) profissionais presenciaram 

episódios de violência na instituição que trabalhavam e 10 (08,26%) nunca vivenciaram tal 

situação. Quando analisamos as instituições de ensino separadamente, percebemos que, na 

pública, 59 (95,16%) presenciaram violência, 3 (04,84%) não a presenciaram. Na particular, 

52 (88,14%) presenciaram episódios de bullying e 07 (11,86%) não presenciaram.   

Medeiros (2006), em pesquisa sobre a visão dos professores e alunos a respeito da 

agressão dentro da escola da cidade de São José do Rio Preto (SP), 84% dos entrevistados 

responderam sim e 12% não.  
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Atualmente a violência é considerada um fenômeno frequente e crescente em todos os 

domínios da vida social. Quando ocorre no ambiente escolar, esse evento afeta os professores, 

funcionários e alunos que a vivenciam em seu cotidiano em diferentes formas de expressão. A 

maioria dos profissionais se depara com situações difíceis e não sabe como agir para resolver 

e prevenir os múltiplos conflitos e eventos violentos que surgem no cotidiano escolar 

(GONÇALVES, 2005; BOTELHO; SOUZA, 2007).   

De acordo com Lopes Neto (2005), os eventos violentos caracterizados pela agressão 

interpessoal, quando uma pessoa é feita de receptora do comportamento agressivo de outra 

mais poderosa, trazem consequências imediatas ou tardias para todos os envolvidos, sendo 

denominados de bullying.  

Seixas (2005) afirma que essa violência tem sido caracterizada como um fenômeno 

multifacetado, abrangendo uma variedade de manifestações, desde atos antissociais, 

delinquência, vandalismo e comportamentos de oposição. Lopes Neto (2005) destaca, 

também, que uma característica importante do bullying é a atitude agressiva, intencional e 

repetida, que ocorre sem motivação evidente, adotada por um ou mais estudantes contra outro, 

sendo executada dentro de uma relação desigual de poder causando dor e angústia.   

Sendo assim, o bullying atinge a saúde física, emocional e a aprendizagem das vítimas. 

Isso acontece quando são expostas de forma repetitiva e prolongada às situações de 

humilhação e ameaças, fazendo com que percam o interesse por suas atividades (FANTE, 

2008). Morais e Lopes (2010) acrescentam que o bullying sempre existiu dentro das escolas, 

as pessoas aparentemente fracas sempre foram vítimas de alguma forma de agressão. Esse 

comportamento tende a piorar a cada dia, trazendo, além dessas brincadeiras, atos de 

violência que partem de jovens agressores que passam a impor o respeito dentro da escola, 

formando grupos no ambiente.  

Nesse sentido, Lopes Neto (2005) comenta que a escola deva ser um local bastante 

significativo para os alunos, professores e funcionários. Porém, aqueles que não se adaptam 

têm maior probabilidade de apresentar desempenhos insatisfatórios, comprometimentos 

físicos e emocionais ou sentimentos de insatisfação com a vida que favorecem para a 

ocorrência de atitudes violentas.  

De acordo com Santos (2010), para que essas atitudes violentas aconteçam, é 

necessário ter os participantes da ação, como o agressor, vítima típica, provocadora, agressora 

e os espectadores. Esse comportamento antissocial, de acordo com Mascarenhas (2006), causa 
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um clima de indisciplina e estresse no ambiente escolar, sendo de fundamental importância 

que as lideranças educativas, juntamente com os alunos, enfrentem este problema através de 

estratégias que favoreçam a melhoria da qualidade do bem-estar psicossocial no ambiente 

educativo.   

Os integrantes da escola têm direito a um ambiente escolar seguro que lhes favoreça 

uma convivência interpessoal de respeito, dignidade humana e cidadania, caracterizadas pela 

aceitação e o acolhimento das diferenças individuais, variáveis essenciais para a saúde 

emocional e o bem-estar psicossocial durante a realização das atividades. Isso ocorre através 

da assimilação dos valores pelos educandos por meio de procedimentos e atitudes dos 

profissionais, alunos e pais, nas experiências humanas acumuladas no decorrer da história, 

tendo em vista a formação dos indivíduos como cidadãos (MASCARENHAS, 2006). 

 

Tabela 4 - Distribuição das instituições de ensino, segundo a identificação do tipo 

de violência presenciada. NATAL/RN, 2010 

VARIÁVEL 

Tipos de violência* 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

Escola Pública 
Escola 

Particular 
Total 

N % N % N % 

Violência Física 44 70,97 21 35,59 65 53,72 

Violência Sexual 03 04,84 03 05,08 06 04,96 

Violência Indireta 17 27,42 06 10,17 23 19,01 

Violência Verbal 52 83,87 48 81,36 100 82,64 

Violência Psicológica 27 43,55 11 18,64 38 31,40 

Não respondeu 03 04,84 09 15,25 12 09,92 

Total 146 100,00 98 100,00 244 100,00 

Fonte: dados da pesquisa  

* Os entrevistados poderiam responder mais de uma alternativa nessa questão. 

No que se refere à variável tipos de violência presenciados pelos profissionais da 

área da educação, mostrada na Tabela 4, identificamos que 100 (82,64%) entrevistados 

presenciaram a violência verbal; seguidos de 65 (53,72%) em relação à física; 38 (31,40%), 

psicológica; 23 (19,01%), a indireta, que inclui roubo, furto, dano ao patrimônio pessoal ou 

instituicional; 06 (4,96%), a sexual; e 12 não responderam a esse questionamento. Quando 

analisamos as instituições de ensino separadamente, percebemos que, na pública, 52 (83,87%) 
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profissionais presenciaram violência verbal; 44 (70,97%), física; 27 (43,55%), psicológica; 17 

(27,42%), indireta. Na particular, 48 (81,36%) presenciaram violência verbal; 21 (35,59%), 

física; 11 (18,64%), psicológica; e 06 (10,17%), indireta. 

Dados semelhantes aos do estudo ora desenvolvido (Tabela 4) foram encontrados por 

Pereira e Pinto (1999), em investigação realizada com alunos de escolas do ensino básico e 

médio de Portugal, identificando que 61% entrevistados presenciaram alguma violência 

verbal, seguidos de 38% que presenciaram a violência física; e 31%, a indireta. Ressaltamos 

também que os participantes poderiam marcar mais de uma resposta para esse 

questionamento.  

Medeiros (2006), em pesquisa sobre a visão dos professores e alunos a respeito da 

agressão dentro da escola da cidade de São José do Rio Preto (SP), constatou que 42% dos 

sujeitos presenciaram a violência verbal; seguidos 16% no caso da física; e 12% da 

psicológica.  

Salientando os dados da nossa pesquisa (Tabela 4), percebemos que a agressão verbal 

foi a violência que mais se destacou. Nesse sentido, Minayo (2005) afirma ser imprescindível 

que todo profissional, independente da área de atuação, saiba diferenciar os tipos de violência. 

Por essa razão, deve desenvolver estratégias que auxiliem na identificação e prevenção desse 

evento. Partindo dessa perspectiva, o autor conceitua a agressão verbal como qualquer forma 

de maus-tratos, falada explicitamente ou subentendida, que deixa o indivíduo sentir-se 

pessoalmente ou profissionalmente agredido, desvalorizado ou humilhado.  

De acordo com Seixas (2005), os alunos do ensino fundamental e médio costumam 

agredir mais os colegas e profissionais verbalmente, diminuindo os casos de violência física 

que são mais evidentes entre as crianças do ensino básico. Martins (2005) aponta, ainda, que 

as mulheres costumam realizar mais esse tipo de agressão, por ser uma forma sutil de 

expressar esse evento.  

O segundo tipo de violência mais presenciado dentro do ambiente escolar (Tabela 4), 

com 65 (53,72%) profissionais, foi a física. Para Minayo (2005), este tipo de evento se 

caracteriza pelo uso da força física que resulta em consequências físicas, sexuais ou 

psicológicas. Para Meneghel, Glugliani e Falceto (1998), a violência física cometida na escola 

é uma consequência desse evento no ambiente familiar. De acordo com o relatório do Centro 

Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância (CRAMI), a violência física é a mais 

notificada, com 51% dos registros entre 1988 a 2000, pelo fato de deixar marcas visíveis no 
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corpo, possibilitando a identificação. Por ser uma punição bastante utilizada pelos pais, se 

perpetua nos jovens como uma conduta comum que se reproduz, afetando o desempenho e a 

qualidade das relações dentro das escolas entre alunos, professores e funcionários (CRAMI, 

2000; LIMA, 2007).   

O terceiro tipo de violência, presenciada por 38 (31,40%) profissionais (Tabela 4),  foi 

a psicológica. Para Brasil (2001), esse evento se caracteriza por constar de vários tipos de 

agressões contra as vítimas, que visam aterrorizar, rejeitar, humilhar a vítima, restringir a 

liberdade ou, ainda, isolar do convívio social. Anser, Joly e Vendramini (2003) acrescentam 

que a interferência negativa de uma pessoa sobre a competência social do indivíduo, ou abuso 

de poder disciplinador, coercitivo, o tratamento abusivo das relações interpessoais, 

depreciação do outro perante seus pares, violação de direitos, negação dos valores humanos 

também são considerado violência psicológica. Nesse sentido, acredita-se que esse evento 

favoreça o aumento de atos agressivos contra os componentes da escola, pois os alunos 

imitam as condutas antissociais das pessoas que estão próximas a eles, dificultando o convívio 

nesse ambiente (ANSER; JOLY; VENDRAMINI, 2003).  

Em relação à violência indireta, Silva (1998) conceitua, dizendo que é a prática contra 

a estrutura física e material da escola e bens pessoais. O autor acredita que esse evento está 

relacionado à falta de conscientização da população sobre a importância e os benefícios da 

instituição para os seus usuários, e de que é um patrimônio pertencente a cada cidadão. 

Mesmo em instituições particulares, os seus integrantes desenvolvem reações agressivas 

contra o local, com intuito de demonstrar a sua insatisfação em relação aos serviços prestados 

(SILVA, 1998).  

Rebés (2000) sugere que estas instituições, pública ou particular, criem meios de 

interagir mais com o aluno, família e comunidade, para que despertem um sentimento de 

responsabilidade e cuidado com o patrimônio.  

A violência sexual foi o quarto tipo que se evidenciou em nossa pesquisa (Tabela 4) 

com 06 (4,96%) profissionais que a presenciaram dentro do ambiente escolar. Para 

Amazarray e Koller (1998), esse evento dentro do ambiente escolar é perpetrado por 

adolescentes que consideram o ato como uma experiência sexual e não como uma forma de 

agressão. Em mais da metade dos abusos cometidos por esses adolescentes, as vítimas são 

crianças mais jovens e, na maioria das vezes, conhecidas dos agressores. Outro fator 

importante é que frequentemente os agressores já sofreram algum tipo de abuso sexual dentro 



                                                                                                           

                                                                                         Resultados e Discussão   

 

99 

do ambiente familiar ou na escola. Nesse aspecto, o que define a violência sexual não é a 

diferença de idade, mas o uso de poder, autoridade ou força do agressor para com o agredido.  

Para Lopes Neto (2005), os episódios de violência sofridos dentro do ambiente escolar 

causam efeitos imediatos e a longo prazo para as crianças e adolescentes e para as pessoas que 

vivenciam esse evento de forma passiva. As vítimas sofrem em silêncio, vivem amedrontadas 

na escola, o que, em casos extremos, pode levar ao suicídio, principalmente na adolescência 

ou juventude.  

As pessoas que presenciam um colega sendo vítima de bullying, e têm a consciência 

da injustiça que ele está sofrendo, sentem-se impotentes para ajudá-los. Os agressores 

algumas vezes são confrontados em situações de retaliação, pelos amigos e familiares das 

vítimas, gerando ainda mais violência (LOPES NETO, 2005). 

 

Gráfico 2 - Distribuição das instituições de ensino, segundo a conduta dos 

profissionais da educação na presença de lesão em alunos que 

sofreram violência. NATAL/RN, 2010 

 
                Fonte: dados da pesquisa  

               * Os entrevistados poderiam responder mais de uma alternativa nessa 

questão. 
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Em relação à variável conduta dos profissionais da educação na presença de lesão 

em alunos que sofreram violência, expressa na Gráfico 2, identificamos que 87 (71,90%) 

profissionais ligaram para os pais quando aconteceu algum evento violento, seguidos de 68 

(56,20%) que prestaram os primeiros socorros, 32 (26,45%) que levaram os alunos para o 

hospital, 27 (22,31%) que acionaram o SAMU, e apenas 1 (0,83%) que não desempenhou 

nenhuma conduta com relação à vítima de violência. Quando comparamos as instituições de 

ensino separadamente, constatamos, na pública, que 40 (64,52%) sujeitos imediatamente 

executaram os primeiros socorros, seguidos de 39 (62,90%) que ligaram para os pais, 21 

(33,87%) que acionaram o SAMU e 17 (27,42%) que levaram os alunos para o hospital. Na 

particular, 48 (81,36%) ligaram para os pais, 28 (47,46%) prestavam os primeiros socorros, 

15 (25,42%) levaram os alunos para o hospital e 6 (10,17%) acionaram o SAMU.  

 Nesse sentido, Sena, Ricas e Viana (2008) comentam que as ações imprevistas 

que acontecem nas relações entre as crianças e adolescentes favorecem o acontecimento de 

atos agressivos entre eles e com os profissionais. A maioria desses profissionais não sabe lidar 

com esses eventos considerados adversos que causam consequências. Para os autores, existem 

inúmeros fatores que se destacam como principais causas para a ocorrência da violência 

dentro do ambiente escolar, destacando-se a estrutura física, relações intra e interpessoais e 

culturais.   

     Existem vertentes de pensamentos as quais afirmam que, se houver uma 

supervisão adequada, interação entre a escola e família, desenvolvimentos de projetos que 

instruam e auxiliem o aluno para o mercado de trabalho, diminuem os índices de violência na 

instituição. Para que isso ocorra, se faz necessário que os profissionais da área da educação 

tenham conhecimento a respeito do evento, das medidas de prevenção e assistência a essas 

vítimas.         

De acordo com o estudo realizado em uma instituição de ensino de Belo 

Horizonte/MG, os profissionais não recebem nenhum tipo de capacitação específica para 

atuar em situações de urgência, utilizando apenas o senso comum e leituras de algum 

treinamento, de maneira pontual, preferindo muitas vezes chamar os pais ou levar para o 

hospital; porém, quando é algo mais grave, optam por acionar o SAMU (SENA; RICAS; 

VIANA, 2008). 

Souza e Tibeau (2008) afirmam que os professores e funcionários devem ser os 

primeiros a executar os socorros imediatos aos alunos que sofreram algum tipo de lesão 
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decorrente de evento violento ou acidente. Esses cuidados não se restringem apenas a 

procedimentos técnicos, mas também se estendem a um apoio psicológico através de 

conversas que tranquilizem as vítimas.   

Devido aos professores, funcionários e diretores não receberem informações a respeito 

de ações de promoção e prevenção da saúde do escolar durante sua formação, se faz 

necessário que haja uma capacitação fundamentada na promoção da saúde. Porém, para 

efetivar essa capacitação, é necessário que haja a incorporação de valores e conceitos 

positivos de saúde, tornando-se imprescindível, após o primeiro contato com a fundamentação 

teórica, que o profissional a utilize em sua prática, para que isso possibilite uma compreensão 

e aperfeiçoamento do conhecimento apreendido (SISTON; VARGAS 2007; IERVOLINO; 

PELICIONI, 2005). 

 

Tabela 5 - Distribuição das instituições de ensino, segundo a razão para a 

ocorrência de episódios de violência na instituição. NATAL/RN, 2010 

VARIÁVEL 
Razão para a ocorrência de 
episódios de violência nas 

instituições* 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

Escola Pública Escola 
Particular Total 

N % N % N % 
Violência familiar 41 66,13 25 42,37 66 54,55 

Violência com os vizinhos 08 12,90 04 6,78 12 9,92 
Uso de drogas lícitas e ilícitas 11 17,74 07 11,86 18 14,88 

Inato do comportamento 06 9,68 12 20,34 18 14,88 
Fatores econômicos 13 20,97 07 11,86 20 16,53 
Influência de amigos 23 37,10 23 38,98 46 38,02 

Mídia 27 43,55 26 44,07 53 43,80 
Total 129 100,00 104 100,00 233 100,00 

Fonte: dados da pesquisa  

* Os entrevistados poderiam responder mais de uma alternativa nessa questão. 

 

Podemos detectar, da Tabela 5, que na variável Razão para a ocorrência de 

episódios de violência nas instituições, 66 (54,55%) pesquisados acreditavam que a 

violência familiar é o principal motivo para os jovens executarem atos de violência nas 

instituições de ensino, seguidos de 53 (43,80%) que consideraram a mídia como principal 

motivo para os jovens estarem mais violentos na escola; 46 (38,02%) disseram que a 

influência de amigos torna o jovem mais suscetível a desempenhar atos de bullying; 20 

(38,02%) acreditavam que o fator econômico é um importante motivo para o jovem ser 
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violento no ambiente escolar; 18 (14,88%) consideraram que o bullying é dependente do uso 

de drogas lícitas e ilícitas e inato do comportamento dos participantes do evento.  

Na Tabela 5, quando analisamos as instituições de ensino separadamente, na pública 

41 (66,13%) profissionais acreditavam que a violência familiar é o principal fator para a 

ocorrência do bullying; 27 (43,55%) consideraram a mídia; 23 (37,10%), a influência dos 

amigos. Na particular, 26 (44,07%) acreditavam que a mídia é o principal responsável pela 

violência no ambiente escolar, e 25 (42,37%) consideraram a violência familiar.  

Maldonado e William (2005) acreditam que os comportamentos agressivos dos alunos 

são aqueles que estão inseridos em um contexto familiar violento. Vários pais utilizam a 

punição violenta, fazendo com que os filhos apreendam que esta é uma forma apropriada de 

resolução de conflitos e de relacionamento com as pessoas, ou seja, a família tem importante 

influência na aquisição de modelos agressivos.  

Nesse sentido, Morais e Lopes (2010) trazem as fases da infância e adolescência como 

importantes na formação do indivíduo, pois nesses períodos as experiências que transcorrem 

são primordiais para o processo de construção da identidade e das características para um 

convívio sadio em sociedade. Essas habilidades são adquiridas no seio da família e 

normalmente têm origem em algum referencial de vida que lhes garanta uma sólida estrutura 

emocional. Muitas vezes, os contratempos que apareceram no cotidiano provocaram a 

desagregação familiar, causando em seus membros a perda dos valores e referências.  

Maldonado e William (2005) acrescentam, ainda, que o comportamento da criança que 

sofre ou vivencia a agressão dentro do seu ambiente doméstico se modifica de acordo com o 

sexo. Estudos mostram que os meninos externam mais atitudes agressivas ou deliquentes, ao 

contrário das meninas, que internalizam o problema presenciado, e tendem a ser menos 

agressivas nos suas interações sociais, executando atos de bullying de maneira mais discreta. 

Silva (1998) mostra que é muito frequente a associação que os professores, 

funcionários e alunos fazem entre as causas da violência na escola e a influência da mídia. O 

autor acredita que, pela mídia estar acessível em quase todas as residências de diferentes 

classes sociais e não possuir um programa de censura adequada, exibindo filmes e programas 

de televisão que mostram a prática da violência, isso contribua sobremaneira no aumento da 

violência na escola.  

Corroborando com Silva (1998), Oliveira (2001) diz que a mídia é um poderoso 

instrumento que contribui e promove a banalização da violência, utilizando-se de um arsenal 
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de crimes, inúmeras vezes, com o único objetivo de sustentar e aumentar sua audiência, 

disseminando a violência.   

De acordo com Vascocellos (2009), crianças e adolescentes no Brasil passam em 

média quatro horas por dia na frente da televisão, e para cada hora que uma criança de quatro 

anos passa em frente à televisão, independente da programação assistida, as chances de se 

tornar agressiva crescem 9%. Esse excesso de exposição à mídia traz consequências adversas, 

como o aumento do comportamento violento, obesidade, diminuição da atividade física, 

lesões por esforços repetitivos devido ao uso de videogames e jogos de computador, insônia, 

baixo desempenho escolar, aumento do uso de tabaco e álcool, aumento da atividade sexual 

precoce, diminuição da atenção, diminuição da comunicação familiar, enfoque excessivo no 

consumo.  

O comportamento social é controlado por momentos vivenciados durante a infância, 

de acordo com a Teoria da Cognição Social, e esses momentos ficam memorizados, sendo 

utilizados como norteadores para o comportamento na vida social e para a resolução de 

problemas. Assim, se a criança observa cenas de violência em algum programa de televisão 

repetidamente, favorece a fixação de pensamentos e comportamentos agressivos, 

proporcionando desenvolvimento de condutas violentas na fase adulta. Os autores afirmam 

ainda que, na fase da adolescência, sua personalidade não está totalmente construída e a 

cultura em massa mostra a violência como um modelo para resolver os problemas da vida 

real, levando à internalização desse modo de agir como a melhor forma de se comportar 

perante a sociedade (MORIN, 1997; VASCONCELLOS, 2009).  

Nessa perspectiva, Njaine (2006) traz que, na problemática da violência, reconhece-se 

que a presença cada vez maior da mídia eletrônica na vida de crianças e adolescentes 

necessita ser mais investigada, tanto do ponto de vista da relação estabelecida entre este grupo 

com esses meios, como também quanto ao potencial proativo da mídia na prevenção da 

violência e promoção da saúde do mesmo.  

Quando analisamos a influência de amigos como razão para a ocorrência do bullying, 

percebemos que alguns estudos colocam a escola como um ambiente onde são construídos 

vínculos e estabelecidas relações significativas entre pares, professores e funcionários. 

Mesmo em escolas com índices reduzidos de violência, ainda existiria um conjunto de 

condições sociais adversas que dificultaria o desenvolvimento dessa sociabilidade em outros 

momentos de sua vida (SPOSITO, 1996). 
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Nesse sentido, as relações sociais fazem com que os alunos se dividam em grupos de 

acordo com algumas características em comum, e o comportamento agressivo é um dos 

fatores que favorece essa associação entre os pares.  Sendo assim, Carvalhosa, Lima e Matos 

(2001); Bittencourt et al. (2009); Almeida,  Cardoso, e Costac (2009) trazem grupos 

representativos envolvidos com as ações da violência no ambiente escolar. Existe o grupo dos 

agressores, que são aqueles que, independente de terem sofrido algum evento dessa natureza 

no meio escolar, praticam a violência física ou verbal contra o colega, e esse grupo é 

composto na maioria das vezes por rapazes. O grupo dos expectadores da situação se cala, por 

medo de se transformarem na próxima vítima e, por isso, tornam-se, por vezes, agressores. O 

grupo das vítimas é dividido em: típicas, aquelas que sofrem repetidos atos de agressão; as 

provocadoras, que atraem e estimulam reações agressivas, mas não conseguem lidar com suas 

consequências; e as agressoras, que reproduzem os maus-tratos sofridos e buscam uma 

criança mais frágil para descontar nela a agressão sofrida.  

 De acordo com Carvalhosa, Lima e Matos (2001), os alunos com características 

agressivas tendem a influenciar os amigos a desenvolverem comportamentos delinquentes. Os 

autores acreditam também que as crianças são muito mais influenciadas e agressivas do que 

os adolescentes, pois à medida que o nível de escolaridade aumenta, os episódios de bullying 

tendem a diminuir.  

Quando analisamos os fatores socioeconômicos como razão para a ocorrência de 

violência na escola, Almeida, Silva e Campos (2008) afirmam que os riscos da manifestação 

do bullying estão relacionados às condições de vida em que as crianças e os adolescentes 

estão inseridos, aos padrões impostos pela mídia, focados na valorização de posse, culto pela 

beleza, e no domínio do forte sobre o fraco. Muitos alunos que não se enquadram nesses 

atributos são discriminados e marginalizados pela sociedade e por colegas na escola, 

excluídos do convívio social e violentados moral e fisicamente (LIMA; SANTANA, 2008).  

Concordando com Lima e Santana (2008), Campos e Cardoso Jorge (2010) ressaltam 

que a sociedade culpa e penaliza uma pessoa por sua diferença. A própria sociedade elege 

critérios de classificação do que considera normal, de modo que aquele que não possui tais 

características sofre preconceito e discriminação, como se houvesse uma escala na qual 

existiriam pessoas inferiores e superiores.  

Nesse sentido, devido às imposições geradas pela sociedade capitalista, os jovens 

procuram se inserir nas relações de produção se tornando trabalhadores informais, ficando à 
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margem das regras laborais vigentes. Muitos desses jovens preferem obter recursos 

financeiros de maneira mais fácil se inserindo em atividades ilegais, como o tráfico de drogas, 

furtos e roubo, que aparentemente fornecem o poder de compra imposto pela sociedade 

(CACCIAMALI, 2000).   

Com relação ao tráfico e consumo de drogas lícitas e ilícitas, Lopes Neto (2005) 

afirma que os autores do bullying demonstram estar menos satisfeitos com o ambiente escolar, 

desenvolvem atitudes antissociais e são mais propensos ao absenteísmo e evasão escolar, 

como também ao consumo e envolvimento com o álcool e outros tipos de drogas.  

O uso de entorpecentes leva a intercorrências como atos de violência dentro do 

ambiente familiar e na escola. Havendo uma associação entre estar alcoolizado e drogado e a 

participação em brigas, roubos, baixo rendimento escolar, depredação do patrimônio, 

homicídios, suicídios, violência doméstica, crimes sexuais, tanto como vítima ou perpetrador. 

Entretanto, a relação entre o consumo de drogas e violência é complexa, pois não existe 

associação simples e unidirecional (MOREIRA et al., 2008).   

 

Gráfico 3 - Distribuição das instituições de ensino segundo a frequência dos 

eventos violentos. NATAL/RN, 2010 

 
Fonte: dados da pesquisa  
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No tocante à variável frequência dos eventos violentos, representada no Gráfico 3, 

constatamos que 44 (38,98%) entrevistados observaram os episódios de bullying diariamente; 

e 38 (31,40%), raramente. Quando analisamos as instituições de ensino separadamente, 

constatamos que, na pública, 21 (33,87%) observaram o evento diariamente; e 17 (27,42%), 

raramente. Na particular, 23 (38,98%) observaram diariamente; e 21 (35,59%), raramente.  

Moreira (2006), em estudo sobre a visão dos alunos, professores e funcionários em 

relação à agressão na escola, concluiu que  68% dos entrevistados afirmaram que os episódios 

de violência ocorriam raramente na sua escola. Twemlow et al. (2006), em pesquisa a respeito 

das condutas dos professores contra o bullying nas escolas dos EUA, identificaram que  

57,4% dos pesquisados raramente presenciaram atos de bullying e 41,7% nunca presenciaram 

nenhum episódio.  

Fontes (2006) pesquisou sobre o bullying em duas escolas na cidade de Juiz de 

Fora/MG e evidenciou nas entrevistas que os professores e diretores não tinham 

conhecimento a respeito da violência e não sabiam identificá-la. Eles confundiam o evento 

que ocorre na escola com aquele que vinha de fora, e acabavam por concluir que a violência 

quase inexistia dentro da instituição. 

Pensando nesse problema conceitual, Oliveira e Silva Antônio (2006) analisaram a 

importância de se ter conhecimento dos potenciais estressores que desencadeiam episódios de 

violência no ambiente escolar, com o objetivo de saber identificar o evento e criar medidas 

para combatê-lo e minimizá-lo. Alguns comportamentos expressados pelos alunos 

possibilitam ao profissional identificar se ele é vítima ou agressor.  

Nesse sentido, Pingoello e Horiguela (2010) ressaltam que os profissionais da 

educação devem ficar atentos em relação aos alunos que se mostram isolados do grupo ou 

procuram companhia somente de adultos no recreio, o que demonstra insegurança, ansiedade 

e dificuldade em falar diante dos demais alunos dentro da sala de aula. Nas atividades de 

grupo eles são os últimos a serem escolhidos, apresentam desleixo gradual nas tarefas 

escolares, demonstram fisionomia deprimida, aflita ou contrariada, apresentam contusões, 

feridas, cortes, arranhões ou roupa rasgada sem uma causa natural, faltam às aulas com 

frequência, seus pertences escolares sempre somem, apresentando fortes dores na cabeça 

durante o período da manhã como desculpa para não comparecer à aula.  

Oliveira e Silva Antônio, (2006) apontam a falta de formação continuada como uma 

das causas para o profissional não conseguir discernir entre violência e brincadeiras próprias 
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da idade. Além disso, eles também não aprendem a oferecer um atendimento individualizado 

em um ambiente com grande quantidade de alunos, o que prejudica o reconhecimento do 

evento violento. 

Corroborando com o autor anterior, Damke e Gonçalves (2006) compreendem que as 

manifestações do bullying são situações cotidianas da escola e que passam despercebidas aos 

olhos dos profissionais da educação, muitas vezes pelo desconhecimento de como agir e, 

outras, por considerarem as agressões como mera brincadeira infantil. Portanto, é evidente o 

sofrimento do aluno quando submetido ao bullying e a dificuldade que a criança tem de se 

libertar dessa violência.  

Damke e Gonçalves (2006) ainda chamam a atenção para a necessidade de capacitação 

de todos os profissionais da educação, em especial os professores, com o intuito de lidar com 

os casos de bullying presentes no processo de ensino. Eles transparecem através da 

desmotivação, baixa autoestima e redução do rendimento escolar, responsável por parte do 

percentual de evasão da instituição de ensino. Por isso, ressalta-se que o bullying merece  

maior atenção tanto no processo de formação do profissional, quanto nas escolas, para a 

possível redução desse fenômeno. 

Tabela 6 - Distribuição dos profissionais das instituições de ensino segundo ao 

local de ocorrência dos eventos violentos. NATAL/RN, 2010 

VARIÁVEL 
Local de ocorrência dos 

eventos violentos* 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

Escola Pública Escola 
Particular Total 

N % N % N % 

Sala de aula 28 45,16 21 35,59 49 40,50 

Pátio 37 59,68 27 45,76 64 52,89 

Proximidade da escola 14 22,58 08 13,56 22 18,18 

Corredor 10 16,13 18 30,51 28 23,14 

Banheiro 03 04,84 01 01,69 04 03,31 

Outros – especificar 01 01,61 03 05,08 04 03,31 
Total 93 100,00 78 100,00 171 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

   * Os entrevistados poderiam responder mais de uma alternativa nessa questão. 

 

Em relação à variável local de ocorrência dos eventos violentos, apresentada na 

Tabela 6, identificamos que 64 (52,89%) profissionais observaram que o pátio era o ambiente 
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em que mais ocorriam atos de violência; 49 (40,50%) disseram ser a sala de aula; 28 

(23,14%), os corredores; e 28 (18,18%), nas proximidades da escola. Analisando as 

instituições de ensino separadamente, percebemos que 37 (59,68%) entrevistados viam 

acontecer o evento no pátio; 28 (45,16%), na sala de aula; 14 (22,58%), nas proximidades da 

escola. Na particular, 27 (45,76%) profissionais presenciavam a violência no pátio; 21 

(35,59%), na sala de aula, 18 (30,51%), no corredor.  

Neves (2008), em estudo sobre a relação entre questões de gênero e a violência na 

escola, na cidade do São Paulo/SP, constatou que 60% dos atos de bullying aconteciam no 

pátio da escola. Pereira e Pinto (1999), em investigação realizada com alunos de escolas do 

ensino básico e médio de Portugal, concluíram que a maioria dos eventos violentos acontecia 

no pátio durante o intervalo, sendo observados por 91,7% dos profissionais entrevistados. 

Francisco e Libório (2009), em estudo sobre o bullying em escolas de São Paulo, mostraram 

que a resposta mais lembrada pelos participantes da pesquisa foram sobre o pátio durante o 

recreio, com 28,60%,; seguido das salas de aula, com 27,90%.  

Contrapondo os autores anteriores e os achados da nossa pesquisa, Moreira (2006), em 

investigação a respeito da visão dos alunos, professores e funcionários em relação à agressão 

na escola, concluiu que 38% dos entrevistados perceberam a ocorrência da violência nas 

proximidades da escola; e 26%, dentro da sala de aula.  

De acordo com Almeida, Silva e Campos (2008), os locais onde existe mais interação 

entre os alunos são os mais propensos a práticas de bullying, como o pátio ou a área de lazer 

durante o intervalo entre as aulas. Apesar dos profissionais educadores estarem presentes 

durante esse momento, os alunos não se sentem inibidos e executam suas ações de maneira 

mais  discreta, para não serem repreendidos.  

Entretanto, Damke e Gonçalves (2006) perceberam que o evento ocorre com maior 

frequência na sala de aula. Os alunos, muitas vezes, desrespeitam a presença dos professores e 

promovem na classe um ambiente de insegurança com conflitos constantes, no qual até o 

professor acaba tornando-se vítima. Nesse sentido, Sposito (2001) alerta sobre as práticas de 

agressão, principalmente verbal, dentro desse ambiente, onde os alunos exercem entre si e 

com os professores atos de desrespeitos a todos os presentes, atrapalhando o percurso da aula 

e o aprendizado dos demais. Apesar de prevalecer a agressão verbal, alguns alunos adentram 

nas aulas portando armas, com a justificativa de se defender dos atos de violência, 

provocando acidentes, muitas vezes, fatais.   
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 Além disso, os conflitos gerados e perpetrados no ambiente escolar, 

frequentemente se estendem para fora dos muros das instituições, revelando-se através de 

gangues e do tráfico de drogas. Esses dois aspectos causam grande preocupação entre os 

jovens, pais, profissionais da educação, e influenciam diretamente a rotina do ambiente 

escolar, por facilitarem e ampliarem o acesso às drogas. Os autores relatam ainda que os 

alunos, em geral, são as vítimas mais frequentes, seguidos pelos professores, funcionários e 

diretores (LIBERAL et al., 2005).  

 

Gráfico 4 – Relação entre os profissionais que sofreram violência e os tipos de 

violência sofridos. NATAL/RN, 2010 

 
Fonte: dados da pesquisa 

No tocante à variável relação entre os profissionais que sofreram violência e os 

tipos de violência sofridos, representada no Gráfico 4, dos 37 profissionais que foram 

vítimas de violência na escola, 22 (59,45%) sofreram agressão verbal; 5 (13,51%), violência 

indireta; 3 (8,10%), física; 2 (5,40%), psicológica. Quando analisamos as instituições de 

ensino separadamente, percebemos que 13 (59,09%) sofreram agressão verbal; 3 (13,64%), 

violência indireta; 2 (9,09%), física. Na particular, 9 (60,00%) relataram a agressão verbal; 2 

(13,33%), violência indireta; 1 (6,67%), violência física.  

Cardoso Jorge (2009), em estudo realizado na cidade de Natal (RN), sobre o olhar dos 

educadores a respeito do bullying, constataram que 68,93% nunca sofreram atos de violência 
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dentro da escola, porém 31,07% afirmaram que sim. Desses profissionais que sofreram 

violência, 60% relataram terem sido vítimas de violência verbal expressada através de 

apelidos e xingamentos, 88,89% foram ameaçados ou desrespeitados, 11,11% sofreram 

empurrões e tapas, e 2,28% queixaram-se de ameaça de morte. 

Macêdo e Bonfim (2007), em pesquisa realizada em São Luiz/MA sobre a violência na 

escola, constataram que os principais tipos de violência sofridos pelos professores, 

funcionários e diretores foram a agressão verbal expressada através de xingamentos, e as 

agressões físicas.  

Nessa perspectiva, os profissionais da educação estão à mercê de qualquer tipo de 

violência no ambiente escolar, tanto por parte dos alunos, como dos familiares dos alunos, 

tornando-se rotina e sendo interpretada por outrem, muitas vezes, como brincadeiras 

inofensivas. Por conviver diariamente com o evento, esses profissionais experimentam um 

grande sofrimento que prejudica a saúde física e mental, desenvolvendo sintomas como 

fadiga, transtorno do sono, falta ou excesso de apetite e ansiedade (CARDOSO JORGE, 

2009). 

Para Anser, Joly e Vendramini (2003), as atitudes hostis, agressivas e desafiadoras dos 

jovens são consequências da relação com os pais, reproduzindo na escola atos vivenciados 

dentro do ambiente doméstico. Além disso, a exacerbação e o confronto desencadeados nas 

instituições de ensino em relação aos profissionais podem ser explicados, também, por nesse 

espaço conviverem pessoas de diferentes classes sociais, com valores pessoais e de 

relacionamento divergentes ou até mesmo antagônicos, e porque o aluno não consegue lidar 

com as adversidades do mundo globalizado. Lopes Neto (2005) ressalta também que, devido 

aos profissionais terem pouca percepção do bullying, mesmo quando o evento acontece, eles 

subestimam a sua prevalência e atuam de forma insuficiente para a redução e interrupção 

dessas situações. 

Outro ponto trazido por Koehler (2003), considerado de extrema relevância, é o 

bullying exercido do profissional para com o aluno. Segundo o autor, os profissionais 

valorizam o exercício contínuo da reflexão sobre os problemas e consequências gerados pelo 

evento desenvolvido pelas crianças e adolescentes no cotidiano escolar, contudo, percebe-se 

que ainda não conseguem identificam as formas de violência geradas pelas suas próprias 

atitudes. 
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Segundo Aquino (1998), os educadores e funcionários quase sempre se deparam com 

situações atípicas e, por não serem capacitados adequadamente, não terem o apoio devido da 

coordenação, se sentirem intimidados por alguns alunos, e estarem estafados por vivenciar 

uma realidade de violência dentro do ambiente em que trabalham, desenvolvem ações 

negativas, como intimidação, ameaça, discussão, humilhação e, às vezes, agressão física, 

como forma de se defenderem do contexto hostil em que estão inseridos.  

 

Tabela 7 -- Distribuição das instituições de ensino segundo a frequência dos 

episódios de violência sofridos pelos profissionais. NATAL/RN, 2010 

 

VARIÁVEL 
Frequência dos episódios de 

violência sofridos pelos 
profissionais 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
Escola Pública Escola Particular Total 

N % N % N % 

Uma vez  
12 59,09 05 33,33 18 48,65 

Duas vezes 06 27,27 05 33,33 11 29,73 
Três vezes 01 04,55 01 06,67 02 05,41 

Quatro vezes ou mais 02 09,09 04 26,67 06 16,22 
Total 22 100,00 15 100,00 37 100,00 

 Fonte: dados da pesquisa 

 

De acordo com a Tabela 7, na variável frequência dos episódios de violência contra 

os profissionais identificamos que 18 (48,65%) entrevistados sofriam violência uma vez por 

semana; 11 (29,73%), duas vezes por semana; 6  (16,22%), quatro vezes por semana; e 2 

(5,41%),  três vezes por semana. Quando analisamos as instituições de ensino separadamente, 

percebemos que, na pública, 12 (59,09%) sofreram bullying uma vez por semana; 6 (27,27%), 

duas vezes por semana; 2 (9,09%), quatro vezes por semana. Na particular, 5 (33,33%) 

sofreram bullying uma e duas vezes por semana; 4 (26,67%), quatro vezes por semana.  

Medeiros (2006), em estudo realizado na cidade de São Carlos/SP, sobre a visão dos 

professores, alunos e funcionários a respeito das agressões na escola, constatou que 55,8% 

raramente foram vítimas de agressão na escola em que trabalhavam; e 11,50% vivenciavam 

todos os dias episódios de violência.  

O desrespeito para com os profissionais da educação é uma constante em sua rotina, 

gerando sensação de insegurança por causa dos conflitos vivenciados dentro do ambiente 

escolar. A perda de autoridade, desqualificação, desatualização são fatores que desmotivam o 
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profissional no seu processo de trabalho, devido às atitudes entre o profissional e aluno, e 

entre alunos e alunos, que, muitas vezes, são baseadas na falta de diálogo, agressões verbais e 

físicas (CARVALHO; TRUFEM; PAULA, 2009)  

Tudo isso contraria o conceito trazido por Fante (2005), quando diz que a educação é o 

caminho que conduz à paz. A solidariedade, a tolerância e o amor são os ingredientes que 

compõem o antídoto contra a violência e que devem ser aplicados no coração de cada criança 

e adolescente, no coração de todos os seres humanos, em especial no coração daqueles que se 

dedicam à arte de educar.   

 

Tabela 8 -- Distribuição das instituições de ensino segundo o agressor dos 

episódios de violência. NATAL/RN, 2010 

 

VARIÁVEL 

Agressor dos episódios de violência 

CATEGORIA PROFISSIONAL 

Escola Pública Escola Particular Total 

N % N % N % 

Aluno 21 95,45 15 100,00 36 97,30 

Professor 01 04,55 00 00,00 01 02,70 

Total 22 100,00 15 100,00 37 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

De acordo com a variável agressor dos episódios de violência, mostrada na Tabela 8, 

identificamos que 36 (97,30%) profissionais foram agredidos por alunos; e 1 (2,70%), pelo 

professor da instituição. Quando analisamos as instituições de ensino separadamente, 

percebemos que, na pública, 21 (95,45%) entrevistados sofreram violência de alunos; 1 um 

(4,55%), pelo próprio colega. Na particular, os 15 (100,00%) profissionais foram agredidos 

pelos alunos.  

Fontes (2006), em estudo realizado em duas escolas na cidade de Juiz de Fora/MG, 

identificou que 40,03% dos alunos agrediam verbal e fisicamente os profissionais da educação 

durante o intervalo das aulas. Além disso, faziam bagunça propositalmente dentro da sala, 

com o objetivo de desrespeitar a autoridade dos professores.  

De acordo com Souza e Castro (2008), os alunos que manifestam atitudes 

consideradas antissociais são aqueles cujo desenvolvimento psicológico vinha caminhando 

bem até que, por algum motivo, foi perdido algo que sustentava a segurança psíquica. As 

atitudes agressivas constituem uma reivindicação ao ambiente para o retorno ao ponto em que 
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houve falha no desenvolvimento, a fim de dar curso ao que foi interrompido. Isso pode ser 

expressado através de mentiras, furtos, agressões verbal e física ou depredação, que revelam a 

necessidade de reconhecimento externo daquilo que faltou e do suprimento dessa falta, vivida 

como experiência dolorosa. 

Souza, Sandello e Lopes (1997), investigando o psicodinamismo familiar dos alunos 

agressivos, observaram que as crianças que demonstram condutas violentas na escola têm o 

objetivo de vivenciar o que não foi oferecido nos seus lares, como uma expressão afetiva mais 

espontânea e o estabelecimento de limites. Quando os alunos se deparam com a figura dos 

profissionais que impõem regras e autoridade, têm reações como pequenos ataques que 

desqualificam o profissional, numa agressividade através de ações de depredação, e ações 

simbólicas, no sentido de restaurar a figura de autoridade perdida, como acontece em 

contextos escolares dirigidos pela lei de traficantes. 

Nessa perspectiva, os profissionais que sofrem violências na escola têm o seu nível de 

estresse aumentado, revertendo em atitudes agressivas aos alunos. De acordo com autor, os 

profissionais que gritam para colocar ordem no ambiente inspiram comportamentos 

semelhantes em seus alunos. Assim, após um período de convivência, os alunos assumem 

atitudes tão agressivas quanto aquelas adotadas pelos profissionais ou apresentam 

comportamentos mais retraídos, em virtude do medo de punição (SOUZA; CASTRO, 2008).  

De acordo com Silva (2006), as condições hostis do ambiente escolar motivam os 

profissionais a se desinteressarem, se acomodar e até a abandonar a profissão.  

 Além de prejudicar o relacionamento dentro da instituição de ensino, a agressividade 

também atrapalha o rendimento escolar.  Muitos alunos demonstram melhor desempenho em 

brincadeiras que envolvem grande atividade motora, porém, têm deficiência no engajamento 

em jogos simbólicos. Esses jovens com transtorno de conduta apresentam déficits de atenção, 

de controle de impulso, julgamento, modulação do afeto, de linguagem e tolerância à 

frustração. Observa-se que esses déficits constituem importantes aspectos que concorrem para 

prejudicar o desempenho escolar (SOUZA; CASTRO, 2008).  
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Tabela 9 -- Distribuição das instituições de ensino, segundo saberem ou não 

distinguir entre atos de mau comportamento e de violência na escola. 

NATAL/RN, 2010 

 

VARIÁVEL 
Distinção entre atos de mau 

comportamento e de violência na 
escola 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
Escola Pública Escola Particular Total 

N % N % N % 

Sim 54 87,10 50 84,75 104 85,95 
Não 05 08,06 07 11,86 12 09,92 

Às vezes 03 04,84 02 03,39 05 04,13 
Total 62 100,00 59 100,00 37 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Em relação à variável fazer distinção entre de atos de mal comportamento e de 

violência na escola, podemos identificar, na Tabela 9, que 104 (85,95%) entrevistados 

conseguiam diferenciar os atos de bullying de atitudes de mau comportamento e indisciplina; 

12 (09,92%) não sabiam diferenciar essas ações; e apenas 5 (4,13%) ficaram em dúvida 

quando se depararam com algum episódio de violência. Quando analisamos as instituições de 

ensino separadamente, contatamos que, na pública, 54 (87,10%) profissionais conseguiam 

distinguir os episódios de violência de outras atitudes; 5 (8,06%) não conseguiam diferenciar; 

e 3 (04,84%), apenas às vezes. Na particular, 50 (84,75%) distinguiam bem os atos de 

bullying; 7 (11,86%) não conseguiam diferenciar; e 2 (3,39%), às vezes.  

Contrapondo com os achados do nosso estudo (Tabela 9), Medeiros (2006), em 

investigação sobre a visão dos professores e alunos a respeito da agressão dentro da escola,  

na cidade de São José do Rio Preto/SP, identificou que 54,50% dos profissionais às vezes 

conseguiam diferenciar ações de violência e de mau comportamento dos alunos; e 45,50% 

identificavam essas ações como sendo bullying.  

Diferenciar atos de bullying e ações consideradas indisciplinares é possível, se os 

profissionais conhecerem o conceito de cada um. Para Garcia (2001), a indisciplina é um 

fenômeno de aprendizagem, superando sua conotação de anomalia ou de problema 

comportamental a ser neutralizado através de mecanismos de controle. Dessa maneira, o 

aluno indisciplinado não seria apenas aquele cujas ações rompem com as regras da instituição, 

mas, também, o que prejudica o seu próprio desenvolvimento cognitivo e moral.  
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Para Chauí (1985), a violência é determinada a partir das relações de forças, tanto em 

termos de classes sociais, quanto interpessoais. Leva-se em consideração a relação hierárquica 

de desigualdade, com fins de dominação, de exploração e opressão, isto é, a conversão dos 

diferentes em desiguais, e a desigualdade na relação entre superior e inferior, como também a 

ação que trata um ser humano não como sujeito, mas como coisa.   

Nesse sentido, muitas vezes o mesmo aluno é punido pelo mesmo ato e nenhum 

profissional da educação questiona o motivo de isso ter ocorrido. A violência, além dos danos 

à integridade no plano físico, também acarreta consequências para o estado psíquico e moral 

do indivíduo. A ausência de compreensão da indisciplina e da violência pode contribuir para 

que sejam tomadas medidas punitivas equivalentes, para situações bem diferenciadas 

(GUIMARÃES, 1996). 

Sendo assim, Brito e Santos (2009) reforçam e mostram que atitudes indisciplinadas 

acontecem quando o aluno não realiza as atividades solicitadas pelo professor e quebra regras 

estabelecidas pela instituição de ensino. Os atos de violência acontecem quando ele agride o 

seu colega no momento do recreio, age de forma incompatível com as expectativas dos 

profissionais, rompendo com uma maneira de se comportar em âmbito social, apresentando 

conduta inaceitável que rompe com as regras de convívio social. 

A disciplina, segundo Brito e Santos (2009), visa assegurar as condições de 

funcionamento do ensino-aprendizagem e garantir a socialização dos alunos, mas raras vezes 

a indisciplina infringe as normas legais que asseguram a ordem na sociedade civil, como 

acontece com a violência. Os autores observaram, também, que a diversidade de 

entendimentos dos conceitos a respeito da indisciplina interfere e direciona as práticas 

pedagógicas, conteúdos, metodologias e os processos de avaliação dos professores e 

coordenação. Os profissionais acreditam que os conceitos de indisciplina e violência tenham o 

mesmo significado e, quando tais incidentes acontecem, são tratados como indisciplina. 
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Tabela 10 -- Distribuição das instituições de ensino segundo a ação dos 

profissionais perante atos de bullying. NATAL/RN, 2010 

 

- 
 

VARIÁVEL 
Ação dos profissionais perante atos de 

bullying 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

Escola Pública Escola 
Particular Total 

N % N % N % 
Comunicar verbalmente à coordenação 07 11% 11 19% 18 14,87 
Comunicar verbalmente à coordenação, 
conversar com cada um dos envolvidos 02 03% 05 08% 07 05,78 

Conversar com cada um dos envolvidos 10 16% 06 10% 16 13,22 
Ignora o fato 01 02% 00 00% 01 08,26 

Não ocorre conflito na escola 03 05% 00 00% 03 02,47 
Retirar os envolvidos do ambiente de conflito 01 02% 01 02% 02 01,65 
Retirar os envolvidos do ambiente de conflito, 

comunicar verbalmente à coordenação 01 02% 03 05% 04 03,30 

Separar os envolvidos 01 02% 05 08% 06 04,95 
Separar os envolvidos, comunicar 

verbalmente à coordenação 18 29% 10 17% 28 23,14 

Separar os envolvidos, comunicar 
verbalmente à coordenação, conversar com 

cada um dos envolvidos 
11 18% 11 19% 22 18,18 

Separar os envolvidos, conversar com cada 
um dos envolvidos 04 06% 03 05% 07 05,78 

Separar os envolvidos, retirar os envolvidos 
do ambiente de conflito, comunicar 

verbalmente à coordenação 
03 05% 02 03% 05 04,13 

Outros 00 00% 02 03% 02 01,65 
Total 62 100,00 59 100,00 121 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 * Os entrevistados poderiam responder mais de uma alternativa nessa questão. 

 

De acordo com a variável ação dos profissionais perante atos de bullying, 

representada na Tabela 10, identificamos que 28 (23,14%) entrevistados separaram os 

envolvidos e comunicaram verbalmente à coordenação, 22 (18,18%) separaram os 

envolvidos, comunicaram verbalmente à coordenação e conversaram com cada um dos 

envolvidos, 18 (14,87%) comunicaram verbalmente à coordenação e 16 (13,22%) 

conversaram com cada um dos envolvidos.  

Quando analisamos as instituições de ensino separadamente, percebemos que, na 

pública, 18 (29,00%) separaram os envolvidos e comunicaram verbalmente à coordenação; 11 

(18,00%) separaram os envolvidos, comunicaram verbalmente à coordenação e conversaram 
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com cada um dos envolvidos; 10 (16,00%) conversaram com cada um dos envolvidos. Na 

particular, 11 (19,00%) separaram os envolvidos, comunicaram verbalmente à coordenação e 

conversaram com cada um dos envolvidos; 7 (11,00%) comunicaram verbalmente à 

coordenação.  

Diferente dos nossos achados (Tabela 10), Medeiros (2006), em pesquisa sobre a visão 

dos professores e alunos a respeito da agressão dentro da escola, na cidade de São José do Rio 

Preto/SP, identificou que 90,90% dos profissionais, quando se depararam com alguma 

situação de bullying conversaram particularmente com os alunos envolvidos, e apenas 9,10% 

comunicaram à coordenação o acontecido. Panuncio-Pinto (2006), em pesquisa sobre o 

sentido do silêncio dos professores diante da violência doméstica sofrida por seus alunos nas 

cidades do interior de São Paulo (SP), também constataram que 60,01% dos professores 

conversaram com os envolvidos em algum episódio de bullying e 39,09% comunicaram o 

acontecido à coordenação.  

De acordo com Milan (2009), deve-se estabelecer um diálogo com os alunos, na 

perspectiva de descobrir os fatores contribuintes para os atos de bullying ocorridos naquele 

conflito. Somente a partir de uma equipe multiprofissional composta por coordenação, 

psicólogo e professores se pode elaborar um melhor desenvolvimento de condutas de 

prevenção e de combate ao evento, de maneira eficiente e eficaz.  

Para tomar qualquer atitude nos casos de bullying é importante que ela esteja 

associada ao processo de educação, para que todos tenham conhecimento sobre as práticas 

desse ato e, a partir daí, possam combatê-las. Principalmente os professores têm a 

possibilidade de trabalhar o evento através de leituras e discussões de textos atuais, que 

auxiliem no rompimento dos preconceitos e que envolvam a sala de aula, de modo que haja 

interação entre os alunos. Para que isso aconteça, é imprescindível que o professor faça o 

levantamento de materiais teóricos sobre a temática que demonstrem as várias práticas do 

bullying e as formas de prevenção e educação dos próprios alunos e da comunidade (MILAN, 

2009).  Almeida e Ribeiro (2011) acrescentam ainda que, associado às condutas adotadas, os 

profissionais devem tomar medidas consideradas firmes e não tolerar as desculpas padrão 

dadas por alguns na fase inicial do bullying, como as atitudes grosseiras e discriminadoras.  
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Tabela 11 -- Distribuição das instituições de ensino segundo a atuação da instituição de 

ensino perante atos de bullying. NATAL/RN, 2010 
 

VARIÁVEL 

Atuação da instituição de ensino 

perante atos de bullying 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

Escola Pública Escola Particular Total 

N % N % N % 

Advertência 05 08,00 06 10,00 11 09,09 

Advertência, suspensão 02 03,00 02 03,00 04 03,30 

Advertência, suspensão, expulsão 04 06,00 00 00,00 04 03,30 

Conversa com o aluno 04 06,00 04 07,00 08 06,61 

Conversa com o aluno, advertência 02 03,00 03 05,00 05 04,13 

Conversa com o aluno, advertência, 

suspensão 00 00,00 02 03,00 02 01,65 

Conversa com aluno, advertência, 

suspensão, expulsão 02 03,00 02 03,00 04 03,30 

Conversa com o aluno, conversa com 

os pais 02 03,00 04 07,00 06 04,95 

Conversa com o aluno, conversa com 

os pais, suspensão 03 05,00 02 03,00 05 04,13 

Conversa com o aluno, suspensão 04 06,00 03 05,00 07 05,78 

Conversa com os pais 09 15,00 14 24,00 23 19,00 

Conversa com os pais, advertência, 

suspensão 03 05,00 05 08,00 08 06,61 

Conversa com os pais, expulsão 01 02,00 01 02,00 02 01,65 

Conversa com os pais, suspensão 08 13,00 02 03,00 10 08,26 

Conversa com os pais, advertência 05 08,00 01 2% 06 04,95 

Expulsão 03 05,00 02 3% 05 04,13 

Suspensão 03 05,00 05 8% 08 06,61 

Suspensão, expulsão 02 03,00 01 2% 03 02,47 

Total 62 100,00 59 100,00 121 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

* Os entrevistados poderiam responder mais de uma alternativa nessa questão. 
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Quanto à variável atuação das instituições de ensino perante os atos de bullying, 

(Tabela 11), identificamos que 23 (19,00%) profissionais afirmaram que a coordenação 

convidou os pais para conversar, 11 (9,09%) advertiram os alunos, 10 (8,26%)  conversaram 

com os pais e deram suspensão, 8 (6,61%) conversaram com os pais, advertiram e 

suspenderam os alunos, 8 (6,61%) apenas suspenderam. Quando analisamos as instituições 

separadamente, percebemos que, na pública, 9 (15,00%) entrevistados afirmaram que a 

coordenação chamou os pais para conversar; 8 (6,61%) conversaram com os pais e 

suspenderam os alunos; 5 (8,00%) advertiram os alunos; e 5 (8,00%) conversaram com os 

pais e advertiram os alunos. Na particular, 14 (24,00%) profissionais afirmaram que 

coordenação conversou com os pais, 6 (10,00%) advertiram e 5 (8,00%) suspenderam os 

alunos.  

Dados semelhantes aos da nossa pesquisa (Tabela 11) foram encontrados por Pereira 

(2003) em estudo desenvolvido na cidade de Mangueiras/PA, a respeito da visão do professor 

e a violência na escola; constatou-se que, em 50,30% dos atos de bullying, os pais foram 

chamados para conversar sobre o assunto e 49, 60% dos entrevistados advertiram os alunos. 

Frente a esses dados, Medeiros (2006), em pesquisa sobre a visão dos professores e 

alunos a respeito da agressão dentro da escola, na cidade de São José do Rio Preto/SP, 

contatou que, dos episódios de violência percebidos, em 54,50% deles os alunos foram 

advertidos quando se repetia o ato de violência, e em 45,50% foram suspensos.   

Essas formas de advertências são consideradas necessárias pelos estudiosos, pois 

estimulam os alunos a repensar, refletir e autocriticar as atitudes que prejudicaram o colega ou 

profissional. Porém o recurso de expulsá-los da instituição é considerado um método a ser 

repensado, pois não resolve as causas da agressão e sim redireciona o problema para outra 

unidade de ensino (PEREIRA, 2003).  

Do ponto de vista do poder público, a preocupação com a expulsão é diretamente 

relacionada com os riscos a ela correlacionados, como a associação existente entre as 

expulsões escolares, o envolvimento em atos delinquentes e criminosos fora da escola. De 

acordo com os autores, as crianças expulsas têm maiores probabilidades de virem a adotar 

comportamentos criminosos ou de perturbação da ordem do que seus colegas com as mesmas 

características que continuam a frequentar a escola. Ressalta-se que alguns deles já vêm 

expressando atitudes desordeiras durante o horário escolar ou faltando bastante às aulas, o que 
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os leva a serem advertidos e muitas vezes expulsos da instituição de ensino (DEBARBIEUX; 

BLAYA, 2002).   

Nesse sentido, Debarbieux; Blaya (2002) afirmam que, quando os estudantes são 

expulsos nos dois últimos anos de escolaridade obrigatória, há pouca probabilidade de 

retornarem às atividades, pois muitos se inserem no mercado de trabalho de maneira formal 

ou informal e não priorizam o processo educativo.  

Complementando a ideia, Pereira (2003) acredita que a maneira com que a escola lida 

com os alunos que cometem atitudes violentas muitas vezes é inadequada, repressora, 

autoritária, dominante, vertical, indiferente e generalizada, considerando os motivos únicos e 

iguais para todos os eventos, estabelecendo as mesmas punições para os diversos casos de 

bullying. Por essa razão, o autor sugere um acompanhamento com psicopedagogo juntamente 

com os outros profissionais, para que haja o desenvolvimento de atividades reflexivas 

associadas às advertências estabelecidas, que façam com que os alunos aprendam, e reflitam 

sobre os episódios de violência praticados.  

 

5.3. DADOS RELACIONADOS A AÇÕES PARA MINIMIZAR E PREVENIR A 

VIOLÊNCIA ESCOLAR 

 

Em relação à variável participação dos profissionais em algum processo educativo, 

ilustrada na Tabela 12 (APENDICE F), constatamos que, dos 121 entrevistados, 69 (57,02%) 

afirmaram ter participado de algum processo educativo; e 52 (37,29%) negaram qualquer 

participação. Quando analisamos as instituições de ensino separadamente, percebemos que, na 

pública, 32 (51,61%) afirmaram ter participado de processos educativos; e 30 (48,39%), não. 

Na particular, 37 (62,71%) profissionais participaram de processos educativos e 22 (37,29%) 

não participaram.  

Garbin et al. (2010), em estudo realizado em escolas públicas e particulares no Estado 

de São Paulo, sobre violência, percebeu que 80,9% dos entrevistados participaram de algum 

processo educativo sobre violência e 19,1% negaram participação. 

Nesse sentido, Souza (2009) afirma que a escola é o ambiente ideal para a detecção e 

intervenção em qualquer caso de violência. O contato dos profissionais com os alunos é direto 

e diário, o que auxilia no desenvolvimento de atividades de prevenção e amenização das 

consequências do evento. Para isso, é fundamental que a equipe de profissionais esteja sempre 
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se capacitando através de cursos de atualização para saber lidar, da melhor forma possível, 

com os eventos de bullying. Porém, os profissionais enfrentam muitas dificuldades para 

incluir a temática nos planejamentos curriculares, pois têm pouco contato científico e crítico 

com o tema e não receberam capacitação adequada, adotando comportamentos de reprodução 

simbólica das experiências de sua própria formação acadêmica que são insuficientes.  

Para minimizar essa situação, Leffa (2001) afirma que a atualização deve ser 

estimulada de maneira continuada, pois visa estimular a reflexão dos participantes, utilizando 

o conhecimento teórico recebido e as experiências vivenciadas na prática, de maneira 

sequencial e cíclica.  

Em relação ao local onde ocorreu o processo educativo, (Tabela 13) (APENDICE 

F), identificamos que 52 (42,98%) não participaram de nenhum processo educativo; 47 

(38,84%) fizeram em outra instituição; 21 (17,36%), no local de trabalho; 8 (6,61%), durante 

a graduação. Quando analisamos as instituições de ensino separadamente, constatamos que, 

na pública, 30 (48,39%) não participaram de processo educativo; 18 (29,03%) fizeram em 

outra instituição; e 12, na instituição onde foi realizada a pesquisa. Na particular, 29 (49,15%) 

participaram do processo educativo em outra instituição; 22 (37,29%) não participaram de 

processo educativo; 9 (15,25%) participaram, na instituição onde foi realizada a pesquisa.  

Diferente dos nossos achados (Tabela 13), Garbin et al. (2010), pesquisando a 

temática em escolas públicas e particulares no Estado de São Paulo (SP), contataram que 

36,1% dos profissionais receberam as informações a respeito do bullying durante a graduação; 

6,3%, durante a pós-graduação; 43,5%, em palestras e cursos de atualização; 7,8%, no 

trabalho.   

Para Pereira Junior (2011), o profissional contemporâneo recebe permanentemente 

inúmeras informações sobre vários assuntos, sendo necessário atualizações constantes 

somadas aos conhecimentos adquiridos no curso de graduação. Paschoal, Mantovani e Méier 

(2007) diz que são exigidas dos profissionais uma autonomia e capacidade de aprender 

constantemente, de relacionar teoria e prática, e isso refere-se à inseparabilidade do 

conhecimento e da ação. Esta forma de aprendizado contínuo é considerada uma condição 

necessária para o desenvolvimento dos profissionais, no que tange ao seu autoaprimoramento, 

direcionado à busca da competência pessoal, profissional e social, como uma meta a ser 

seguida por toda a sua vida.   
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A diversidade de informações, bem como a ampla gama de necessidades de 

conhecimento levam à constatação de que seria tarefa quase impossível para o processo de 

educação da academia garantir uma formação adequada. Nesse sentido, se faz imprescindível 

que o profissional procure atualizações para que possa desenvolver e potencializar seus 

conhecimentos, a fim de promover, além da capacitação técnica específica, a aquisição de 

novos conceitos e atitudes (PASCHOAL, MANTOVANI E MÉIER, 2007).  

De acordo com Silva, Conceição e Leite (2008), uma forma do profissional estar 

sempre atualizado é através da educação continuada, pois é considerada um componente 

essencial dos programas de formação e desenvolvimento de recursos humanos das 

instituições. Os autores ressaltam que esse processo acontece de maneira dinâmica, ativa e 

permanente, destinado a atualizar e melhorar a capacitação de pessoas ou grupos.  

Corroborando com Silva, Conceição e Leite (2008), Koizumi (1998) afirma que a 

educação continuada concilia as necessidades sentidas pelos profissionais com as normas 

institucionais, visando à promoção e ao desenvolvimento, devendo acompanhá-los desde a 

sua inserção no ambiente de trabalho, mantendo sua prática orientada e embasada no 

conhecimento científico.  

Nesse sentido, Silva, Conceição e Leite (2008) acreditam que a educação continuada 

precisa ser considerada como parte de uma política global de qualificação centrada nas 

transformações da prática e essencial para o funcionamento adequado dos serviços[,] através 

do bom desempenho do seu pessoal.  

Em relação à variável duração dos cursos de atualização, (Tabela 14) (APENDICE 

F), identificamos que 49 (71,01%) profissionais fizeram cursos com duração de 12 a 24 horas; 

16 (23,19%), com mais de 36 horas; e 4 (5,80%), com de 24 a 36 horas. Quando analisamos 

as escolas separadamente, percebemos que, na instituição pública, para 23 (71,88%) a duração 

dos cursos foi de 12 a 24 horas; 6 (18,75%), de mais 36 horas; e 3 para três (9,38%), entre 24 

e 36 horas. Na instituição particular, 26 (70,27%) fizeram cursos com duração de 12 a 24 

horas; 10 (27,03%), com mais de 36 horas; e 1 (2,70%), com entre 24 e 36 horas.  

Semelhante aos nossos achados (Tabela 14), (APENDICE F) Pereira (2003), em 

estudo desenvolvido na cidade de Mangueiras/PA, a respeito da visão do professor e a 

violência na escola, constatou que 85% dos profissionais fizeram atualização com duração 

entre 12 e 24 horas; e 15%, com mais de 36 horas.  
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De acordo com Brino e Williams (2003), a capacitação profissional proporciona uma 

identificação precoce de vítimas de violência, onde os educadores e funcionários são treinados 

para se tornarem mais sensíveis na identificação dos sinais e sintomas desse evento. Segundo 

a pesquisa dos autores, os professores são os que detêm menor repertório de informações 

sobre violência, sendo necessária uma oferta maior de atualização para essa categoria. 

Segundo estudos desenvolvidos pelos autores, em 44% dos casos de violência na escola, o 

professor é a primeira pessoa a tomar conhecimento e, em 52%, o primeiro adulto a ser 

comunicado, demonstrando o seu importante papel na denúncia, prevenção e detecção do 

bullying.  

Nesse sentido, percebe-se que a capacitação dos profissionais estaria contemplando 

principalmente a prevenção secundária, que tem como objetivo a detecção das vítimas e 

pessoas em situação de risco, impedindo os atos violentos e suas repetições, atuando em 

situações já existentes e prevenindo possíveis sequelas. Essa capacitação deve durar o maior 

tempo possível, de maneira continuada, para que os profissionais estejam sempre em contato 

com o assunto e desenvolvendo estratégias mais efetivas para minimizar esse agravo 

(BRINO; WILLIAMS, 2003; RIBEIRO; UVALDO, 2007). 

 

Tabela 15 -- Distribuição das instituições de ensino segundo a as ações realizadas 

para prevenir a violência na escola. NATAL/RN, 2010 

 

VARIÁVEL 

Ações realizadas para prevenir a 

violência na escola 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

Escola Pública Escola Particular Total 

N % N % N % 

Palestras para alunos 20 32,26 33 55,93 53 43,80 

Interação dos pais /familiares / 

amigos no ambiente escolar 
31 50,00 28 47,46 59 48,76 

Atividades físicas e/ou intelectuais 09 14,52 07 11,86 16 13,22 

Psicólogo e projeto de extensão 20 32,26 27 45,76 47 38,84 

Total 80 100,00 95 100,00 175 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Na Tabela 15 observamos que, na variável ações realizadas para prevenir a 

violência na escola, 59 (48,76%) profissionais afirmaram que a interação entre o ambiente 
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escolar, pais e familiares foi a ação mais estimulada pela escola para tentar minimizar e 

prevenir os episódios de bullying; 53 (43,80%) afirmaram que as palestras eram feitas, mas de 

maneira pontual; 47 (38,84%) responderam que a interação com o psicólogo e projetos de 

extensão facilitavam lidar com as situações de violência. Quando analisamos as escolas 

separadamente, percebemos que 31 (50%) profissionais da instituição pública afirmaram que 

a interação com os pais e familiares eram ações estimuladas pela escola; 20 (32,26%) viam a 

palestra como uma ação efetiva para minimizar o bullying; 20 (32,26%) responderam que os 

projetos de extensão eram utilizados para prevenir o evento. Na instituição particular, 33 

(55,93%) responderam que a escola utilizava palestras como estratégia de lidar com o 

bullying, mas de frequência esporádica; 28 (47,46%) faziam a interação com os pais como 

uma forma de combater esse evento; e 27 (45,76%) encaminhavam a criança para o serviço de 

psicologia da escola.  

Semelhante aos nossos achados (Tabela 15), Campos e Cardoso Jorge (2010), em 

estudo realizado em Natal (RN), sobre a reflexão dos educadores de escolas particulares a 

respeito da prática do bullying, identificaram que 51,3% dos entrevistados viam o 

envolvimento da família como uma forma de minimizar esse tipo de violência; e 42,6% 

percebiam as palestras como uma estratégia de sensibilização dos alunos.  

De acordo com Almeida, Silva e Campos (2008), os autores de bullying geralmente 

são de famílias que têm a violência como forma de poder. As crianças e jovens com 

adversidade familiar têm mais probabilidade de serem agressivos, refletindo o comportamento 

no ambiente escolar.  

Quando há interação dos profissionais da educação com os pais, isso possibilita um 

olhar diferente às brincadeiras que podem levar ao surgimento de apelidos. A colocação de 

apelidos, muitas vezes, é o primeiro passo para as agressões físicas, furtos e roubos, 

isolamento, baixo rendimento escolar, que não podem ser encarados como algo normal da 

idade e convivência. A família exerce importante papel na construção do conhecimento sobre 

a violência. Porém, muitos pais não se dispõem, encontrando dificuldades em assumir esse 

papel, e acabam por responsabilizar a escola por essa função. Contudo, o trabalho realizado 

pela escola não substitui e nem concorre com a função da família, mas a complementa, 

através de palestras ou projetos de extensão que abordem o assunto e as principais formas de 

prevenção do evento (ALMEIDA; SILVA; CAMPOS, 2008).  
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Outra maneira de trabalhar a temática na escola é através de palestras que o 

possibilitem ao orientador mostrar a importância, conceito, causas e consequências, 

tratamento e prevenção do bullying, fazendo com que os participantes despertem um 

pensamento crítico a respeito do evento. Junto a essa estratégia, podem-se associar os projetos 

de extensão que possibilitem uma visão prática sobre o assunto. Os autores afirmam que a 

taxa de bullying tende a diminuir nas escolas em até 80% quando se implantam programas 

que combatam a violência com a participação de pais, alunos e escola, dispondo de ações 

continuadas com a finalidade proteção e assistência às vítimas e agressores, além de melhorar 

o rendimento escolar (ALMEIDA; SILVA; CAMPOS, 2008). 

Quando se refere à intervenção de um psicólogo com o intuito de contribuir para 

amenizar o evento, Esperon (2004) acredita que o contexto em que os envolvidos estão 

inseridos é muito complexo, sendo necessária uma compreensão dos fatores socioculturais, 

como os distúrbio do humor e ansiedade nas crianças e jovens, violência na comunidade, 

abuso de álcool e outras drogas, exposição à violência nos meios de comunicação, para que o 

profissional possa contribuir da melhor maneira possível. O autor acrescenta que o psicólogo 

é um dos profissionais mais bem habilitados para tentar resolver o conflito, e que através de 

condutas transdisciplinares e multiprofissionais pode-se perceber a diminuição do rendimento 

escolar dos alunos, o elevado número de abstinências, identificar os potenciais medos, fobias 

e ansiedades.  

De acordo com a variável reuniões de pais e mestres, expressada na Tabela 16 

(APÊNDICE F), percebemos que 116 (95,87%) profissionais afirmaram participar de 

reuniões nas instituições; e apenas 5 (4,13%) responderam que não ocorria tal evento. Quando 

analisamos as escolas separadamente, identificamos que, na instituição pública, 58 (93,55%) 

confirmaram haver reunião na escola, e apenas 4 (6,45%) negaram o evento; na particular, 58 

(98,31%) afirmaram a ocorrência de reuniões e 1 (1,69%) negou.  

Pereira (2003), em estudo realizado na cidade de Belém (PA), a respeito da visão dos 

professores sobre a violência na escola, constatou que 60,3% dos participantes da pesquisa 

afirmaram acontecer reuniões de pais e mestres na instituição, e 39,7% não responderam ao 

questionamento.  

A escola tem a responsabilidade de criar um ambiente que envolva a família, 

tornando-a aliada para participar ativamente no processo educacional dos alunos. Para que 

isso se torne uma realidade, é importante criar diversos mecanismos atrativos para esse 
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público, como projetos e reuniões. Essas estratégias mostram uma nova concepção de 

colaboração e envolvimento da escola, família e comunidade, fazendo com que haja uma 

responsabilidade compartilhada na educação (POLONIA; DESSEN, 2005).  

De acordo com Caetano (2003), a reunião de pais e mestres é o momento mais 

representativo das intersecções entre família e escola. Durante esse momento, podem ser 

estabelecidas parcerias que possibilitem compartilhar aspectos de conduta do aluno, 

aproveitamento escolar, qualidade na realização das tarefas, relacionamento com professores 

e colegas, atitudes, valores, respeito às regras, principais problemas e necessidades dos alunos 

e escola, projetos, envolvimento da comunidade no ambiente escolar, propostas para futuras 

reuniões. Essa estratégia favorece sobremaneira a relação entre família e escola, na qual a 

construção da parceria mostra que a escola não sustenta ou talvez jamais tenha sustentado a 

posição de substituta da família na função educadora tampouco, mas sim contribui no 

processo.  

Nesse sentido, a relação de cooperação possibilita que os educadores e funcionários 

conheçam as dinâmicas internas e o universo vivenciados pelos seus alunos, para que haja um 

respeito, compreensão e tenham condições de intervir no desenvolvimento nos potenciais 

identificados. De acordo com os autores, o trabalho conjunto oferece experiências 

construtivas, tornando as crianças e jovens melhores, tanto em relação aos conhecimentos 

escolares, quanto aos valores e princípios que nortearão a sua conduta (CAETANO, 2003; 

MACEDO, 2000).  

Em relação à variável frequência das reuniões de pais e mestres, representada na 

Tabela 17 (APÊNDICE F), constatamos que 58 (50,00%) profissionais responderam que as 

reuniões aconteciam bimestralmente; 29 (25,00%), semestralmente; 14 (12,06%), anualmente; 

10 (8,62%), trimestralmente; e 05 (4,31%), mensalmente. Quando analisamos as instituições 

separadamente, percebemos que, na pública, 20 (34,48%) relataram que as reuniões 

aconteciam bimestralmente; 16 (27,58%), semestralmente; 13 (22,41%), anualmente; 5  

(8,62%), trimestralmente; e 4 (6,89%), mensalmente. Na particular, 38 (65,51%) responderam 

que aconteciam bimestralmente; 13 (22,41%); semestralmente; 5 (08,62%), trimestralmente; 1 

um (1,72%), anualmente; e 1 (1,72%), mensalmente.  

Dados semelhantes aos nossos (Tabela 17) (APÊNDICE F) foram encontrados por 

Poppovic (2005) em estudo realizado sobre a organização das escolas, em uma escola pública 

na cidade de São Paulo (SP), o qual identificou que 90% dos participantes da pesquisa 
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afirmaram que as reuniões de pais e mestres aconteciam bimestralmente. O autor diz que as 

instituições devem empenhar-se ativamente para obter uma regularidade nas reuniões, pois a 

avaliação dos alunos por bimestre proporciona um acompanhamento adequado, identificando 

potencialidades e dificuldades que podem ser trabalhadas o mais rápido e eficientemente 

possível.  

Entretanto, Bheing e De Nez (2002) acreditam que a maneira tradicional de encontros 

com os pais e responsáveis parece ser insuficiente para manter um contato frequente entre 

estes. Sob o ponto de vista das necessidades e interesses educacionais de crianças e 

adolescentes, é fundamental que haja um compartilhamento das responsabilidades pelo bem-

estar, saúde e desenvolvimento dos alunos. Para que isso seja possível, é necessária uma 

periodicidade dos pais no ambiente escolar, através de visitas constantes e participação ativa 

em algum projeto que insira cada vez mais esse público nas instituições de ensino. Essa 

participação ativa favorece melhores resultados tanto nas atividades desenvolvidas no 

ambiente escolar, como na relação familiar, e possibilita aos pais que possuem dificuldade em 

lidar com assuntos como a violência adquirir conhecimento e segurança para agir com o 

objetivo de evitar e minimizar o evento.   

 

Tabela 18 -- Distribuição das instituições de ensino segundo cursos de atualização sobre a 

violência na escola. NATAL/RN, 2010 
 

VARIÁVEL 

Cursos de atualização sobre 

violência na escola 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

Escola Pública Escola Particular Total 

N % N % N % 

Sim 00 00,00 00 00,00 00 00,00 

Nâo 62 100,00 59 100,00 121 100,00 

Total 62 100,00 59 100,00 121 100,00 

 

No tocante à variável cursos de atualização sobre violência na escola, identificamos 

que 121 (100,00%) entrevistados afirmaram não ter nenhum curso de atualização sobre 

violência na escola, nas escolas pesquisadas. Quando analisamos as instituições de ensino 

separadamente, constatamos que, na pública, 62 (100,00%) profissionais relataram não haver 

curso de atualização sobre o bullying; e na particular 59 (100,00%) afirmaram que não havia 

cursos de atualização sobre a temática.   
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Dados semelhantes aos nossos (Tabela 18) foram encontrados por Damke e Gonçalves 

(2007), em estudo sobre a expressão da violência no ambiente escolar, desenvolvido em três 

escolas municipais na cidade de Cascavel (PR). Os autores identificaram que, tanto a escola A 

quanto a escola B nunca promoveram cursos sobre o bullying, e na escola C houve cursos 

sobre discriminação racial, e agressividade, mas nada diretamente sobre o evento.  

Damke e Gonçalves (2007) acrescentam que são imprescindíveis cursos de atualização 

a respeito do bullying no ambiente escolar, pois, na maioria, os professores, funcionários, 

diretores e coordenação têm diferentes níveis de conhecimento e compreensão a respeito do 

fenômeno, apresentando dificuldades em identificar, lidar, criar intervenções e prevenção.  

No processo de atualização, os profissionais deverão aprender a identificar algumas 

situações que possam influenciar na manifestação do evento, como a falta de relacionamento 

afetivo entre os alunos, desestruturação familiar, explosões emocionais, impulsividade, maus-

tratos físicos, isolamento, ofensas, assédio, humilhação, discriminação. Os autores ressaltam 

também que o bullying acontece de forma oculta e sutil, que passa despercebido devido à 

maioria das agressões acontecerem longe dos adultos, tornando-se desconhecido aos olhos 

dos responsáveis (RODRIGUES, 2003).   

Nesse sentido, algumas estratégias podem ser criadas pelos profissionais e instituições 

para evitar e minimizar o fenômeno, fazendo com que os alunos trabalhem com a situação, 

despertando o equilíbrio e a superação para lidar com suas emoções, seja em estado de 

repressão ou agressividade, valorizando a tolerância e a solidariedade entre eles. O ambiente 

escolar é um caminho importante que influencia a mudança de ideias, comportamentos e 

valores, possibilitando uma atitude responsável, consciente e autônoma frente às diversas 

situações cotidianas (RODRIGUES, 2003).  
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6. CONCLUSÃO 

 

Considerando o objetivo geral proposto a analisar a violência na escola de forma 

comparativa no contexto de duas instituições de ensino em Natal/RN. Os objetivos 

específicos identificar os tipos de manifestações da violência nos contextos da escola pública 

e privada, identificar a postura da direção, professores e funcionários durante e após a 

ocorrência de manifestações de violência no ambiente escolar e identificar medidas de 

prevenção da violência no âmbito das escolas, os resultados encontrados permitiram as 

seguintes conclusões: 

Quanto a caracterização sociodemográfica  

Dos 121 participantes da pesquisa, 68, (56,20%) eram do sexo feminino e 53, 

(43,80%) do sexo masculino. Na instituição pública 40, (64,52%) eram mulheres e 28, 

(47,46%) homens. Na particular 31, (52,54%) eram do sexo masculino e 22 (35,48%) 

feminino. No que se refere a idade, 38 (31,40%) tinham entre 40 e 49 anos; na instituição 

pública, 24 (38,71%) tinham entre 40 a 49 anos e na particular, 24 (40,68%) 20 a 29 anos. Em 

relação a procedência, 85 (70,2%) residiam na Zona Sul da cidade de Natal (RN); na 

instituição pública 52, (84,00%) moravam na Zona Sul, na particular 33 (56,00%) na Zona 

Sul. No tocante a escolaridade, 46 (38,02%) possuíam especialização; na instituição pública 

23 (37,10%) possuíam o nível superior e na particular 26, (44,07%) com especialização. No 

que se refere a religião, 68 (56,20%) eram católicos, na pública 31 (50,00%) eram católicos e 

na particular 37(62,71%) católicos. Em relação ao estado civil, 63 (52,07%) eram casados, na 

pública 35 (56,45%) eram casados e na particular 28 (47,46%) eram casados. No tocante a 

renda mensal 41 (33,88%) recebiam entre 03 e 05 salários mínimos, na pública 28 (45,16%) 

entre 03 e 05 salários e na particular 21 (35,59%) entre 05 e10 salários mínimos.  

 

Quanto a caracterização profissional 

Dos 121 profissionais estudados, 68 (56,20%) eram professores; 51 (42,15%) 

funcionários e 02 (01,65%) diretores. Na instituição pública 37 (59,68%) eram professores e 

na particular 31 (52,54%) eram professores. Quanto ao tempo de experiência na profissão, 46 

(38,02%) possuíam entre 05 e 14 anos e 11 meses de experiência; na instituição pública 22 

(35,48%) entre 25 e 34 anos e 11 meses e na particular, 26 (44,07%) entre 05 e 14 anos e 11 

meses. No que se refere ao tempo de serviço nas instituições, 70 (57,85%) tinham menos de 

cinco anos de serviço na instituição; na pública, 34 (54,84%) com menos de 05 anos e na 
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particular 36 (61,02%) até 05 anos. Em relação a carga horária semanal de trabalho, 68 

(56,20%) trabalhavam entre 20 horas e 40 horas por semana, na pública, 39 (62,90%) tinham 

carga horária entre 20 e 40 horas e na particular, 29 (49,15%) entre 20 e 40 anos. No tocante 

as séries de ensino na qual os profissionais atuam, 81 (16,30%) atuavam no 9º ano do ensino 

fundamental II, na instituição pública 44 (19,80%) no 9º ano e na particular 42 (15,30%) no 3º 

ano do ensino médio.  

 

Quanto aos aspectos relacionados a dimensão da violência na escola 

Dos 121 profissionais entrevistados, 111 (91,74%) presenciaram episódios de 

violência, desses, 59 (95,16%) na instituição pública, e 52 (88,14%) na particular, 

presenciaram violência; 100 (82,64%) presenciaram a violência verbal, desses, 52 (83,87%) 

na instituição pública e 48 (81,36%) na particular, viram acontecer a violência verbal; 87 

(71,90%) entraram em contato com os pais quando havia alguma lesão nos alunos devido a 

violência, desses, 40 (64,52%) executaram os primeiros socorros, na pública, e 48 (81,36%) 

ligaram para os pais, na particular; 66 (54,55%) entrevistados acreditam que a violência 

familiar é o principal motivo para os jovens fazerem atos de bullying, desses  41 (66,13%) da 

escola pública, acreditam que a violência familiar é o principal e 26 (44,07%), da particular 

responsabilizam a mídia; 44 (38,98%) entrevistados observaram diariamente os episódios de 

violência, desses,  21 (33,87%), da pública e 23 (38,98%) da particular, observaram 

diariamente o evento; 64 (52,89%) profissionais observaram que o pátio era o ambiente que 

mais ocorria atos de violência, desses, 37 (59,68%) da instituição pública e  27 (45,76%) da 

particular viam acontecer no pátio. Dos 37 profissionais que foram vítimas de violência na 

escola, 22 (59,45%) sofreram agressão verbal, desses 13 (59,09%) da instituição pública e 09 

(60,00%) sofreram agressão verbal; 18 (48,65%) entrevistados sofreram violência uma vez 

por semana, desses, 12 (59,09%), da instituição pública e 05 (33,33%) da particular 

vivenciaram  uma vez por semana; 36 (97,30%) profissionais foram agredidos por alunos, 

desses 21 (95,45%) da instituição pública e 15 (100,00%) da particular sofreram violência de 

alunos; 104 (85,95%) entrevistados conseguem diferenciar os atos mal comportamento de 

bullying, desses,  54 (87,10%) da instituição pública e  50 (84,75%) da particular conseguem 

diferenciar o mal comportamento do evento pesquisado; 28 (23,14%) entrevistados separaram 

os envolvidos e comunicaram verbalmente a coordenação, desses, 18 (29,00%), da instituição 

pública,  separaram os envolvidos e comunicaram verbalmente a coordenação, e 11 (19,00%) 

da particular, separaram os envolvidos, comunicaram verbalmente a coordenação e 



                                                                                                              Conclusão                

                                                                                          

132 

conversaram com cada um dos envolvidos; 23 (19,00%) profissionais afirmaram que a 

coordenação das escolas conversaram com os pais a respeito da conduta agressiva do aluno 

desses,  09 (15,00%) da instituição pública e  14 (24,00%) da particular afirmaram que a 

coordenação conversaram com os pais.  

 

Quanto aos dados relacionados a ações para minimizar e prevenir a violência 

escolar 

Dos 121 entrevistados, 69 (57,02%) afirmaram ter participado de algum processo 

educativo, desses, 32 (51,61%) da instituição pública e 37 (62,71%) da particular afirmaram 

terem participado de processos educativos; 47 (38,84%) participaram de processo educativo 

em outra instituição, 30 (48,39%), da instituição pública, não participaram de processo 

educativo e 29 (49,15%), da particular, participaram do processo educativo em outra 

instituição; 49 (71,01%) profissionais fizeram cursos com duração de 12 a 24 horas, desses, 

23 (71,88%), da instituição pública e 26 (70,27%) fizeram cursos com duração de 12 a 24 

horas; 59 (48,76%) profissionais afirmam que a interação com os pais e familiares foi a ação 

mais estimulada pela escola para tentar minimizar e prevenir os episódios de bullying, desses, 

31 (50%) da instituição pública, afirmaram que a interação com os pais e familiares eram 

ações estimuladas pela escola e 33 (55,93%) da particular, responderam que a escola utilizava 

de palestras como estratégia; 116 (95,87%) profissionais participaram de reuniões nas 

instituições pesquisadas, desses  58 (93,55%) da instituição pública e 58 (98,31%) da 

particular afirmaram participações nesse evento; 58 (50,00%) profissionais responderam que 

as reuniões aconteciam em uma frequência bimestral, desses, 20 (34,48%) da instituição 

pública e  38 (65,51%) da particular afirmaram que as reuniões eram bimestral; 121 

(100,00%) entrevistados afirmaram não ter nenhum curso de atualização sobre violência na 

escola nas escolas pesquisadas, desses, 62 (100,00%) da instituição pública e  59 (100,00%) 

da particular não participaram de curso de atualização sobre a temática.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A minha primeira aproximação com a temática das Causas Externas foi no 4º período 

da graduação, quando adentrei como aluna de Iniciação Científica no Grupo de Pesquisa 

Enfermagem Clínica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, coordenada pela 

minha orientadora. Desde então fui me aprofundando no universo tão complexo, das vítimas 

de acidentes e violência, as quais vivenciam realidades que acreditávamos existir apenas na 

ficção expressada nos filmes de terror.  A idade e condição social não são barreiras que 

impedem este evento de se inserir no cotidiano de todas as pessoas, inclusive de crianças e 

adolescentes. Mesmo em ambientes considerados “seguros” como a escola, eles não estão 

livres deste evento, pois uma simples palavra utilizada de maneira repetida e pejorativa já é 

considerada bullying, causando constrangimento, humilhação, exclusão e muitas vezes morte. 

Com o intuito de contribuir para melhorar essa situação, compreendi que o primeiro 

passo seria conhecer a violência e ver como ela se expressa em duas realidades distintas: nas 

escolas pública e particular.  

Nesse sentido, fizemos uma vasta revisão de literatura sobre o tema e percebemos que 

este é um problema de abrangência mundial, sendo necessários mais estudos na realidade 

brasileira, visto que a literatura específica sobre o assunto é escassa principalmente na região 

nordeste e no nosso Estado, o qual não havia nenhum estudo sobre o assunto.  

Para que isto acontecesse, contamos com a ajuda da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) através da Bolsa de Demanda Social, a qual me 

proporcionou dedicação exclusiva para a pesquisa durante a trajetória Mestrado. Tivemos, 

também, o auxilio de duas alunas de Iniciação Científica que colaboraram no levantamento 

bibliográfico e principalmente na finalização do relatório. Tivemos também, com o apoio da 

direção e coordenação das instituições participantes da pesquisa.  

Nesse contexto, quando nos deparamos com as estatísticas global, nacional e local 

entendemos o quanto é importante formar profissionais, que atuem em equipe, elaborando 

ações que envolvam a família e comunidade com o ambiente escolar, através de reuniões 

regulares de pais e mestres, projetos de extensão, atualizações sobre o bullying e outras 

temáticas. Ressaltamos também, a importância de profissionais da saúde, inclusive o 

enfermeiro, para atuar de maneira mais efetiva contra o evento.  

Diante dessa realidade, é compreensivel que as dificuldades existiram ao longo deste 

percurso, entre elas, um dos obstáculos enfrentados foi encontrar um campo de coleta para 

comparar com a escola pública já escolhida. Esta necessidade surgiu, pois, queríamos 
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desenvolver um estudo comparativo para mostrar com mais propriedade a situação da 

violência nas instituições de ensino na cidade. Outro grande desafio, durante o período de 

coleta, foi constatar que na escola pública havia muitos estagiários, que por não estarem com 

a formação concluída, não se adequaram aos critérios de inclusão.  

Sugerimos pois,  que os professores, funcionários e direção participem constantemente 

de atualizações voltadas a temática do bullying, para que a educação continuada possibilite a 

mudança de pensamento e atitudes que possam contribuir para combate deste evento. Como 

também, envolvam mais a família e comunidade, pois há uma continuidade do trabalho 

desenvolvido no ambiente doméstico.  

Finalizando as considerações, esperamos que outros Enfermeiros possam dar 

prosseguimento preenchendo as lacunas e questionamentos encontradas no nosso estudo, 

assim como investiguem questões mais específicas no intuito de contribuir para um ambiente 

escolar mais seguro e digno de se frequentar. Consideramos também fundamental dar 

prosseguimento a essa discussão em um doutorado, para aprofundar melhor essa temática tão 

atual.  
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GLOSSÁRIO 

 

AGRESSORES Independente de terem sofrido alguma violência no meio escolar 

praticam a violência física ou verbal contra o colega. 

 

CAUSAS EXTERNAS Evento resultante de queda, envenenamento, acidentes de 

trânsito; lesões autoprovocadas intencionalmente, agressões, 

homicídios e suicídios. 

 

EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL 

Profissionais de diferentes áreas atuando conjuntamente, 

articulando trabalhos especializados. 

 

EXPECTADORES Pessoas que se calam por medo de se transformarem na próxima 

vítima e por isso, tornam-se, por vezes, agressores. 

 

NEGLIGÊNCIA Ausência, a recusa ou a deserção de cuidados necessários a 

alguém que deveria receber atenção e cuidados. 

 

VIOLÊNCIA Fenômeno humano, social e histórico que se traduz em atos 

realizados, individual ou institucionalmente, por pessoas, 

famílias, grupos, classes e nações, visando prejudicar, ferir, 

mutilar ou matar o outro, física, psicológica e até 

espiritualmente. 

 

VIOLÊNCIA NA ESCOLA 

OU BULLYING 

Tipo de violência caracterizado pelo conjunto de 

comportamentos agressivos, físicos ou psicológicos 

sistematizado, adotados por um grupo de alunos ou um aluno 

com mais força, vitimiza um colega que não consegue encontrar 

um modo eficiente para se defender. 

 

VIOLÊNCIA 

AUTOINFLIGIDA 

Comportamento suicida e auto-abuso. 
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VIOLÊNCIA COLETIVA Ocorre a partir de questões social, política e econômica. 

 

 

VIOLÊNCIA FÍSICA Uso da força para produzir injúrias, feridas, dor ou incapacidade 

em outrem 

 

VIOLÊNCIA 

INTERPESSOAL 

Ocorre entre a família, com o parceiro íntimo; e comunitária. 

 

 

VIOLÊNCIA JUVENIL Violência de forma direta ou indireta, as crianças e adolescentes. 

 

VIOLÊNCIA SEXUAL Ato ou jogo sexual que ocorre nas relações hétero ou 

homossexual e visa estimular a vítima ou utilizá-la para obter 

excitação sexual e práticas eróticas, pornográficas e sexuais 

impostas por meio de aliciamento, violência física ou ameaças. 

 

VÍTIMAS AGRESSORAS Reproduzem os maus tratos sofridos e busca uma criança mais 

frágil para descontar nele a agressão sofrida. 

 

VIOLÊNCIA 

PSICOLÓGICA 

Agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar, 

rejeitar, humilhar a vítima, restringir a liberdade ou, ainda, isolá-

la do convívio social. 

 

VÍTIMAS 

PROVOCADORAS 

Provocam e atraem reações agressivas das quais não conseguem 

lidar com a consequência. 

 

VÍTIMAS TÍPICAS Indivíduos que sofrem repetidos atos de agressão 
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APÊNDICE A 
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APÊNDICE B 
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APÊNDICE C 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO 
Campus Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Esclarecimentos 

 

Caro senhor(a), este é um convite para você participar voluntariamente da pesquisa 

intitulada “ATUAÇÃO DA ESCOLA FRENTE À VIOLÊNCIA: ESTUDO 

COMPARATIVO ENTRE DUAS INSTITUIÇOES DE ENSINO.” que é coordenada e 

desenvolvida por Glaucea Maciel de Farias, juntamente com  Karolina de Moura Manso da 

Rocha. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

Essa pesquisa tem como objetivos: identificar a presença da violência na escola em 

duas instituições de ensino sendo uma pública e outra privada em Natal/RN; conhecer atuação 

da direção, professores e funcionários durante os episódios de violência no recinto escolar. 

Caso aceite o convite, você será submetido (a) ao (s) seguinte(s) procedimentos: responderá a 

um formulário sobre o conhecimento da direção, professores e funcionários sobre a violência 

na escola. 

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos: você apenas responderá ao 

formulário e não será identificado ou penalizado por nenhuma questão respondida. Você terá 

os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: estará cooperando para a identificação a 

violência no ambiente escolar  e a partir daí subsidiar a criação de medidas de minimização e 

prevenção do evento.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados 

será feita de forma a não identificar os voluntários. 
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Se você sofrer algum dano ou tenha algum gasto que seja atribuído à sua participação na 

pesquisa, você terá o direito ao ressarcimento ou indenização, caso solicite. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver, a respeito 

desta pesquisa como, também, caso queira informar sua desistência, poderá perguntar 

diretamente para Glaucea Maciel de Farias no endereço: Departamento de Enfermagem - 

Campus Universitário no Bairro Lagoa Nova, CEP 59072-970, Natal/RN, ou pelo telefone 

3215 3196. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Campus Universitário no Bairro Lagoa Nova, 

Caixa Postal 1666, CEP 59072-970, Natal/RN ou pelo telefone (84)3215-3135. Desde já 

agradecemos a disponibilidade em participar voluntariamente do estudo, e caso aceite 

participar solicitamos a sua confirmação neste documento. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos 

e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “ATUAÇÃO 

DA DIREÇÂO, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS FRENTE A VIOLÊNCIA NO 

AMBIENTE ESCOLAR: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE DUAS INSTITUIÇOES 

DE ENSINO EM NATAL/RN.” 

Participante da pesquisa:     

 

 

_________________________________________________________________________ 

Assinatura (por extenso) 

____________________________________________________________________ 

Pesquisador responsável: 

 

 

Glaucea Maciel de Farias - Rua Jerônimo de Albuquerque, 3621, Bairro Candelária, 

CEP59064-650, Natal/RN. Telefone 3215 3196. 

 

 

 



                                                                                             Apêndices                                                                                                                     

                                                                                                                             

167 

APÊNDICE D 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO 

Campus Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

  

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS SOBRE A VIOLÊNCIA NA 

ESCOLA 

 

A. DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS DO PROFESSOR/FUNCIONÁRIO/DIRETOR 

A1. Sexo: 

(   ) Masculino  (   ) Feminino 

 

A2. Idade: ____ (em anos) 

 

A3. Procedência_________________________________________ 

 

A4. Escolaridade 

(   ) Ensino fundamental incompleto (   ) Nível superior incompleto 

(   ) Ensino fundamental completo (   ) Nível superior completo 

(   ) Nível médio incompleto (   ) Pós-Graduação 

(   ) Nível médio completo  

 

A5. Religião  

(   ) Católica (   ) Espírita 

(   ) Evangélico (   ) Agnóstico 

(   ) Outros_______________________  

 

A6. Estado civil  



                                                                                             Apêndices                                                                                                                     

                                                                                                                             

168 

(   ) Solteiro  (   ) Separado 

(   ) Casado/União consensual (   ) Viúvo 

 

A7. Renda Familiar 

(   ) até 02 salários mínimos mensais (   ) 05 a 10 salários mínimos mensais 

(   ) 03 a 05 salários mínimos mensais  (   ) mais de 10 salários mensais 

 

B DADOS DE IDENTIFICAÇÂO PROFISSIONAL 

B1. Categoria profissional 

(   ) Diretor  (   ) Funcionários 

(   ) Professor   

 

B2. Tempo de experiência na profissão: _________ em anos (  ) 

 

B3. Tempo de serviço na instituição: ____________em anos (  ) 

 

B4. Carga horária semanal de trabalho: _________em horas (  ) 

 

B5. Série de ensino que atua 

(   ) 6° ano  fundamental (   ) 1° ano do ensino médio 

(   ) 7° ano  fundamental (   ) 2° ano do ensino médio 

(   ) 8° ano  fundamental (   ) 3° ano do ensino médio 

(   ) 9° ano  fundamental  

 

 

C DADOS RELACIONADOS A DIMENSÃO DA VIOLÊNCIA NA ESCOLA 

   Assinale apenas uma alternativa 

 

C1. Você já presenciou algum episodio de violência na escola (bullying) nesta 

instituição?   

(   ) sim (   ) não  

 

C2. Caso sim, identifique qual o tipo de violência ocorrida. 
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(   ) Violência física (   ) Agressão verbal  

(   ) Violência sexual (   ) Violência psicológica 

(   ) Violência Indireta  

 

C3. Caso haja lesão física qual a conduta a ser tomada pela instituição? 

(   ) Os professores executam os primeiros             

socorros 

(   ) Aciona o Serviço Móvel de Urgência 

(   ) Ligam para os pais (  ) Diretor/professor/coordenador leva o 

aluno para o hospital 

(   ) Nenhuma  

 

C4. Na sua compreensão, qual a razão para a ocorrência de violência na escola (bullying) 

na sua instituição? 

(   ) violência familiar (   ) Inato do comportamento  

(   ) violência com os vizinhos (   ) fatores econômicos  

(   ) Uso de drogas lícitas e ilícitas (   ) influência de amigos 

(   ) outros. Especificar______________  

 

C5. Com que frequência ocorrem esses episódios?  

(   ) uma vez por semana (   ) quatro vezes por semana 

(   ) duas vezes por semana (   ) cinco vezes por semana 

(   ) três vezes por semana (   )  diariamente  

(   ) mensalmente (   )  raramente 

 

C6. Qual o local onde ocorre tais agressões? 

(   ) sala de aula (   ) corredor 

(   ) pátio (   ) banheiro 

(   ) proximidade da escola (   )outros. Especificar_______________ 

  

C7. Você já foi vítima de algum tipo de violência, no local de trabalho? 

(   ) sim  (   ) não  

 

C8. Se SIM, quantas vezes:  
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(   ) uma vez   (   ) três vezes 

(   ) duas vezes   (   ) quatro vezes ou mais. 

Especificar_____________ 

 

C9. Qual o tipo de violência ocorrida. 

(   ) Violência física (   ) Agressão verbal  

(   ) Violência sexual (   ) Violência psicológica 

(    )Violência Indireta (roubo, furto,   

destruição de algum bem particular) 

(   ) Outros. Especificar___________ 

C10. Quem foi o agressor desse episodio de violência?  

 (   ) aluno (   ) funcionário 

 (   ) professor (   ) diretor 

 (   ) Pais ou familiares (   ) outros. Especificar__________  

 

C11. Você consegue distinguir atos de violência na escola?  

Violência na escola: colocar apelido, ofender, zoar, amedrontar, agredir, humilhar, excluir, 

isolar, bater, intimidar sendo expressadas de maneira direta e/ou indireta. 

(   ) sim (   ) as vezes  

(   ) não  

  

 

C12. Quando surge algum conflito dentro da escola, qual a sua atuação? 

(   ) não ocorre conflitos na escola 

(   ) separar os envolvidos   

(   ) retirar os envolvidos do ambiente de conflito 

(   ) comunicar verbalmente a coordenação  

(   ) ignoro o fato  

(   ) converso com cada um dos envolvidos, particularmente, identificando  

     o motivo da ocorrência do fato 

(   )outros. Especificar _________ 

 

 

C13.Quando se repete o ato de violência, qual a conduta tomada pela instituição? 

(   ) advertência  (   ) suspensão 
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(   ) conversa com o aluno (   ) expulsão  

(   ) conversa com os pais (   ) outros.  

Especificar:______________ 

 

 

D DADOS RELACIONADOS A AÇÕES PARA MINIMIZAR E PREVENIR A VIOLÊNCIA 

NA ESCOLA 

 

D1. Você já participou de algum processo educativo sobre a violência na escola? 

(   ) sim  (   ) não 

 

D2. Caso a resposta for SIM, onde ocorreu este curso/palestra? 

       Caso a resposta for NÃO, passar para a pergunta D4. 

(   ) nessa instituição  (   ) durante a graduação 

(   ) em outra instituição (   ) especialização/mestrado/doutorado 

(   ) congresso acadêmico  

  

D3. Qual foi a duração desse curso/palestra?       

(   ) 12 a 24 horas  (   ) 24 a 36 horas 

(   ) mais de 36 horas   

 

D4. Quais as ações que são realizadas para prevenir e minimizar a ocorrência da violência na 

escola (bullying)? 

(   ) Palestras para os alunos  (   ) atividades físicas e/ou intelectuais 

(   ) interação dos pais/familiares/amigos no 

ambiente escolar 

(   ) outros. 

especificar_______________________ 

 

D5. Existem reuniões de pais e mestres na instituição? 

(   ) sim  (   ) não 

 

D6. Caso a resposta anterior for SIM, qual a freqüência que as reuniões de pais e mestres 

acontecem? 

(   ) quinzenalmente  (   ) trimestral 



                                                                                             Apêndices                                                                                                                     

                                                                                                                             

172 

(   ) mensalmente (   ) semestral 

(   ) bimestral (   ) anual 

(   ) não há reuniões de pais e mestres na  

instituição 

 

 

D7.Existem cursos de atualizações sobre a violência na escola, oferecidos pela instituição de 

ensino ou órgão responsável pela instituição?  

(   ) sim  (   ) não 

  

D8.Caso a resposta anterior seja SIM, como ocorre o processo de escolha das temáticas 

abordadas nos cursos de atualizações? 

(   ) direção que escolhe  (   ) pais/familiares/amigos que escolhem 

(   ) coordenação que escolhe (   ) de acordo com as necessidades da escola 

(   ) professores que escolhem (   ) outros.  

      Especificar:________________________ 

  

D9.Qual a frequência que ocorre os cursos de atualizações sobre violência na escola? 

(   ) quinzenalmente  (   ) semestral 

(   ) mensalmente (   ) anual 

(   ) bimestral (   ) trimestral 

(   ) não há cursos de atualização na minha  

instituição 

 

 

D10.Quais os profissionais responsáveis pelos cursos de atualizações? 

(   ) Diretoria  (   ) Coordenadores 

(   ) Psicólogos (   ) Assistente social  

(   ) Enfermeiro (   ) Professores 

 (   ) Outros:______________ 

 

D11.Qual a duração dos cursos de atualizações? 

(   ) uma semana  (   ) três meses 

(   ) duas semanas (   ) quatro meses 



                                                                                             Apêndices                                                                                                                     

                                                                                                                             

173 

(   ) três semanas (   ) cinco meses 

(   ) um mês  (   ) seis meses 

(   ) dois meses   (   ) um ano 

 

D12. Os pais/familiares/amigos participam dos cursos de atualizações 

(   ) sim  (   ) não  
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APENDICE  E 
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APÊNDICE F 

Tabela 12 -Distribuição das instituições de ensino segundo a participação dos   
profissionais no processo educativo sobre a violência escolar. NATAL/RN, 
2010. 

VARIÁVEL 

Participação em algum processo 
educativo 

INSTIUIÇÕES DE ENSINO 

Escola Pública Escola 
Particular Total 

N % N % N % 

Sim 32 51,61 37 62,71 69 57,02 

Não 30 48,39 22 37,29 52 42,98 

Total 62 100,00 59 100,00 121 100,00 

 Fonte: dados da pesquisa 

Tabela 13 - Distribuição das instituições de ensino segundo o local onde ocorreu a 
atualização. NATAL/RN, 2010. 

VARIÁVEL 

Local onde ocorreu a atualização 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

Escola Pública Escola 
Particular Total 

N % N % N % 

Nessa instituição 12 19,35 09 15,25 21 17,36 

Em outra instituição 18 29,03 29 49,15 47 38,84 

Congresso acadêmico 03 4,84 02 3,39 05 4,13 

Durante a graduação 05 8,06 03 5,08 08 6,61 

Especialização/mestrado/doutorado 03 4,84 01 1,69 04 3,31 

Não participou de processo educativo 30 48,39 22 37,29 52 42,98 

Total 71 100,00 66 100,00 137 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

* Os entrevistados poderiam responder mais de uma alternativa nessa questão 
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Tabela 14 -   Distribuição das instituições de ensino segundo a duração dos cursos de 
atualização. NATAL/RN, 2010. 

VARIÁVEL 

Duração dos cursos de atualização 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

Escola Pública Escola 
Particular Total 

N % N % N % 

12 a 24 horas 23 71,88 26 70,27 49 71,01 

24 a 36 horas 03 9,38 01 2,70 04 5,80 

mais de 36 horas 06 18,75 10 27,03 16 23,19 

Total 32 100,00 37 100,00 69 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Tabela 16 -  Distribuição das instituições de ensino segundo as reuniões de pais e 
mestres. NATAL/RN, 2010. 

 

VARIÁVEL 

Reuniões de pais e mestres 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

Escola Pública Escola 
Particular Total 

N % N % N % 

Sim 58 93,55 58 98,31 116 95,87 

Não 04 6,45 01 1,69 05 4,13 

Total 62 100,00 59 100,00 121 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 
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Tabela 17 -    Distribuição das instituições de ensino segundo a frequência das reuniões 
de pais e mestres. NATAL/RN, 2010. 

VARIÁVEL 

Frequência das reuniões de pais e 
mestres 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

Escola Pública Escola 
Particular Total 

N % N % N % 

Mensalmente 04 06,89 01 01,72 05 04,31 

Bimestralmente 20 34,48 38 65,51 58 50,00 

Trimestral 05 08,62 05 08,62 10 08,62 

Semestral 16 27,58 13 22,41 29 25,00 

Anual 13 22,41 01 01,72 14 12,06 

Total 58 100,00 58 100,00 116 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 


