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RESUMO 

 

Considerada uma problemática de amplitude global, a violência escolar, se apresenta de várias 

formas, envolvendo diferentes sujeitos, como visto na mídia e no meio social. No entanto, 

percebe-se que a vitimização sofrida pelo docente tem tido pouca visibilidade no contexto da 

literatura científica. O objetivo geral deste estudo consistiu em investigar o fenômeno da 

violência no trabalho de professores que atuam na educação básica de Santa Cruz, Rio Grande 

do Norte. Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva de abordagem mista, realizado no 

referido município, cuja coleta de dados ocorreu entre dezembro de 2017 a abril de 2018, em 

duas fases. A primeira, de abordagem quantitativa, compreendeu a aplicação dos seguintes 

instrumentos, Perfil sociodemográfico e ocupacional e do QIPVE – versão do professor, 

resultando em uma amostra de 164 participantes. A segunda, qualitativa, foi realizada por 

meio de Grupos Focais (GFs) desenvolvidos em 03 instituições, totalizando 27 profissionais. 

Os dados quantitativos foram tabulados e analisados pela estatística descritiva com o auxílio 

do software SPSS versão 21.0, aplicando-se o Teste Qui-quadrado de acordo com as 

possibilidades. Já os qualitativos, processados no Iramuteq e associados à Análise de 

Conteúdo. Constatou-se que a maioria dos entrevistados era adulto jovem, do gênero 

feminino, casado ou com qualquer forma de união, possuía nível educacional superior, tinha 

filho, lecionava em uma escola, encontrava-se atuando nas esferas públicas, com jornada de 

trabalho de 30 horas/semanais e apresentava tempo mediano de docência de 10 anos. De 

modo geral, os dados apontam que embora a violência atual sofrida diretamente pelo docente 

não tenha tido proporções expressivas nos grupos, público e privado, nota-se estar presente no 

ambiente de trabalho, independentemente de qual rede de ensino esse profissional faça parte, 

evidenciando que ambos os grupos apresentam, entre si, muito mais características comuns do 

que diferenças, sendo possível identificar algumas dissemelhanças entre eles. Logo, observa-

se terem sido significativamente maiores para os trabalhadores da rede privada, as seguintes 

questões: 78,4% referiram não ter havido consumo de drogas ilícitas nas escolas e nem tráfico 

de drogas; 91,9% afirmaram a inexistência de gangues; 80% não presenciaram ameaças entre 

alunos e 73% negaram ter testemunhado agressões físicas entre alunos. Porém, em se tratando 

da presença de xingamentos e/ou apelidos diários entre alunos, verifica-se ter sido mais 

frequente no grupo de professores da rede pública, equivalente a 79%, podendo-se inferir que 

o clima escolar tende ser mais tranquilo na rede privada. Do material obtido com os GFs 

surgiram sete categorias: Concepções dos docentes acerca da violência escolar, Violência 

contra professores: uma realidade?, Enfrentamento, Somatização da violência; Fatores 

relacionados à violência sofrida pelo docente; A ameaça nos relatos de professores e Des 

(motivação) no ser/estar professor, possibilitando maior compreensão acerca do fenômeno. 

Esse trabalho mostra que a vitimização está presente no exercício do magistério, podendo 

trazer efeitos a sua qualidade de vida.  Faz-se necessário, buscar medidas interventivas que 

corroborem com a prevenção, promoção da saúde e também assistência aos docentes em 

situação de violência. Espera-se que os resultados possam contribuir com melhorias na 

perspectiva de proporcionar um ambiente laboral satisfatório.  

  

Palavras – chaves: Violência no trabalho. Docentes. Saúde do trabalhador.  

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Considered a problematic of global scope, school violence presents itself in many ways, 

involving different subjects, as seen in the media and in the social environment. However, it is 

noticed that the victimization suffered by the teacher has had little visibility in the context of 

the scientific literature. The general objective of this study was to investigate the phenomenon 

of violence in the work of teachers who work in basic education in Santa Cruz, Rio Grande do 

Norte. It is an exploratory-descriptive study of mixed approach, carried out in said 

municipality, whose data collection occurred between December 2017 and April 2018, in two 

phases. The first one, with a quantitative approach, included the application of the following 

instruments, Socio-demographic and occupational profile and the QIPVE - teacher version, 

resulting in a sample of 164 participants. The second, qualitative, was carried out through 

Focal Groups (GFs) developed in 03 institutions, totaling 27 professionals. The quantitative 

data were tabulated and analyzed by descriptive statistics using SPSS software version 21.0, 

applying the Chi-square test according to the possibilities. Already the qualitative ones, 

processed in Iramuteq and associated with Content Analysis. It was verified that most of the 

interviewees were young adults, of the female gender, married or with any form of union, had 

a higher educational level, had a child, taught in a school, was working in the public spheres, 

with a 30 hours / week and had a median teaching time of 10 years. In general, the data show 

that although the current violence suffered by the teacher directly did not have significant 

proportions in the public and private groups, it is noteworthy to be present in the work 

environment, regardless of which teaching network this professional is part of, evidencing 

that both groups present, among themselves, much more common characteristics than 

differences, being possible to identify some dissimilarities between them. Therefore, the 

following issues were observed to be significantly higher for private network workers: 78.4% 

reported no use of illicit drugs in schools or drug trafficking; 91.9% affirmed the absence of 

gangs; 80% did not witness threats among students and 73% denied having witnessed 

physical assaults among students. However, when it comes to the presence of name-calling 

and / or daily nicknames among students, it is more frequent in the group of teachers in the 

public network, equivalent to 79%, and it can be inferred that the school climate tends to be 

quieter in the private network. From the material obtained with the GFs, seven categories 

emerged: Teachers' conceptions about school violence; Violence against teachers: a reality?, 

Confrontation, Somatization of violence; Factors related to violence suffered by the teacher; 

The threat in the reports of teachers and Des (motivation) in being / being a teacher, allowing 

greater understanding about the phenomenon. This work shows that victimization is present in 

the teaching profession, and can have effects on their quality of life. It is necessary to seek 

intervention measures that corroborate with prevention, health promotion and also assistance 

to teachers in situations of violence. It is hoped that the results can contribute to 

improvements in the perspective of providing a satisfactory working environment. 
 

Key-words: Workplace Violence. Faculty. Occupational health. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

1.1 Meu encontro com o objeto de estudo 

 

 E lá na década de 80, Maria das Dores se consagrava professora polivalente. Seria um 

sonho ou uma oportunidade que surgia naquele momento? Pois bem, ela tinha cursado o 

antigo magistério e sido aprovada em um concurso público da rede estadual de ensino. 

Designada para trabalhar no litoral do nordeste brasileiro, da sua sala de aula, dava para 

vislumbrar a paisagem, o mar se confundia com o céu e as jangadas lentamente desapareciam 

naquele infinito. Os pescadores puxavam as suas redes, e os coqueirais embelezavam ainda 

mais aquele paraíso.          

 A professora não sabia que em meio aquele cenário natural, tantos desafios viriam pela 

frente. A sua primeira turma de alfabetização, selecionada pela direção para a nova professora 

que chegara, era composta de alunos com distorção idade/série, não havia apoio pedagógico 

escolar, e parte dos alunos não tinha uma família estruturada. A agressividade tomava conta 

daquelas crianças e alfabetizá-las tornou-se enorme missão.     

 Nesse ínterim, tinha uma delas que comandava a sala, e quando a mãe era convidada a 

comparecer a escola para tratar assuntos relacionados à indisciplina de seu filho, ela não dava 

devida atenção à problemática agindo de forma passiva diante de tais situações. Na verdade 

quem ia de fato àquela unidade escolar quando necessário, era uma tia mal educada que logo 

retrucava: “solta ele em alto mar, que de repente ele se ajeita”. Havia boatos na escola que a 

sua avó o acorrentava numa mesa para que ele permanecesse em casa após chegar da escola. 

 O menino com traços indígenas esmurrava os colegas, chegando até a quebrar o nariz 

de um deles, muito sangue jorrava na sala, e por sorte da docente, naquela hora, um policial 

teria ido à instituição educacional renovar a matrícula do seu filho e a professora aflita, pediu 

ajuda para separar aquela briga. Tal estudante também quebrava os lápis dos outros e saía 

rasgando os cadernos, de cadeira em cadeira, jogando também bolinhas feitas de papéis em 

seus colegas. O mais interessante para aquela criança era o cardápio da merenda e a sua 

preferida era arroz doce com canela e cuscuz com ovo. Porém teria que ser trazido de casa e 

ainda por cima, escrito o nome de cada aluno de grafite nele, para que ninguém fosse burlado, 

caso algum ovo estivesse estragado.         

 Nem mesmo a professora estava isenta das inquietudes dele, pois um dia o referido 
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estudante deu uma tapa na cara dela, após ter pedido para fazer a tarefa. Era só o começo de 

uma sublime e ao mesmo tempo árdua profissão.      

 A linguagem presente naquele lugar era um pouco diferente, as gírias tomavam conta 

daquele ambiente escolar. A professora não estava habituada com aquela variedade 

linguística. Tudo era novo para ela. Essa turma era composta de crianças negras e quando 

chegava uma da cor branca, elas começavam a xingá-la, deixando a professora atordoada.

 Apesar de todas as dificuldades encontradas, Das Dores buscava transmitir os 

conteúdos planejados e privilegiava a Cartilha, ensinando os alunos a memorizarem; 

trabalhava com uma concepção de língua escrita como transcrição de fala, utilizando 

palavras-chave e famílias silábicas exaustivamente e isso levava os alunos apenas a 

desentranharem a regra de geração do sistema alfabético. Nessa abordagem só via a língua 

como pura fonologia e a Cartilha introduzia no aluno um mundo de escrita fragmentada, 

apresentando-lhe um texto que, na verdade, era apenas um agregado de frases desconectadas, 

o famoso be-a-bá, acreditando que tal prática pedagógica era suficiente no processo de 

formação daqueles sujeitos.         

 Além desse vínculo, foi contratada para lecionar também na rede municipal, porém 

surgiam outros anseios e os medos.  Pois como trabalhar com a Língua Inglesa, sem dominá-

la? Ela sabia o básico, mas era tão pouco e ao mesmo tempo muito, se comparada àqueles 

professores que não dominavam nem “o pouco”.  Entretanto, naquela cidade, precisamente no 

ano de 1986, apenas a filha do prefeito estava concluindo o ensino médio. A maioria dos 

professores da rede básica de ensino, antigo ginásio, se deslocava de uma cidade vizinha 

todos os dias para exercer a docência naquele local.  O salário do município começou a 

atrasar, o melhor para Das Dores seria renunciar a sala de aula da rede municipal, visto que, 

não compensava permanecer naquela situação haja vista as exigências do trabalho e a 

desvalorização profissional.         

 Ela sempre mostrando proatividade, e já procurando outro emprego, fez o concurso da 

câmara municipal daquela cidade, sendo aprovada em primeiro lugar, para cargo de auxiliar 

administrativo, o que mostrava dúvida em seguir a carreira da docência. Já casada e com três 

filhos, sempre pensou junto ao seu esposo, também professor, em dar uma educação de 

qualidade para eles e assim decidiram retornar a sua cidade natal, no ano de 1998, solicitando 

exoneração nesse cargo, tendo em vista já ter tomado posse.    

 Ao mudar de cidade e consequentemente de escola, surgiu um novo desafio: trabalhar 

com uma sala de leitura. Ela procurava dinamizar as aulas, para alcançar seus objetivos. 
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Porém, diante das novas exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 

1996, foi estabelecido como regra, que a formação dos docentes para a Educação Básica far-

se-á em nível superior, ficando determinado também que até o final do ano de 2007, somente 

seriam admitidos para atuarem em sala de aula, os professores habilitados em nível superior 

ou formados em treinamento de serviço.       

 Logo, em meio aquela imposição, e temendo caráter punitivo, foi obrigada a estudar, e 

então procurou fazer uma graduação para ressignificar seus conhecimentos e garantir a 

manutenção no seu ambiente laboral.  No ano 2000, Maria das Dores recorreu a uma 

Universidade particular para cursar Pedagogia. Não foi fácil o deslocamento de sua cidade 

interiorana para a capital. Viajava todos os dias 260 km ida e volta para obter um diploma. 

Muitas vezes não tinha com quem deixar seus filhos, ficando sozinhos em casa. Durante essa 

trajetória, a violência estava presente no seu cotidiano. Assaltos em paradas de ônibus 

consistiam em uma rotina.         

 Somado a isso, a direção da escola não colaborava muito com a professora e as 

exigências para atingir as metas eram constantes.  Novos desafios sempre surgiam. Mudou a 

modalidade em que ensinava, passando a dar aula agora aos alunos da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), os quais chegavam até a escola já com uma concepção de fracassados, a 

maioria se sentia desmotivada e desinteressada, outros brigavam, levavam simulacros para a 

sala e ainda destratavam os professores daquela escola, com palavrões e ameaças.  

 Alguns estudantes pulavam o muro da escola, outros levavam drogas e bebidas 

alcoólicas. Tomavam cachaça nos banheiros e lá também faziam uso de maconha. Na porta da 

escola sempre tinha um grupinho que não pertencia àquela comunidade escolar, o qual ficava 

ameaçando alunos que estavam dentro do estabelecimento de ensino. Certa noite, um colega 

professor de Das Dores foi ameaçado por seu aluno e chegou a levar uma arma branca na 

mochila, segundo ele, era pra se defender, caso fosse atacado por um deles. Veja a que ponto 

chegou essa situação! Foi à solução pensada pelo professor para com a sua defesa pessoal. 

Eram constantes os relatos de momentos desrespeitosos vivenciados por professores e 

compartilhado entre eles como forma de desabafar e até pedir ajuda para seguir adiante. 

 Em face de tal conjuntura, eles notavam que ensinar exigia muito sacrifício. O 

trabalho já não era mais um ambiente de satisfação e sim, de adoecimento. Muitos colegas se 

readaptavam em desvio de função, alguns de afastavam de suas atividades laborais, outros se 

aposentavam devido problemas de saúde como, alto nível de estresse, síndrome do pânico, 

depressão, insônia, entre outros, e tinha aqueles que chegavam a desistir da profissão.  
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 Além da Pedagogia, Das Dores também foi cursar Letras numa Universidade pública.  

As leituras, às vezes, chegavam a ser enfadonhas, visto que não era fácil desentranhar as 

nuances da Língua Portuguesa e atuar como docente com jornada de trabalho dupla, já que 

fora aprovada e convocada para atuar em mais um vínculo na rede estadual de ensino, além de 

dar conta da sua família e residência.        

 Alguns anos se passaram e a professora teria mais um objetivo pela frente, gerenciar 

uma escola e a partir da gestão democrática, foi eleita diretora. Esse período foi de muita 

renúncia, dedicação exclusiva, sobretudo, na escola de tempo integral. Não era fácil 

desenvolver os projetos, sem uma estrutura física adequada. A escola não possuía uma 

biblioteca, uma sala para repouso, um refeitório, banheiros para que os alunos pudessem 

tomar um banho após as atividades desportivas, enfim, tudo se tornava difícil naquele 

momento. Os professores sentiam dificuldades em se adaptar às mudanças.  

 E sem espaço, os alunos se acomodavam como podiam. Porém, as brigas eram 

constantes, as atividades se tornavam meros engendramentos e os professores se rebelavam 

consumando um alto índice de estresse. As promessas de melhoria sempre vinham da 

secretaria de educação, mas como sempre, a educação nunca foi prioridade no Brasil e tudo 

continuava na base da enrolação.        

 As famílias sempre convidadas a participarem das reuniões, mas quando se iniciava 

uma discussão sobre qualquer problemática, era aquele “auê”. Dava-se para notar a imensa 

falta de educação e de compreensão daqueles pais. Não sabiam ouvir, falavam todos de uma 

vez, xingavam os professores, enfim, o que era para ser discutido com aproveitamento, 

sempre vinha a decepção. Como era difícil ser líder numa escola em meio a tantas 

desventuras. Das Dores começou a adoecer. A solução foi procurar um profissional médico, 

um dermatologista, pois a cada dia sua face ia ficando mais avermelhada e irritada, o que lhe 

trazia muito incômodo.          

 Foi aí que a médica fez o diagnóstico: rosácea. Além disso, a fadiga, o sedentarismo e 

a ansiedade, contribuíram para o desencadeamento da hipertensão arterial. Dessa forma, 

passou a fazer uso de medicações contínuas, dos tipos ansiolíticos e anti-hipertensivos.   Com 

o passar do tempo, a diretora ficava prestes a dar entrada na sua aposentadoria. Enquanto isso, 

as cobranças chegavam diariamente.        

 O currículo teria que ser atualizado, o projeto político pedagógico revisado, as metas a 

serem atingidas. Era imprescindível a reorganização do espaço escolar, o planejamento de 

novos projetos, a necessidade traçar novas metas e objetivos para superar as metas do IDEB 
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(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Sem contar que cada educador teria que 

aprender a operar o novo sistema acadêmico online implantado no estado, a partir do uso das 

novas tecnologias. Após um ano e seis meses aguardando a publicação de sua 

aposentadoria, chegara a hora de comemorar o tão esperado momento.    

 Mas infelizmente, não se podia celebrar muito essa nova fase de sua vida, afinal o 

governo não cumpria com seu dever, prover o pagamento dos aposentados em dia, 

configurando-se em outro tipo de violência sofrida, pois como garantir seu pão de cada dia, 

seus remédios, pagar conta de água, luz?! E assim ela vai passando por várias privações. A 

insatisfação e revolta tomam conta diante daquela situação lamentável. Mas, quem sabe um 

dia, Das Dores possa desfrutar com dignidade o que tanto lutou para conseguir chegar até 

aqui.              

 A profissão docente exerce um papel de extrema importância na sociedade já que 

forma sujeitos para a vida. Porém, o modo como tem se configurado seu processo de trabalho, 

marcado por condições precárias e desvalorização profissional, potencializam o adoecimento 

nesse coletivo, como visto no cenário ora descrito aqui.     

 Ser professor no interior do Nordeste brasileiro, sobretudo no estado do Rio Grande do 

Norte, é viver e resistir a diversos entraves encontrados no cotidiano da prática docente, tais 

como: exposição a ruídos, salas superlotadas, temperaturas inadequadas, longas jornadas de 

trabalho, falta de tempo para atualização, problemas sóciofamiliares do corpo discente, 

múltiplas tarefas simultaneamente às posturas desconfortáveis, pouca frequência de pausas, 

falta de reconhecimento, burocratização das atividades, falta de diálogo com a gestão escolar, 

aumento na demanda de trabalho, a baixa autonomia, baixa remuneração, atrasos nos 

pagamentos de seus salários, deficiência de recursos materiais e humanos, violência escolar, 

dentre outros.           

 Frente a esse cenário, é incontestável que muitos estão suscetíveis a inúmeros 

adoecimentos que certamente resultam e resultarão em aumento de readaptados em desvio de 

função, absenteísmo, casos de licença por motivos de saúde, como também ao desinteresse e 

desmotivação, resultando no não cumprimento real de seu papel por desacreditar na educação, 

trazendo prejuízos à saúde do profissional, ao seu ambiente laboral e a sociedade como um 

todo.             

 Tomemos como exemplo o caso de Maria das Dores, inspirado em histórias reais de 

vida, que eu ouvia de familiares docentes quase que corriqueiramente não somente durante a 

infância, mas ao longo de toda minha existência, como forma de mostrar o motivo que me fez 
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despertar e me direcionar a escolha de meu objeto de estudo, associado ao fato de possuir 

especialização em saúde do trabalhador e também a minha orientadora já trabalhar com a 

temática da violência.          

 Dessa maneira, ressalta-se a importância de realizar investigações sobre aspectos que 

permeiam a saúde docente, visto que a educação parece ainda se encontrar enferma e os 

professores refém do sistema corrupto e defasado, adoecendo cada vez mais. Não podemos 

nos calar diante de tais precariedades e meros engendramentos. Enquanto os professores não 

forem tratados com dignidade, o sistema educacional estará fadado ao fracasso.  

 

1.2 Aspectos introdutórios sobre a temática 

 

 A violência, apesar de atravessar a existência humana, ainda constitui-se como uma 

importante problemática de saúde da atualidade por se tratar de um processo complexo e 

dinâmico, que se manifesta em múltiplas configurações
1
.    

 Produzida e reproduzida nos diferentes espaços sociais, nota-se que nem mesmo a 

instituição escolar, cuja função primordial versa sobre a formação de sujeitos para a vida, tem 

se isentado de passar por isso, sendo utilizada abertamente para cultura de agressões 

envolvendo diversos atores da comunidade na qual estão inseridos, isto é, alunos, professores, 

funcionários, pais, instituição, entre outros.        

 Para Charlot (2002)
2
, no que se refere a essa temática, a violência se expressa por 

meio de três vertentes: na escola, à escola e da escola. A primeira ocorre no interior do 

estabelecimento de ensino não estando relacionada ao seu ofício. A segunda está ligada a 

danos contra os elementos pertencentes a essa entidade, e precisa ser vista em conjunto com a 

terceira, a qual se constitui nos atos violentos praticados pela instituição.   

 Logo, ressalta-se que a violência no contexto escolar constitui-se como um fenômeno 

de dimensão global
3,4

. Nesse ínterim, não se pode ocultá-lo e nem tampouco banalizá-lo. É 

preciso ampliar a compreensão vigente sobre isso e pensar em estratégias que possam reverter 

esse cenário.            

 Esse fenômeno apresenta formas distintas de gravidade, como visto na mídia e no 

meio social, podendo causar danos ou até mesmo resultar na morte de indivíduos. Convém 

destacar que nos últimos tempos, são comumente observadas situações que envolvem esse 

tipo de violência. Isso requer atenção não somente por parte de profissionais que estejam 
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ligados a educação, mas também de estudiosos de diferentes campos
5
.   

 Frente a essa conjuntura, a literatura sobre essa temática tem concentrado maior parte 

dos estudos focando os alunos como os perpetradores e vítimas, dando pouca notoriedade a 

vitimização sofrida pelo corpo docente
6,7,8

.       

 No cenário brasileiro, observa-se que ser professor da educação básica tem se tornado 

uma missão cada vez mais difícil, haja vista os inúmeros entraves que precisa vencer no dia a 

dia de seu ambiente laboral, como as atitudes truculentas que vivencia, direta ou 

indiretamente
9
.         

 Ainda que a violência seja um agravo de notificação compulsória, casos de violência 

escolar não são captados pelos sistemas formais de informação, situação que dificulta a sua 

vigilância, evidenciando que a realização de estudos torna-se necessário para fomentar dados 

sobre prevalência, características e fatores relacionados
10

.    

 Considerando o exposto e destacando que, o desenvolvimento de uma sociedade está 

relacionado à qualidade da escolarização básica, e que o professor é peça-chave diante dessa 

sistemática, visto que além de ser o mediador do conhecimento, traz em sua missão um papel 

relevante acerca da construção de valores éticos, morais e de cidadania, é fundamental 

despertar preocupação acerca da temática, já que pode trazer efeitos negativos não somente a 

produtividade desse trabalhador, mas também a sua qualidade de vida.   

 Nessa perspectiva, busca-se com esta pesquisa responder aos seguintes 

questionamentos: os professores que atuam na rede básica de ensino sofrem violência no 

ambiente de trabalho em que estão inseridos? Isso pode impactar na saúde física e/ou mental 

do profissional?           

 Para tanto, salienta-se que este trabalho contempla parte de uma dissertação de 

Mestrado do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da 

Saúde do Trairi, Unidade Acadêmica Especializada da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, pertencente à Linha de pesquisa 01, “Epidemiologia e condições de vida e saúde da 

população”, realizado entre março de 2017 e fevereiro de 2019.     

 Trata-se, pois, de investigação e discussão sobre Violência contra professores, e que se 

encontra a seguir dividida em revisão de literatura, objetivos, material e métodos, resultados, 

discussão e conclusões. Dessa dissertação foi derivado um artigo científico submetido ao 

periódico “Saúde & Sociedade”, em agosto de 2018 (Qualis B2, área 22) (ANEXO 1). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Violência x Violência escolar 

 

Para alguns autores, a violência se apresenta como um fenômeno multifacetado, 

multicausal e multidimensional
11,12

.        

 Tendo manifestação global, a Organização Mundial de Saúde (2002, p.5)
13

 trata à 

violência como: 

 (...) uso intencional de força física ou poder, em forma de ameaça ou 

praticada, contra si mesmo, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou 

comunidade que resulta ou tem uma grande possibilidade de ocasionar 

ferimentos, morte, consequências psicológicas negativas, mau 

desenvolvimento ou privação
13

. 

 

 Ressalta-se que a conceituação de violência perpassa por diversos sentidos, históricos 

e culturais, os quais correspondem a situações que vão desde pequenas infrações e ataques a 

bens materiais, até aquelas entendidas como risco de vida. Nesse ínterim, entende-se por ato 

de violência toda e qualquer agressão, física, moral ou institucional dirigida contra a 

integridade de um ou mais indivíduos
14

.      

 Constata-se que tal problemática está presente nos vários segmentos da sociedade, 

manifestando-se tanto em esferas pública, quanto na privada
15

. Logo, observa-se que esse 

fenômeno tem acometido cada vez mais diversas escolas em nível mundial
16

.  

 No cenário brasileiro, apesar de tratar-se de uma problemática que sempre existiu nas 

instituições de ensino, nota-se que vem se agravando juntamente com a crise sócio-político-

econômica em que vive o país.        

 Charlot (2002)
2
 caracterizou a violência escolar como: violência na escola, violência à 

escola e violência da escola. A primeira é aquela que ocorre no ambiente escolar, mas não 

está relacionada a questões que pertencem à instituição, como um grupo externo que invade a 

escola para cometer atos criminosos; a segunda incide sobre os próprios elementos que 

constituem as escolas envolvendo desde o espaço físico até as pessoas que a compõe, por 

exemplo, a destruição do patrimônio por parte dos alunos ou quando esses agridem seus 

professores; e a terceira uma violência institucional, também denominada simbólica, marcada 

pela cultura de dominação exercida pela instituição e seus agentes, tais como atos violentos 

dirigidos a alunos, tidos por eles como injustos ou racistas.     
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 Segundo Kowzan (2009)
17

 é preciso pensar violência escolar como algo que ocorre na 

escola, mas que vai além da delimitação geográfica, abrangendo outros espaços que estão 

ligados à vida escolar. Corroborando com essa premissa, Stelko-Pereira e Williams (2010)
18 

ratificam que esse tipo de violência ocorre no interior da estrutura física da escola, no 

percurso casa-escola, em ambientes onde sejam realizadas programações escolares, como 

passeios e/ou festividades, em bairros e residências que moram estudantes quando assuntos 

relacionados à instituição não são resolvidos nela. Além disso, pode se manifestar 

virtualmente, por meio de mensagens ofensivas que são enviadas entre membros da escola. 

 Em suma, nota-se que esse fenômeno tem sido entendido automaticamente como 

interpessoal e ocorre entre alunos, não sendo levado em consideração que também envolve 

outras dimensões, como por exemplo, a violência da escola e contra a escola. Não há, portanto 

uma uniformização quanto ao significado de violência escolar, ele tem sido expresso de forma 

distinta em diferentes estudos
5
.       

 Priotto e Boneti (2009)
19

 chamam atenção que esse tipo de violência abrange e 

perpassa diferentes sujeitos que configuram a comunidade escolar, isto é, alunos, professores, 

funcionários, familiares e estranhos à escola.      

 Nesse sentido, cabe ressaltar que um mesmo indivíduo pode assumir e transitar sob 

vários papéis, de maneira que em alguns casos são autores, em outros vítimas
20

, como 

também testemunhas/espectadores, no contexto da violência escolar
12, 21

.   

 Constata-se que as testemunhas ao presenciarem atos violentos também sofrem 

consequências negativas, visto que podem sentir medo de sofrer agressões, acreditar que 

foram negligentes em relação ao ocorrido, ter sentimento de culpa, e entender que agir de 

forma violenta é uma alternativa para resolutividade dos problemas
21

.   

 A conceituação sistematizada da violência escolar é fundamental para que possa haver 

dialogicidade entre a comunidade científica, bem como para a elaboração de instrumento de 

referência que proporcione coleta de dados que ofereça maiores informações acerca desse 

fenômeno
22,23

.          

 Soares e Machado (2014)
24

 trazem que o mais preocupante é que em muitas situações, 

a violência passa a ser considerada pela mídia, escolas e comunidades em geral, como algo 

natural, desconsiderando a amplitude e gravidade do problema. Esse tipo de comportamento 

pode prejudicar nas tomadas de atitudes preventivas e enfrentamento diante desse fenômeno e 

ao torná-lo como normal, cada vez mais resultará em inúmeros prejuízos a sociedade como 

um todo. 
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 2.2 Violência contra professores 

 

 Em meio aos diferentes sujeitos que sofrem violência escolar, a literatura científica 

tem possibilitado levantamento de alguns dados que demonstram a frequência da violência 

contra professores referente a alguns países.       

 Com isso a violência dirigida a esses profissionais parece ser um componente global 

no cenário da educação vigente no século XXI, como consideram Espelage et al. (2013)
8
.

 Nos Estados Unidos, um recente relatório estatístico realizado em 2016 mostra que a 

violência tem sido presente em diferentes tipos de escolas e locais, tanto nas esferas pública e 

privada, como nas zonas urbana e rural. Durante os anos letivos de 2011-2012, 9% dos 

professores relataram sofrer ameaças de agressão por parte do alunado, verificando-se um 

valor superior em relação aos 7% que foram constatados nos períodos 2003-2004 e 2007-

2008. A porcentagem informando que eles foram atacados fisicamente por um estudante de 

sua escola em 2011-2012 foi de 5%, sendo maior do que os achados de pesquisas anteriores, 

com variação de 3 a 4%
25

.        

 Estudo americano de Mcmahon et al. (2014)
26

 que entrevistou 2.998 professores 

apontou que 80% deles relataram ter sido vítima de violência escolar, em algum momento da 

carreira profissional. O assédio foi à forma mais frequente de vitimização mencionada por 

eles. As taxas de ofensas geradas pelos estudantes foram as mais altas (94%), seguido por pais 

(37%), colegas (21%), outros (9%) e estranhos (8%).     

 Em uma pesquisa com professores da rede estadual conduzida em Minnesota-EUA, 

evidenciou-se que 8% dos professores relataram terem sido agredidos fisicamente e 39% 

sofreram outros tipos de atos violentos
27

. Resultados semelhantes foram encontrados no 

trabalho realizado por Tiesman et al. (2013)
28

 na Pensilvânia, verificando-se que 8% dos 

participantes haviam sido agredidos fisicamente e 29% tinham experimentado outro evento 

violento.          

 Gregory et al. (2012)
29

 analisaram uma amostra de 2.870 professores no estado da 

Virgínia-EUA, mostrando que a violência mais comum contra os professores foi o abuso 

verbal. Em torno de 84% dos professores foram expostos a comportamento grosseiro ou 

desrespeitoso por parte dos estudantes e 43% experimentaram observações obscenas e gestos 

dos alunos.           

 Em consonância com a pesquisa utilizando amostras de professores nos Estados 

Unidos, uma análise com 731 educadores de uma província canadense verificou que a maioria 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Mcmahon%2C+Susan+D
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(n = 585, 80%) sofreu a violência escolar, como assédio e abuso verbal
30

.   

 Um estudo que recrutou 996 professores de escolas da Coreia do Sul mostrou que 

aproximadamente um terço dos entrevistados da amostra relatou pelo menos um tipo de 

vitimização nos últimos 2 anos; e a maioria foi vítima de ameaça verbal / abusos e 

comportamentos agressivos
31

.        

 Outra pesquisa, que examinou amostra representativa de 364 professores em uma das 

oito províncias eslovacas, encontrou que 177 (49%) relataram pelo menos uma experiência de 

violência nos últimos 30 dias
32

.       

 Trabalho realizado por Chen e Astor (2009)
33

, examinando os relatórios dos alunos 

sobre seus comportamentos agressivos em relação aos professores, forneceu uma estimativa 

da gravidade de vitimização dos professores em Taiwan, Leste Asiático. Usando uma amostra 

nacionalmente representativa de 14.022 alunos, o estudo descobriu que aproximadamente 

30% dos alunos taiwaneses relataram seu envolvimento em comportamentos agressivos 

contra professores pelo menos uma vez durante o ano anterior.    

 Reddy et al. (2013)
7
, em revisão de 21 estudos internacionais, verificaram que a 

agressão verbal por estudantes foi a forma mais comum de violência direcionada aos 

professores.           

 Entre os muitos índices de violência já publicados, vale ressaltar a pesquisa realizada 

pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 2014, que 

mostrou o Brasil liderando o ranking mundial de violência contra professores. Nessa pesquisa, 

12,5% dos docentes declararam serem vítimas de agressões verbais ou de intimidações por 

parte dos estudantes, com pelo menos um episódio vivenciado a cada semana
34

.  

 Dados obtidos com aplicação do questionário da Prova Brasil 2015 e disponíveis em 

Plataforma QEdu (2015)
35

, respondido por diretores, alunos e professores do 5º ao 9º ano do 

ensino fundamental, evidenciaram que mais de 22,6 mil professores sofreram ameaças por 

estudantes e mais de 4,7 mil foram vítimas de atentados à vida nas instituições que trabalham.

 Um estudo realizado com 102 professores de educação física no ensino público, em 

Londrina, Paraná, verificou uma prevalência da violência sofrida por eles de 87,3%. Foi visto 

ainda a ocorrência dos seguintes tipos: insultos verbais (76,5%) (violência psicológica), 

extorsão (6,9%), furto ou danificação de pertences (27,5%) (violência contra o 

patrimônio/material) e assédio sexual (30,4%) (violência sexual)
23

.    

 Outra investigação feita por Melanda et al. (2018)
10

, também realizada em Londrina, 

com 789 docentes do Ensino Fundamental e Médio da rede estadual constatou que 8,4% 
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relataram vitimização por violência física no ambiente escolar.    

 Outra pesquisa com 30 professoras do ensino fundamental I de uma escola particular 

de São Paulo, observou que 93,3% (n=28) dos profissionais relataram ter presenciado ao 

menos um episódio de discriminação durante o ano letivo em sua sala de aula
36

.   

 Em escolas públicas de Araçatuba, estado de São Paulo, por Garbin et al. (2016)
37

 

concluíram que 43% dos 109 professores entrevistados, relataram ter sofrido algum tipo de 

violência na escola e dos casos afirmativos, 85% disseram que o abuso verbal foi mais 

comum.          

 Rocha et al. (2012)
38

 realizaram um estudo em 2 estabelecimentos de ensino de Natal, 

Rio Grande do Norte, sendo um da rede pública e o outro da privada, e encontraram que 

59,68% e 52,54% dos professores que lecionavam nas respectivas escolas afirmaram ter 

sofrido violência, e a agressão verbal foi relatada em aproximadamente 70% dos casos, em 

ambas as instituições.          

 Com relação à violência na escola, dos 751 professores entrevistados, 15,3% relataram 

episódios de agressão praticados por funcionários ou professores, 74% citaram episódios 

envolvendo alunos; 57,1% episódios envolvendo pais de alunos e 54,9% agressão por pessoas 

externas à escola
39

.          

 De acordo com Dinkes et al. (2007)
40

, os docentes que trabalham em escolas da cidade 

e/ou escolas públicas afirmaram níveis mais altos de vitimização do que os das escolas rurais, 

suburbanas e privadas.        

 Vários estudos relataram que as professoras foram mais vitimadas em comparação 

com professores homens
31,41

, mas outros estudos constataram que os professores homens 

eram mais propensos a serem vítimas
26,42, 43,44

.      

 Pesquisa que analisou as representações sociais de violência contra o docente da 

região metropolitana do Recife, Pernambuco, mostrou que a violência verbal foi a mais 

sofrida e enfrentada pelos educadores. No entanto, os que lecionavam nas escolas públicas 

enfatizaram as experiências de agressões físicas e depredações e os das escolas particulares 

destacaram às humilhações e agressões verbais. Face aos achados sobre violência física, 

enquanto os da rede pública representavam esse tipo a partir de situações  presentes na sua 

prática laboral, os da rede privada tratavam essa problemática por meio de experiências 

vivenciadas por outros, ou seja, com base nos relatos de seus colegas de profissão e das 

publicações sobre o assunto feitas em redes sociais
24

.     

 Convém destacar que os educadores, em alguns casos, também são vítimas do sistema 
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político pedagógico, uma vez que, em sua formação, apesar da aquisição de conhecimento 

referente à indisciplina no âmbito escolar, não sentem confiança para lidar diretamente com 

essas situações adversas ao ementário curricular, ficando receosos para intervir sobre os atos 

vivenciados entre alunos já que estarão expondo sua integridade física
23

.   

 Em muitos casos, os professores optam por tolerar atos violentos ao acreditarem na 

possibilidade de não serem compreendidos por gestores e coordenação pedagógica, e isso 

acaba resultando em tensão emocional, estresse e insatisfação com o exercício profissional
45

. 

 Uma pesquisa realizada com professores da educação básica de Mato Grosso do Sul, 

mostrou que algumas situações problemas deixam os professores impotentes, por buscarem 

diferentes estratégicas como diálogo com aluno, ajuda ao conselho tutelar, reunião com 

responsáveis e direção, sendo que nada foi resolvido causando frustração ao profissional. Na 

fala de um entrevistado verificou-se “[...] Você fala para ele (aluno) duas, três vezes e ele não 

te respeita, nem como profissional. Isso para nós profissionais, é triste”
46

.   

 Estudo qualitativo que foi feito em uma escola pública de um município da região 

centro-oeste do estado de Minas Gerais, cuja população foi de 9 (nove) professores do ensino 

fundamental e médio da referida escola, sendo 77% do sexo feminino, concluiu que alguns 

professores não só presenciaram a violência, como estavam envolvidos diretamente na 

mesma, assumindo muitas vezes o papel de vítima, tal qual pode ser visto na fala a seguir: “Já 

presenciei e inclusive tomei um tapa na cara. É... foi um problema entre duas meninas me 

parece com referência a namorado...” EP6
45

.      

 Uma pesquisa realizada com professores da educação básica em São Paulo certificou 

diversos comentários dramáticos relatados por eles. Cabe destacar as palavras de um dos 

docentes logo que chegou para trabalhar no estabelecimento de ensino, no momento em que a 

diretora disse: “Você tem que ser duro, tem que ser rígido, porque se não os alunos vão te 

engolir na sala”
47

.          

 É notório que dados quantitativos são insuficientes para expressar a dimensão real 

desse fenômeno, sendo necessário também haver análises qualitativas para que possa dar voz 

aos educadores acerca desse assunto, levando-se em consideração os aspectos subjetivos 

desses sujeitos, complementando os achados encontrados nos estudos.   

 Para tanto, a discussão dessa temática merece destaque por parte da comunidade 

científica, pois segundo Ingersoll (2001)
48

, o ambiente de trabalho inseguro foi apontado por 

docentes como um motivo que leva ao abandono da profissão.   
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2.3 Impactos da violência escolar na saúde dos professores  

 

 A violência escolar emergiu como sério problema saúde pública que merece atenção 

imediata tendo em vista os possíveis impactos que poderá trazer aos indivíduos 
26

. 

 Embora tenha havido a realização de trabalhos voltados ao tema da violência escolar e 

docência, a maioria da pesquisa se concentrou na prevalência da violência dirigida aos 

professores, e não as suas consequências. Os efeitos negativos vão além de impactos no 

ensino, como foram vistos nesse estudo (n = 478, 86,3%), mas também resultam em efeitos 

emocionais/ psicológicos (n = 476, 84.0%) e efeitos físicos (n = 344, 60,8%). Além disso, 

mais de um terço (37,9%) dos entrevistados relatou ter medo pelo menos ocasionalmente
30

. 

 Wilson et al. (2011)
30

 afirmam ainda que um ambiente adverso marcado de situações 

violentas físicas ou psicológicas pode corroborar com o desenvolvimento de sintomas em 

docentes que incluem dor de cabeça, fadiga, depressão, dentre outros. 

 Outros estudos apontam que os professores vítimas podem experimentar sintomas de 

transtorno de estresse pós-traumático, níveis elevados de estresse e aumento do medo
49,6

.  

 Pesquisa realizada por Ferreira et al. (2011)
50

, com professores do ensino fundamental 

e médio da rede municipal de São Paulo, verificou que a autorreferência à presença de 

distúrbio de voz estava relacionada a situações corriqueiras de ameaça ao professor, 

agressões, insultos, violência à porta da escola ou contra os funcionários, independente de 

questões ligadas ao sexo e tempo de atuação profissional.      

 Medeiros et al. (2012)
51

 constataram que a exposição à violência praticada por alunos 

ou pais de alunos aos professores esteve associada ao absenteísmo desses trabalhadores 

devido distúrbio de voz. Jardim et al. (2007)
52

 referiram também à associação de problemas 

vocais com a violência escolar.         

 Transtornos mentais em educadores que atuam na rede municipal de ensino de Belo 

Horizonte foram mais frequentes entre aqueles que sofreram agressão por estudantes, pais ou 

pessoas que não pertencem à escola
39

.       

 Trabalho conduzido por Maciel et al. (2012)
53

 com docentes da rede pública do Ceará 

que buscou investigar os afastamentos entre os professores verificou que os sofrimentos 

psíquicos foram mais comuns naqueles profissionais vítimas de violência escolar. 

 Corroborando com as investigações acima, estudo realizado em um município da 

Região Metropolitana do Recife concluiu que a exposição do professor a agressões ou 

ameaças, bem como o fato de presenciar o tráfico e o consumo de drogas no ambiente escolar 
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foram fatores associados à presença de transtornos mentais comuns nessa categoria 

profissional
54

.  

 Investigação feita por Neri (2014)
55

 com docentes do ensino fundamental de uma 

região metropolitana do Recife verificou associação da violência vivenciada com problemas 

circulatórios, digestórios, vocais e transtornos mentais comuns.    

 Jesus et al. (2016)
56

, a partir de estudo com docentes da rede pública e privada feito 

em Vitória da Conquista, Bahia, constataram a associação entre aspectos psicossociais do 

trabalho com o desenvolvimento de distúrbios musculoesqueléticos.    

 Um pequeno número de estudos indica que experiências de professores que vivenciam 

violência escolar podem resultar em manifestações do Burnout nesses trabalhadores 
57,58,59

.  

 Repercussões da violência na situação de saúde dos profissionais que compõem essa 

categoria, ainda têm sido pouco exploradas pelos pesquisadores
8,60

, requerendo o 

aprofundamento do conhecimento sobre isso. 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo geral 

 

 Descrever o fenômeno da violência no trabalho de professores que atuam na educação 

básica de Santa Cruz, Rio Grande do Norte. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

 Descrever as características sociodemográficas e ocupacionais da amostra pesquisada; 

 Comparar o fenômeno da violência entre os grupos de professores das redes pública e 

privada de ensino; 

 Analisar a percepção de professores sobre a violência escolar e os impactos que isso 

pode trazer à saúde do profissional. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Tipo de estudo 

 

 Trata-se de um estudo de abordagem mista com delineamento quantitativo do tipo 

descritivo, exploratório e corte transversal, e qualitativo. Gray (2012)
61

 traz que o uso de 

métodos mistos é reconhecido cientificamente por apresentar resultados em que as técnicas de 

um método convergem e corroboram com o outro, fortalecendo a validade dos achados. 

 Conforme Vergara (2000, p. 47)
62

, a pesquisa descritiva busca apresentar “pesquisa de 

opinião que expõem características de determinada população e descrever determinado 

fenômeno, podendo, também, estabelecer correlação entre variáveis e definir sua natureza”
62

.

 Lakatos e Marconi (1985, p.86)
63

 afirmam que a pesquisa exploratória apresenta três 

finalidades: “Desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um 

ambiente, fato ou fenômeno para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou 

modificar e clarificar conceitos”
63

.         

 Para Hulley et al. (2006)
64 

entende-se por estudos transversais, quando todas as 

medições são realizadas em um único momento, sem período de acompanhamento. São úteis 

quando se quer descrever variáveis e seus padrões de distribuição. 

 A pesquisa qualitativa, segundo Minayo (1994, p. 21-22)
65

:  

Responde a questões muito particulares, preocupando-se com um nível de 

realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, este tipo de pesquisa 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores 

e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização 

de variáveis
65

. 

 

 Cenário da pesquisa 

 

 O cenário da pesquisa foi constituído por escolas da rede básica de ensino público e 

privado, do município de Santa Cruz, situado na região do Trairi, Rio Grande do Norte. 

Conforme informações obtidas por meio da 7ª Diretoria Regional de Educação e Cultura 

(DIREC) e Secretaria Municipal de Educação (SME), nessa localidade há um quantitativo de 

37 escolas que oferecem o ensino fundamental e/ou médio, sendo 33 públicas (22 municipais 

e 11 estaduais) e 04 privadas, 20 encontram-se na zona urbana e 17 na zona rural. 

  

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Hulley,%20Stephen%20B%22
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 Período de coleta de dados 

 

 A coleta de dados ocorreu entre os meses de dezembro de 2017 a abril de 2018. 

 

 População e amostra  

 

 De acordo com levantamento junto à 7ª DIREC, a qual expressou concordância acerca 

da realização da pesquisa através da assinatura de Carta de Anuência e à SME, o corpo 

docente em exercício de sala aula que leciona no ensino fundamental e/ou médio na cidade de 

Santa Cruz, até junho de 2017, encontra-se constituído por 309 professores, dos quais 77 

atuam exclusivamente na rede municipal, 125 na rede estadual, 03 possuem vínculos na 

municipal e estadual, 02 na privada e estadual, 01 na privada e municipal, e 101 apenas na 

privada. 

 Sendo assim, para cálculo amostral utilizou-se a calculadora online de Santos (2017)
66

, 

disponível em <http://www.calculoamostral.vai.la/>. Levou-se em consideração um erro 

amostral de 5%, uma prevalência estimada de 50% de violência atual contra professores
32

, 

nível de confiança de 95%, originando uma amostra de 172 sujeitos, de modo que, a princípio, 

86 participantes iriam compor cada grupo, o dos que atuam na rede pública e o dos que atuam 

na rede privada, a serem selecionados de modo aleatório utilizando o Excel, a partir das listas 

de identificação dos professores fornecidas durante levantamento da população.  

Em se tratando da fase qualitativa, para coleta de dados utilizou-se a estratégia de 

Grupos Focais (GFs). Kitzinger (2000)
67

 menciona que o GF permite ao pesquisador a 

compreensão da subjetividade, percepções, sentimentos, atitudes e ideias dos participantes a 

respeito de um determinado assunto, produto ou serviço. Em se tratando da quantidade 

adequada de participantes nos GFs, foi visto na literatura uma variação entre 6 (seis) a 15 

(quinze)
68

. Sabe-se que o tamanho ideal para um GF é o que possibilita a participação 

concreta dos sujeitos e garanta a discussão dos temas propostos
69

. 

 Dessa forma, foram sorteados também por meio do Excel, 03 (três) estabelecimentos 

de ensino, 02 (dois) públicos e 01 (um) privado. Logo, estimou-se a participação por 

conveniência de 10 (dez) participantes de cada instituição sorteada, totalizando 03 (três) GFs. 

Ressalta-se que unidades escolares com ensino rural que contavam com apenas 01 (um) 

professor não participaram do sorteio.     
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 Critérios para participação no estudo 

 

 Critérios de inclusão: Estar atuando em sala de aula (ensino fundamental e/ ou médio) 

há pelo menos 6 meses.        

 Critérios de exclusão: Os professores que apresentam vínculo concomitante na rede 

pública e privada; professores que se encontravam afastados por licença para tratamento de 

saúde, licença maternidade, licença prêmio nos últimos 6 meses; readaptados em desvio de 

função; àqueles que estavam na condição de estagiários ou ocupavam corpo administrativo e 

pedagógico durante a realização da pesquisa, não foram entrevistados. 

  

 Instrumentos e coleta de dados 

 

 A coleta de dados foi dividida em dois blocos. Para tanto, foi realizado um contato 

prévio com a direção de cada escola para a explicação dos objetivos da pesquisa, bem como 

do caminho metodológico a ser seguido.        

 No primeiro bloco foram utilizados 02 questionários autoaplicáveis, entregues pela 

pesquisadora aos docentes nas reuniões pedagógicas, e a mesma esclarecia as dúvidas quanto 

aos procedimentos do estudo, repassando as explicações dadas anteriormente à direção. São 

eles:  

 1) Perfil sociodemográfico e ocupacional, que contempla identificação do 

entrevistado, identificação da escola em que está sendo entrevistado e situação funcional, 

adaptado do estudo de Ferracciu (2013)
70

 (APÊNDICE 1);     

 2) Em seguida o entrevistado respondeu o Questionário de Investigação de Prevalência 

de Violência na Escola (QIPVE) – versão do professor, criado e validado por Stelko-Pinheiro 

(2009)
71

. Tal questionário foi construído com base nos instrumentos utilizados pela Unesco 

(2005)
72

 e Ministério de Educação e Justiça dos Estados Unidos (2006)
73

, composto de 

questões que permitem identificar experiências de vitimização escolar nos últimos seis meses. 

Consiste de 31 itens em escala likert e um espaço em branco para o entrevistado escrever o 

que quiser (ANEXO 2). 

Sendo assim, o segundo bloco da pesquisa consistiu na criação e execução de GFs, 

Cada grupo teve a duração média de 60 minutos, sendo realizados nas escolas sorteadas.  

Segundo Dias (2000)
74

, para a aplicação dessa estratégia é necessário selecionar um 

moderador e elaborar uma lista de questões para discussão, compondo um guia de entrevista. 
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O moderador deve conhecer muito bem os objetivos da pesquisa, porém mantendo-se neutro e 

evitando introduzir qualquer ideia preconcebida na discussão. Em geral, o moderador é 

responsável pela elaboração do guia de entrevista, a condução da discussão, a análise e o 

relato de seus resultados. Em certos casos, atua inclusive no recrutamento dos participantes. 

O roteiro proposto de entrevista utilizado nos grupos teve questões norteadoras 

concentradas na temática violência em ambiente escolar, grau de conhecimento sobre 

possibilidades de enfrentamento e adoecimento (APÊNDICE 2).  

 

Análise de dados 

 

 Para análise dos dados quantitativos, as informações foram organizadas e armazenadas 

em planilha eletrônica no programa Excel for Windows e, posteriormente, analisadas pelo 

programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS – versão 21.0).   

 Inicialmente, para determinar a normalidade da distribuição, foi utilizado o teste de 

Kolmogorov-Smirnov devido o tamanho da amostra, para verificar se as variáveis seguiam 

simétricas ou não.  Logo, foi realizada a análise estatística descritiva para definir o perfil dos 

participantes, e comparação dos resultados intergrupos. As variáveis categóricas foram 

descritas através de proporções e as contínuas através de mediana e do respectivo intervalo 

interquartil. Em seguida, feita análise inferencial por meio do Teste de Qui-Quadrado para 

comparação dos dois grupos, adotando-se um valor de significância de p < 0,05.  

 Em se tratando da análise qualitativa, as entrevistas foram transcritas na íntegra. O 

material obtido foi processado no Software IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), versão 0.7 alpha 2, o qual permite fazer 

análises estatísticas sobre corpus textuais e tabelas de indivíduos por palavras
75

, e após isso, 

foi realizada a Análise de Conteúdo. Esta última, segundo Bardin (1979)
76

, trata-se de: um 

conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos 

ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção destas mensagens.       

 Os recortes das falas dos participantes foram identificados, com a letra P (de 

professor), seguido de um número de ordem (01, 02, 03...) e a respectiva escola em que atua 
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(E_01, E_02, E_03), gênero do participante (F ou M) e rede de ensino (Púb ou Priv), como 

por exemplo, *P_01 *E_01 *F *Púb. 

 

 Posicionamento ético da pesquisa 

 

 O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Ciências da Saúde do Trairi/Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conforme a 

Resolução n° 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde
77

, através de parecer nº 2.357.712, 

CAAE 78921917.2.0000.5568, garantindo assim o sigilo, anonimato, liberdade de recusa ou 

retirada do consentimento em qualquer fase da pesquisa (ANEXO 3).    

 Após parecer favorável, iniciou-se o processo de coleta de dados, apresentando o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), (APÊNDICE 3) e o Termo de 

Autorização para Gravação de Voz (APÊNDICE 4) aos participantes, para então serem 

assinados. Na ocasião, foram esclarecidos de todas as informações geradas pelo estudo, no 

que se referem à natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, 

potenciais riscos e incômodo que esta poderia acarretar. 
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5 RESULTADOS 

 

 Conforme a proposta metodológica e com fins de tornar os achados mais apurados, os 

resultados foram divididos em duas partes sequenciais. A primeira tem como foco os 

resultados da etapa quantitativa do estudo, que corresponde ao “Perfil sociodemográfico e 

ocupacional” e “Questionário de Investigação de Prevalência de Violência na Escola (QIPVE) 

– versão do professor”. E a segunda parte, apresenta os dados qualitativos obtidos por meio de 

GFs. Como serão mostrados a seguir:        

 Na fase quantitativa a amostra final (n = 164) correspondeu a 95,3 % do valor 

calculado (figura 1). 

 

Figura 1 - Fluxograma de amostra final para a fase quantitativa. 

 

Fonte: Elaborada pelos pesquisadores. 

 

Foram estudados 164 professores, sendo 90 pertencentes ao Grupo Público e 74 ao 

Grupo Privado. O perfil dos participantes apresentados na Tabela 1 mostra que a mediana das 

idades era de 37 anos, variando entre os 29-46 anos, com predomínio do gênero feminino e 

estado civil casado ou qualquer forma de união, ambos representando 66,5% (n=109). Cerca 

de 49,4% (n=81) possuía Ensino Superior Completo, 62,2% (n=102) afirmaram terem filho, 
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94,5% (n=155) referiram trabalhar em uma escola. Dentre todas as esferas de atuação 

(municipal, estadual e privada), 54, 9% (n=90) encontravam-se nas públicas. Verificou-se que 

a mediana da carga horária total foi de 30 horas semanais e o tempo total de docência variou 

de 5 a 20 anos, com mediana de 10 anos.  

Tabela 1: Características sociodemográficas e ocupacionais da amostra pesquisada. Santa 

Cruz/RN, 2018. 

Variáveis n % Mediana Quartil (Q1/Q3) 

Idade (anos) - - 37 29/46 

Gênero 

Feminino                                 

Masculino 

Outro 

 

109 

54 

01 

 

66,5 

32,9 

0,6 

 

- 

 

- 

Estado civil 

Casado ou qualquer forma de 

união 

Solteiro (a) 

Separado, desquitado ou 

divorciado 

 

109 

 

47 

08 

 

66,5 

 

28,7 

4,9 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Escolaridade 

Superior Completo  

Pós-Graduação 

Superior Incompleto 

Ensino Médio Completo              

 

81 

71 

10 

02 

 

49,4 

43,3 

6,1 

1,2 

 

 

- 

 

 

- 

Filho 

Sim 

Não 

 

102 

62 

 

62,2 

37,8 

 

- 

 

- 

Quantidade de escolas que 

trabalha 

Uma 

Duas                                                                           

 

 

155 

09 

 

 

94,5 

5,5 

 

 

- 

 

 

- 

Esferas 

Privada 

Estadual 

Municipal 

Estadual e Municipal 

 

74 

58 

29 

03 

 

45,1 

35,4 

17,7 

1,8 

 

 

- 

 

 

 

- 

Carga horária total  - - 30 30/30 

Tempo total de docência 

(anos) 

- - 10 05/20 
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 Em se tratando da (s) instituição (ões) em que atuavam, dos 164 entrevistados, 7,3% 

(n=12) tinham dupla jornada de trabalho. No Vínculo 01, pouco mais da metade 54, 9% 

(n=90) trabalhava na rede de ensino público; 92,7% (n=152) na zona urbana; 81,1% (n=133) 

lecionando no nível de ensino fundamental, com tempo de docência variando entre 2 a 10 

anos e mediana de 5 anos. Em relação ao Vínculo 02 (n=12), 6,1% (n=10) também estavam 

inseridos na rede de ensino público; todos na zona urbana; 6,7% (n=11) atuando no nível de 

ensino fundamental, e tempo de docência com mediana de 1,6 anos, variando entre 0,6 a 3,7 

anos, como elucidado na tabela 2. 

Tabela 2: Descrição de características por escola (s) trabalhada (s). Santa Cruz/RN, 2018. 

Variáveis n % Mediana Quartil (Q1/Q3) 

Rede de ensino - Vínculo 01 

Pública 

Privada 

 

90 

74 

 

54,9 

45,1 

 

- 

 

- 

Zona - Escola 01 

Urbana 

Rural 

 

152 

12 

 

92,7 

7,3 

 

- 

 

- 

Nível de ensino - Vínculo 01 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Fundamental e Médio 

 

133 

21 

10 

 

81,1 

12,8 

6,1 

 

- 

 

- 

Tempo de docência - 

Vínculo 01 (anos) 

- - 05 02/10 

Rede de ensino- Vínculo 02 

Pública 

Privada 

 

10 

02 

 

6,1 

1,2 

 

- 

 

- 

Zona - Vínculo 02 

Urbana 

 

12 

 

7,3 

 

- 

 

- 

Nível de ensino - Vínculo 02 

Ensino Fundamental 

Ensino Fundamental e Médio 

 

11 

01 

 

6,7 

0,6 

 

- 

 

- 

Tempo de docência - 

Vínculo 02 (anos) 

- - 1,6 0,6/3,7 

 

 Tornou-se oportuno ainda, estabelecer comparação entre os grupos pesquisados acerca 

da violência sofrida, e como mostra a tabela 3, constata-se que de modo geral o padrão de 

respostas do “QIPVE – versão do professor” foi semelhante entre o público e o privado, 

exceto com relação às perguntas 18, 19, 22, 23, 24, 26, 29 e 30, as quais apresentaram valor 

de p significativo (<0,05), demonstrando diferença estatística entre as frequências dos 
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mesmos, segundo o Teste de Qui-Quadrado.         

 Dessa forma, para os grupos público e privado, tem-se respectivamente que: 95,6% 

(n=86) e 96% (n=71) relataram não terem sido vítimas de furtos; 92% (n=83) e 96% (n=71) 

não tiveram materiais destruídos; 84,4% (n=76) e 81% (n=60) não foram alvos de fofocas; 

83,3% (n=75) e 84% (n=62) não foram vítimas de xingamentos e/ou apelidos; 88,9% (n=80) e 

91,9% (n=68) negaram ter sofrido ameaça; 96,7% (n=87) e 97,3% (n=72) não sofreram 

agressões físicas; 82,2% (n=74) e 93,2% (n=69) negaram sentimento de medo de ser vítima 

na escola; 65,9% (n=59) e 71,6% (n=53) mencionaram que não houve ingestão de bebida 

alcoólica por parte dos alunos; 68,9% (n=62) e 82,4% (n=61) negaram ter presenciado 

estudantes com armas de fogo e, 61,1% (n=55) e 74,3% (n=55) negaram o uso de armas 

brancas pelos estudantes.         

 Com relação às demais variáveis, observa-se terem sido significativamente maiores 

para os trabalhadores da rede privada, as seguintes questões: 78,4% (n=58) referiram não ter 

havido consumo de drogas ilícitas nas escolas; 78,4% (n=58) relataram não ter existido tráfico 

de drogas; 91,9% (n=68) afirmaram a inexistência de gangues; 80% (n=59) não presenciaram 

ameaças entre alunos; e 73% (n=54) negaram ter testemunhado agressões físicas entre alunos. 

Porém, em se tratando da presença de xingamentos e/ou apelidos diários entre alunos, 

verifica-se ter sido mais frequente no grupo de professores da rede pública, equivalente a 79% 

(n=71), tais comportamentos estiveram associados à aparência e/ou características; classe 

social; os familiares; raça e/ou cor; ou sexo e/ou opção sexual. 

Tabela 3: Comparação entre o grupo público e privado quanto ao Questionário de 

Investigação de Prevalência de Violência na Escola (QIPVE) – versão do professor. Santa 

Cruz/RN, 2018. 

 Grupo Público 

n=90 

Grupo Privado 

n=74 

X
2
 

Variáveis n % n % p-valor 

1.Quantas vezes você foi furtado nessa 

escola? 

     

0,41 

Nenhuma  86 95,6 71 96  

1 ou mais vezes 04 4,4 03 4,0  

2.Algum aluno destruiu seus materiais de 

propósito? Quantas vezes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

Nenhuma 83 92 71 96  

1 ou mais vezes  07 8,0 03 4,0  

3.Algum aluno espalhou fofocas sobre você? 

Quantas vezes?   

 

 

 

 

 

 

 

 

0,49 
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Nenhuma 76 84,4 60 81  

1 ou mais vezes 14 15,6 14 19  

4.Alguém te xingou e/ou apelidou de modo a 

te ofender nessa escola? Foi sobre o que? 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,86 

Nada, não fui xingado 75 83,3 62 84  

Seu sexo (ser homem ou ser mulher) e/ou 

opção sexual; ou Sua aparência, suas 

características 

09 10 07 9,0  

Outros 06 6,7 05 7,0  

5.Quem te xingou e/ou apelidou de modo a te 

ofender? 

    0,42 

Ninguém 75 83,3 62 83,8  

Estudantes dessa escola 13 14,4 08 10,7  

Estudantes dessa escola; Outros 0,0 0,0 01 1,4  

Estudantes dessa escola; Professores ou outros 

funcionários da escola 

01 1,1 01 1,4  

Professores ou outros funcionários da escola 01 1,1 0,0 0,0  

Pais ou responsáveis por alunos 0,0 0,0 02 2,7  

6.Foi xingado e/ou apelidado de modo a te 

ofender por alunos por quê? 

    0,59 

Nenhum aluno me ofendeu 75 83,3 62 83,8  

Dei bronca; Fiz alguma exigência, como o uso 

de uniforme; Dei nota baixa, não aceitei 

trabalho fora do prazo de entrega ou Fiz 

alguma exigência, como o uso de uniforme 

09 10 06 8,1  

Outros  05 5,6 04 5,4  

7.Quantas vezes você foi xingado e/ou 

apelidado de modo a te ofender na escola? 

    0,39 

Nenhuma 75 83,3 62 83,8  

1 ou mais vezes 15 16,7 12 16,2  

8.Alguém te ameaçou de alguma dessas 

maneiras nessa escola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,37 

Ninguém me ameaçou 80 88,9 68 91,9  

Ameaçou destruir minhas coisas; Ameaçou me 

ignorar, deixar de lado; ou Ameaçou me 

machucar 

06 

 

6,6 

 

06 

 

8,1 

 

 

Outros 04 4,4 0,0 0,0  

9.Quem te ameaçou nessa escola?     0,59 

Ninguém 80 88,9 68 91,9  

Estudantes dessa escola 08 8,9 05 6,7  

Pais ou responsáveis por alunos 01 1,1 0,0 0,0  
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Professores ou funcionários da escola 01 1,1 01 1,4  

10.Foi ameaçado por alunos? Por que?     0,38 

Nenhum aluno me ameaçou 82 91,1 69 93,2  

Dei bronca; Dei nota baixa, não aceitei trabalho 

fora do prazo de entrega; ou Fiz alguma 

exigência, como o uso do uniforme 

 

08 

 

8,9 

 

04 

 

5,4 

 

Outros 0,0 0,0 01 1,4  

11.Quantas vezes você foi ameaçado nessa 

escola?  

    0,35 

Nenhuma 80 88,9 68 91,9  

1 ou mais vezes 10 11,1 06 8,1  

12.Quantas vezes você foi agredido 

fisicamente nessa escola? 

    0,53 

Nenhuma 87 96,7 72 97,3  

1 ou mais vezes 03 3,3 02 2,7  

13.Você ficou com machucados?     0,33 

Não me bateram 87 96,7 72 97,3  

Não 02 1,1 0,0 0,0  

Sim 01 2,2 02 2,7  

14.Quem te agrediu?     1,0 

Ninguém 87 96,7 72 97,3  

Estudantes dessa escola 03 3,3 02 2,7  

15.Foi agredido por alunos? Por quê?      0,29 

Nenhum aluno me agrediu 87 96,7 72 97,3  

Dei bronca; Dei bronca; ou Dei nota baixa, não 

aceitei trabalho fora do prazo de entrega 

03 

 

3,3 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

Outros 0,0 0,0 02 2,7  

16. Você teve medo que alguém pudesse te 

fazer mal nessa escola? Quantas vezes?  

    0,11 

Nenhuma 74 82,2 69 93,2  

1 ou mais vezes 16 17,8 05 6,8  

17.Houve alunos que utilizaram bebida 

alcóolica nessa escola? 

 

59 

 

65,9 

 

53 

 

71,6 

0,70 

Não 25 27,8 17 23  

Não sei 06 6,7 04 5,4  

Sim      

18.Existiu consumo de drogas ilícitas 

(maconha, crack, cola, etc.) nessa escola? 

     

0,00* 

Não 49 54,4 58 78,4  

Não sei 35 38,9 16 21,6  
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Sim 06 6,7 0,0 0,0  

19.Existiu tráfico de drogas nessa escola?     0,02* 

Não 54 60 58 78,4  

Não sei 33 36,7 16 21,6  

Sim 03 3,3 0,0 0,0  

20.Houve alunos que trouxeram armas de 

fogo (revólver) para a escola? 

    0,09 

Não 62 68,9 61 82,4  

Não sei 26 28,9 13 17,6  

Sim 02 2,2 0,0 0,0  

21.Houve alunos que trouxeram armas 

brancas (faca, canivete, etc) para a escola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,13 

Não 55 61,1 55 74,3  

Não sei 31 34,4 15 20,3  

Sim 04 4,4 04 5,4  

22.Existiu gangues nessa escola?      

Não 63 70 68 91,9 0,02* 

Não sei 26 28,9 06 8,1  

Sim 01 1,1 0,0 0,0  

23.Quantas vezes você presenciou 

xingamentos e/ou apelidos ofensivos entre 

alunos por dia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00* 

Nenhuma 19 21 32 43  

1 ou mais vezes 71 79 42 57  

24.Esses xingamentos e/ou apelidos entre 

alunos foram sobre: 

    0,01* 

Não presenciei xingamentos 19 21 32 43  

Aparência e/ou características; Classe social; 

Os familiares; Raça e/ou cor; ou Sexo e/ou 

opção sexual 

65 72 39 53  

Outros 06 7,0 03 4,0  

25.Ao ter presenciado xingamentos e/ou 

apelidos, você... 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,10 

Não presenciou xingamentos 19 21 32 43  

Deu conselhos; Relembrou as normas da 

escola; Encaminhou bilhete aos pais; Enviou 

para a diretoria; Retirou pontos da nota, deixou 

sem recreio; ou Ficou indiferente 

 

71 

 

 

 

79 

 

 

 

40 

 

 

 

54 

 

 

 

Outros 0,0 0,0 02 3,0  

26.Quantas vezes você presenciou ameaças 

entre alunos nessa escola? 

    0,00* 

Nenhuma 52 58 59 80  



46 

 

     

1 ou mais vezes 38 42 15 20  

27.Essas ameaças foram...     0,13 

Ninguém ameaçou e/ou não presenciei ameaças 52 58 59 80  

Ameaçou destruir coisas; Ameaçou machucar; 

Ameaçou ignorar, deixar de lado; Ameaçou 

destruir coisas; ou Ameaçou machucar 

35 

 

 

39 

 

 

14 

 

 

19 

 

 

 

Outros 03 3,0 01 01  

28.Ao ter presenciado ameaças, você...     0,08 

Não presenciou ameaças 52 58 59 80  

Deu conselhos; Encaminhou bilhete aos pais; 

Enviou para a diretoria; Enviou para a 

diretoria; Relembrou as normas da escola; ou 

Ficou indiferente 

 

 

38 

 

 

42 

 

 

15 

 

 

20 

 

29.Quantas vezes você presenciou agressões 

físicas entre os alunos nessa escola? 

    0,00* 

Nenhuma 41 45,6 54 73  

1 ou mais vezes 49 54,4 20 27  

30.Essas agressões resultaram no(s) aluno(s) 

machucados? 

    0,00* 

Não houve agressões  41 45,6 54 73  

Algumas vezes sim e outras não 26 28,8 13 17,6  

Não 15 16,7 03 4,1  

Sim 08 8,9 04 5,4  

31.Ao ter presenciado agressões, você...     0,07 

Não presenciou agressões 41 45,6 54 73  

Deu conselhos; Encaminhou bilhete aos pais; 

Exigiu tarefa extra; Retirou pontos da nota e/ou 

deixou sem recreio; Enviou para a diretoria; 

Ficou indiferente; Relembrou as normas da 

escola; ou Tentou separar 
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54,4 

 

 

 

19 

 

 

 

25,6 

 

 

 

Outros 0,0 0,0 01 1,4  

*Teste Qui-quadrado (X
2
); p<0,05. 

 Em tese, evidencia-se que embora a violência atual sofrida diretamente pelo docente 

não tenha tido proporções expressivas, como mostram as variáveis, nota-se estarem presentes 

no ambiente de trabalho às manifestações dos tipos verbais, psicológicas, físicas, materiais e 

ameaças, independentemente de qual rede de ensino esse profissional faça parte, ganhando 

maior visibilidade no contexto escolar, aquelas praticadas pelos discentes, configurando-se 

como um problema preocupante, por atingir àquele que é considerado o mediador no processo 

de ensino-aprendizagem.         

 Convém destacar que as informações passadas pelos participantes estavam 
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relacionadas a sua vivência laboral referente ao período de seis meses anteriores a pesquisa. 

Logo, como forma de expandir a compreensão da temática buscou-se realizar outro momento 

de coleta de dados pautado na abordagem qualitativa.     

 Para a segunda etapa, a amostra foi por conveniência e composta por um total de 27 

(vinte e sete) participantes. Sendo assim, o GF I foi constituído por 06 professores de uma 

instituição pública (E_01), que oferece ensino fundamental e médio, situada em um bairro 

periférico da cidade. O GF II contou com 09 professores que trabalham em uma escola 

privada também situada na região central (E_02), que oferta ensino fundamental e médio, e o 

GF III que obteve a participação de 12 professores que trabalham em uma escola pública 

localizada no centro (E_03), a qual dispõe de ensino médio em tempo integral. Cada qual 

contou com 01 (um) encontro, realizados em salas reservadas dos estabelecimentos sorteados, 

durante a realização de reuniões pedagógicas para não prejudicar suas atividades laborais.

 Na segunda etapa, verificou-se que o material obtido proveniente das transcrições 

mostrou-se viável para análise no programa Iramuteq, visto que possuía 32.277 ocorrências de 

palavras e 947 segmentos textuais, com aproveitamento de 87,4% dos segmentos para 

processamento. Sendo assim, conforme o dendograma a seguir, o corpus textual foi dividido 

em dois subcorpus. No primeiro, obteve-se a Classe 5 como foco principal, que correspondeu 

a 24,4% e serviu de base para a formação de outras, a Classe 1 e a Classe 2, englobando 

18,5%  e 12,3%, respectivamente. Do outro subcorpus, obteve-se a Classe 3 compreendendo a 

29,8 %, e a Classe 4 com 15% do discurso total (Figura 2).   

Figura 2 – Dendograma das classes fornecidas pelo software IRAMUTEQ – Santa Cruz, RN, 

Brasil, 2018. 

Fonte: Adaptada pelos pesquisadores. 
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 Posteriormente, através do método da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), 

o software agrupou as palavras por ordem de relevância de acordo com cada classe, sendo 

selecionadas para análise aquelas que apresentaram valor de significância p < 0,0001 (figura 

3). 

Figura 3 - Dendrograma representativo das palavras com p <0,0001, distribuídas por classes 

fornecidas no software IRAMUTEQ, teste Qui-Quadrado – Santa Cruz, RN, Brasil, 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada pelos pesquisadores. 

CLASSE 05 

Palavras significantes: violência, achar, mulher, relação, caso, 

forma, agressão, escola, discutir, físico, tema, homem, verbal, 

problema, escolar, direção, vulnerável, gênero, assédio, 

enfrentamento e psicológico. 

CLASSE 01 

Palavras significantes: questão, fator, preparar, 

estressante, gente, aula, planejar, estressor, 

família, espaço, infraestrutura, esbarrar, 

excesso, estímulo, costumar, bom, exemplo, 

fácil e formação. 

CLASSE 02 

Palavras significantes: 

social, instituição, estado, 

interesse, condição, saúde, 

número, sistema, desafio, 

falta, longo, plano, educar, 

função, existir, adequado, 

viver, processo, área, criar e 

maneira. 

 

 

CLASSE 03 

Palavras significantes: dizer, mãe, ficar, 

filho, dar, menina, casa, contar, sair, hora, 

olhar dormir, cabeça, pagar, atividade, 

semana, pegar, ler e assistir. 

CLASSE 04 

Palavras significantes: atenção, chamar, gosto, 

conhecimento, interessar, polícia, texto, 

profissão, amar, dia, amigo, ruim, prestar, amor, 

passivo, vida, pessoa, sala e construir. 
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 Esta análise indicou uma convergência das características empíricas em torno de sete 

categorias: Classe 05: a) Concepções dos docentes acerca da violência escolar, b) Violência 

contra professores: uma realidade?, c) Enfrentamento e d) Somatização da violência; Classes 

01 e 02: e) Fatores relacionados à violência sofrida pelo docente; Classe 03: f) A ameaça nos 

relatos de professores e, Classe 04: g) Des (motivação) no ser/estar professor. Optou-se por 

apresentar as falas posteriormente para dar maior essência à discussão. 
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6 DISCUSSÃO    

 

 O perfil da amostra pesquisada está de acordo com a literatura no que se refere às 

variáveis de gênero, estado civil, filhos e nível educacional, como visto nos estudos realizados 

com professores
78,79,80,81

.         

 A idade aproximou-se ao valor encontrado na pesquisa de Dornelas et al. (2017)
82

, 

realizado com professores de Lagarto, interior de Sergipe e por Ferreira et al. (2011)
50

 

desenvolvido em São Paulo, cujas medianas foram de 39 anos. Outros achados visualizados 

nesse último estudo, como tempo de docência com mediana de 15 anos e a maioria dos 

entrevistados ter referido único vínculo, também se assemelharam à presente investigação.

 Saliente-se, contudo, que a carga horária diferiu de outros trabalhos realizados 

anteriormente como o de Medeiros et al. (2012)
51

 e Fillis et al. (2016)
83

, em que os 

participantes tinham jornada igual ou superior a 40 horas semanais. Já no estudo de 

Levandoski et al. (2011)
23 

verificou-se que os participantes trabalhavam entre 15-29; 30-44; 

45-60 horas semanais, sendo a média igual a 34,96. É oportuno frisar que o professor possui 

várias outras atividades extraclasses que precisa desenvolver. Isso indica que o referido tempo 

mediano encontrado pode variar para mais.       

 Estudos que se propuseram comparar à violência contra docentes da rede pública e 

privada são escassos no Brasil. Corroborando com Rocha et al. (2012)
38

, a análise indica que 

os docentes, independentemente de qual rede de ensino façam parte, sofrem vitimização 

nesses ambientes de trabalho.         

 Apesar dos grupos apresentarem, entre si, muito mais características comuns do que 

diferenças, sendo possível identificar algumas dissemelhanças entre eles, pode-se inferir a 

partir das variáveis estatisticamente significativas, que o clima escolar tende a ser mais 

tranquilo nas instituições da rede privada, já que a maioria dos participantes desse grupo 

mencionou não ter havido consumo de drogas ilícitas nas escolas; nem ter existido tráfico de 

drogas, ter afirmado a inexistência de gangues, não ter presenciado ameaças entre alunos e 

negou ter testemunhado agressões físicas entre alunos.      

 Para Ordóñez (2015)
84

, destaca-se que na atual conjuntura, a violência escolar, está 

relacionada a fatores como o uso de drogas entre alunos e o narcotráfico, a presença de 

gangues e facilidade de acesso a armas.       

 Pesquisa feita por Gerberich et al. (2011)
27

 com educadores de Minnesota 

identificaram que os riscos  para sofrer violência eram menores naqueles que trabalhavam em 
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escolas particulares.          

 Cerdeira (2008)
85

 traz que a necessidade das instituições das rede privada buscarem a 

manutenção do prestígio, leva a criação de estratégias  para conservar alunos com melhores 

condições socioculturais e acadêmicas, o que contribui para um clima organizacional mais 

satisfatório.           

 Em se tratando do grupo público desta pesquisa, constatou-se que a presença de 

xingamentos e/ou apelidos diários entre alunos foi mais frequente nesse do que no outro, 

motivados pelos mesmos achados verificados por Almeida et al. (2009)
36

. Isso mostra que tais 

profissionais estiveram mais expostos à violência indireta.     

 Malta et al. (2014)
86

 também observaram a partir de pesquisa realizada com escolares 

do ensino fundamental do país, maior prevalência das situações de violência entre os 

estudantes que faziam parte das instituições públicas.     

 Nesse ínterim, foi realizada uma discussão mais aprofundada sobre o tema à luz das 

percepções dos sujeitos entrevistados, por meio das classes com suas respectivas categorias, 

conforme pode ser visto abaixo. 

 

 Classe 05: Concepções dos docentes acerca da violência escolar 

 

 A violência generaliza-se em todas as esferas sociais e não tem poupado nem mesmo 

os ambientes escolares, mostrando-se cada vez mais como locais inseguros e desprotegidos: 

*P_02 *E_01 *M *Púb: [...] a violência da escola ela assume muitas faces 

porque tudo que acontece lá fora, no bairro, no meio social né, é trazido aqui 

para dentro da escola, e aí os indivíduos né, eles reproduzem aqui o 

comportamento que eles tem lá fora...é bem carregado mesmo o 

ambiente...[...]ela vem de fora né, ela é trazida pra dentro da escola, então é 

como se lá fora fosse a raiz e aqui as folhas e os galhos. 

 Contrariando a sua função de educar, essa entidade tem se tornado um cenário para 

produção e reprodução de tal problemática, por ser um reflexo da realidade exterior a ela, 

marcada de manifestações violentas cotidianamente
87, 88

.     

 Pensar a violência escolar na perspectiva do docente é retratar diversos significados 

acerca desse fenômeno, como ilustrado a seguir: *P_03 *E_02 *M *Priv: “Eu acredito que 

seja é qualquer perturbação que venha afetar algum representante do corpo escolar. De 

qualquer tipo, pode ser física, psicológica, entre outras”. 
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*P_02 *E_01 *M *Púb: Ah é...comportamento desrespeitoso...é agressão 

verbal na forma de apelidos, de atitudes racistas que acontecem aqui...é 

desrespeito aos colegas com necessidades especiais, desrespeito ao 

professor, desrespeito a imagem do professor, desrespeito à direção da 

escola, apelidos aos servidores da limpeza, da merenda [...]. 

*P_04 *E_01 *F *Púb: [...] acho que é todo esse comportamento ou atitude 

de desrespeito no âmbito escolar, seja aluno com aluno, seja aluno com 

funcionário, seja aluno com professor, e muitas vezes né tipo é...os pais de 

alunos né às vezes quando vem tratar um determinado assunto com a gente, 

muitas vezes eles não vem com aquela...tem uns que vem entendeu, 

acreditando na criança...ou então também acontece isso...de virem pra cima 

da gente sem nenhuma educação, de forma verbal...então é esse 

comportamento de desrespeito que acontece mesmo no âmbito escolar. 

  

 Conforme pode ser visto, torna-se evidente que esse problema envolve os diferentes 

sujeitos que integram a comunidade escolar, de tal modo que perpassa por alunos, 

professores, funcionários, gestores e até mesmo os pais, manifestando-se de diferentes formas. 

 Fica claro que agentes externos também estão inseridos frente a esse contexto, 

mostrando que a violência escolar transcende os elementos inerentes aos estabelecimentos de 

ensino, não ficando restrita aos seus espaços intramuros, mas também ao seu entorno: 

*P_01 *E_01 *F *Púb: E também assim né...eu sei que tá falando mais no 

nosso cotidiano, na rotina né, no dia a dia da escola, mas essa questão da 

violência com relação a educação e a escola, é tão grave que agora até os 

ônibus escolares estão sendo alvos dos assaltantes né, como a gente ver nas 

reportagens, né...que eles estão invadindo os ônibus dos estudantes. 

 

 Tendo em vista à magnitude e a dinamicidade dessa problemática, diversos são os 

conceitos acerca da violência escolar encontrados na literatura, mas que se configuram como 

complementares e não contrastantes. Trazer uma definição consensual e universal acerca 

dessa terminologia, ainda constitui-se em um desafio.     

 De acordo com Abramovay (2005, p.53)
14

:  

Apresentar um conceito de violência requer uma certa cautela, isso porque 

ela é, inegavelmente, algo dinâmico e mutável. Suas representações, suas 

dimensões e seus significados passam por adaptações à medida que as 

sociedades se transformam. A dependência do momento histórico, da 

localidade, do contexto cultural e de uma série de outros fatores lhe atribui 

um caráter de dinamismo próprio dos fenômenos sociais. 

 

 Faz-se necessário um olhar mais atento  para ampliar, de forma sistematizada, a 

compreensão acerca desse assunto, como forma de conhecer a abrangência do fenômeno e 

traçar medidas preventivas e de enfrentamento que sejam eficazes
2,18,89

. 
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 Classe 05: Violência contra professores: uma realidade? 

 

 E em meio a essa conjuntura, percebe-se com o discurso abaixo, que a figura do 

professor, no cotidiano de seu ambiente laboral, não tem se isentado de passar por situações 

constrangedoras de violência, sejam elas diretamente e/ou indiretamente, como já verificado 

anteriormente por meio dos dados obtidos na primeira fase desta pesquisa.  

*P_02 *E_01 *M *Púb: O mais grave de tudo, é que o professor ele está no 

centro mesmo do problema...pra onde ele for ver, ele não vai achar uma 

saída, e parece que é assim, ele tá ali mesmo pra sofrer as 

consequências...eu digo isso porque, vou contar um relato...um jovem, que 

não era aluno da escola, entrou dentro da escola, em um horário que 

abriram o portão, foi lá dentro, brigou com um aluno da escola, e isso em um 

momento em que estava havendo a troca de professores, então não tinha 

nenhum professor naquela sala, o camarada quebrou o nariz dele, lavou a 

sala de sangue, aí chamaram a polícia, chamaram a guarnição, a polícia 

chegou na escola, e por coincidência eu estava na secretaria no momento 

que a polícia chegou, no momento que eles entraram na secretaria da escola, 

vocês imaginam qual foi a primeira coisa que a polícia falou, que a polícia 

disse? As primeiras palavras, antes de boa tarde, oi, boa tarde? Qualquer 

coisa...“Isso aconteceu na frente de algum professor?”. [...] Teve que ter um 

professor ali pra prestar um depoimento, esclarecer a situação, justificar 

algum motivo, pelo amor de Deus, levar a culpa né, porque se estivesse um 

professor em sala de aula, a responsabilidade era dele, a responsabilidade 

era dele...sendo que era um jovem que não era aluno da escola, se 

aproveitou para entrar  e brigou com o outro, que era aluno da escola. 

 Logo, o docente ora pode se apresentar na condição de vítima, ora na de testemunha, 

conforme também o relato a seguir: “*P_04 *E_01 *F *Púb: Então quando o professor não é 

a vítima, ele tem que ser a testemunha”. Independente da situação que esse profissional esteja, 

acerca do acervo dos fatos vivenciados, o mesmo se depara com as nuanças de seus efeitos.

 É notório nesse estudo, que a violência contra professores tem sido perpetrada por 

diversos segmentos de agressores. É certo, pois, que a relação microcósmica familiar e 

macrocósmica política e cultural influenciam os interstícios do cotidiano escolar: 

*P_04 *E_02 *F *Priv: Na realidade, o pai do aluno faz parte do corpo 

escolar, não só nós professores, diretores, coordenação e alunos, mas o pai 

também, porque quando o aluno chega em casa que relata algo... seja o que 

for ...alguma coisa que aconteceu na sala, o pai, ele já tem um tom agressivo 

para vir falar com o professor, raramente encontramos um pai que vai 

dialogar, geralmente nem quer saber... você já ver pela própria fisionomia, 

ele já chega com aquele tom agressivo, “por que você fez isso, por que você 

fez aquilo?”. Lógico, nós temos isso como uma agressão sim, e passamos por 

isso infelizmente no nosso dia a dia, seja escola pública ou privada, na 

privada talvez mais do que na pública. Porque na privada, o pai se vale: “Eu 

pago tantos reais” [...] Então é... infelizmente nós professores estamos com 

essa forma de violência, talvez mais dos pais, do que até mesmo do próprio 

aluno, e às vezes o aluno é o reflexo daquilo que ele ver em casa [...] 
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*P_07 *E_02 *M * Priv: Eu creio assim, que a autoridade dentro da sala de 

aula, é o professor, e na hora que o aluno, lógico que ele tem a liberdade de 

falar o que ele pensa, dentro do conteúdo que está sendo estudado, e hoje os 

alunos estão fazendo o que querem na sala de aula, quando o professor 

repreende ele, com razão, ele ainda costuma muito enfrentar, muitas vezes 

ele tem autoridade: “você não é meu pai né”. Então na hora que a gente 

passa por essas situações, eu acho que não há agressão maior do que essa, 

independente de ser uma agressão, física ou verbal [...]. 

 

*P_11 *E_03 *M *Púb: [...] um aluno explodiu uma bombinha aí sabe, aí a 

polícia veio né e entrou sem nem autorização, não falou nem com o diretor, 

eu fiz uma crítica , fiz uma crônica e fiz um texto, criticando a polícia certo, 

[...] eles entraram aí e não tomaram conhecimento de diretor, de ninguém, 

quer dizer e invadiram a escola certo? [...] eu acho que escola  é como uma 

residência da pessoa, a polícia não pode entrar aqui invadindo a escola, sem 

consultar, sem procurar saber o que aconteceu, sem procurar o diretor, o 

responsável pela escola e tal. Quer dizer, um caso de violência escolar, 

relacionado a uma força externa que entrou aqui e que eu fiz o documento, a 

crônica, e liberei na comunidade, o delegado soube, mandou uma carta pra 

mim dizendo que eu não entendia, que eu era leigo, foi deixar a carta lá em 

casa [...] Como também nós enfrentamos a violência simbólica, que é a 

violência do estado, da instituição estatal contra nós. Nós professores. 

Falaram aqui da infraestrutura, e a gente agora, com esse modelo integral, 

está sentindo mesmo essa opressão, é uma espécie de opressão porque, por 

exemplo, a biblioteca não é mais biblioteca, que seria um espaço 

privilegiado para a pesquisa e pra leitura, ela não é mais biblioteca. Não é 

culpa nossa, é culpa do estado, que não nos oferece a condição para que a 

gente possa ter uma biblioteca realmente nesse modelo integral, em que ela 

possa ser um espaço de leitura e aprendizado, certo? Inclusive, gerando até 

conflitos, de discórdias. [...] E tudo isso acontece exatamente à violência né 

verbal, a violência simbólica do estado, é exatamente porque nós vivemos 

num sistema opressor. 

 

*P_05 *E_03 *M *Púb: [...]eu me sinto extremamente desconfortado quando 

o próprio estado ele é violento, quando por exemplo, não paga o nosso piso 

salarial, quando a secretária manda no outro dia da decretação do fim da 

greve, um ofício pra escola pra saber quem é que recebe gratificação e 

manda suspender a gratificação, quando ela manda um ofício pra saber 

quem está em estágio probatório para, por exemplo, punir quem está em 

estágio probatório, eu me sinto extremamente violentado em todos os 

aspectos quando trabalho há vários anos como mestre, recebendo como 

graduado, como tem colegas aqui que são especialistas que recebem como 

graduados, eu me sinto extremamente violentado, como por exemplo, quando 

uma doutora é doutora e tem que entrar na justiça, como os demais entram 

aí, pra poder receber um direito que é seu, e eu me sinto extremamente 

desrespeitado e violentado quando se rasga a Lei do piso salarial e quando 

se rasga a LDB, e quando se rasga a Constituição e vem com essa de dizer 

que a gente é responsável por tudo. Então é violência demais, eu tou quase 

que não aguento mais. 

 

 Nesse meio educacional pesquisado, apesar de não serem citadas manifestações físicas 

direcionadas a essa clientela nos GFs, evidencia-se ter sofrido outros atos violentos que se 

configuram mais precisamente como verbais e simbólicos, o que permitiu uma análise mais 

abrangente acerca do fenômeno.         

 De acordo com Charlot (2002)
2
 e Debarbieux (2002)

90
 a violência não pode entendida 
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apenas do ponto de vista do uso da força física, mas também incide de outras maneiras no 

âmbito escolar, tal como, a violência simbólica.      

 Nesse ínterim, é preciso entender aspectos mais profundos da violência simbólica, que 

na perspectiva de Bourdieu (2004)
91

, emana das relações de poder e constitui-se em 

imposições arbitrárias de um grupo dominante sobre o grupo dominado, vistas como 

comportamentos legitimadores e naturais.        

 Posto isso, exemplifica-se que esse tipo de violência tem sido praticado pela 

instituição estatal por meio de seus representantes, que não tem respeitado se quer os direitos 

trabalhistas, e por vezes obrigam os profissionais a exercerem suas atividades em condições 

precárias, provocados pela ineficiência da gestão dos recursos públicos. Nota-se ainda que até 

a própria polícia, que deveria ser solução para o combate a violência, reage de forma 

opressora frente há algumas circunstâncias.       

 Os pais, acabam exercendo também autoritarismo com docentes, sobretudo, aqueles 

que estão ligados à rede privada, já que são os financiadores da educação de seus filhos. 

Depreende-se que, embora os professores estejam em contato mais direto com o corpo 

discente, esse não tem sido o único vitimizador.     

 Constata-se que enquanto os professores da esfera pública são alvos do estado, polícia, 

pais e alunos, os da privada citam em seus discursos, essas duas últimas categorias. 

 De modo geral, percebe-se que não há negação da violência sofrida por eles, mas 

ainda há dificuldade em identificá-la explicitamente, diante da complexidade do problema, 

mostrando que ele pode estar mais presente no dia a dia do trabalho do que presumem.  

*P_05 *E_02 *M *Priv: Eu acho que seria, como os colegas falaram é 

qualquer tipo de posicionamento por parte de... não somente dos alunos, mas 

também dos pais relacionados a, não sei se enquadram no ambiente da 

escola, mas é no ambiente corporativo a gente chama de assédio moral, por 

exemplo, né? Não sei se isso se enquadra no perfil da escola, mas quando os 

pais, os alunos, eles vão de encontro com a nossa profissão, no sentido da 

responsabilidade que a gente tem, às vezes até nos acusam de não fazer 

nosso trabalho, de persegui-los, quando na verdade a gente tá desenvolvendo 

a coisa [...]. 

 

*P_10 *E_03 *M *Púb: [...] aconteceu comigo, que eu vi assim [...] mas 

talvez não seja uma violência ou sei lá, é mais...teve um menino que uma vez 

eu entreguei a prova ele ficou com  raiva por causa da nota e rasgou a prova 

na minha frente e jogou assim a prova, aí eu falei com ele  – por que que 

você fez isso? [...]. 

 Emergiram ao longo das discussões, diferentes pontos de vistas acerca da vitimização 

dos professores em relação ao gênero e a violência: “*P_02 *E_02 *M *Priv: [...] Então eu 
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acho assim, tem casos que sim e outros casos que não”. Considerações de que professores 

homens estão mais expostos às situações truculentas foram extraídas de falas: 

*P_02 *E_01 *M *Púb: Eu acho que professores homens estão mais 

expostos a violência, principalmente por parte dos adolescentes. Porque 

quando é uma mulher, o rapaz, o jovem, o adolescente, ele não vai partir pra 

bater, ele vai ter o mínimo de respeito, mas quando é o homem já querem 

partir para o bufete, é o que eu vejo na minha realidade...eu acho que o 

homem tá mais exposto a violência.  

*P_01 *E_01 *F *Púb: Eu acho assim também... porque o homem é mais 

cabeça quente vamos dizer assim , a mulher se controla mais,  tem o fator 

emocional, é mais sensível né. É...eu acho também. O homem tá mais 

exposto. 

*P_03 *E_02*M *Priv: O que eu percebo em relação a isso, que a minha 

amiga comentou, P_01, é que geralmente quando um professor entra na sala, 

professor do sexo masculino, ele tem aqueles alunos que respeitam, não... é 

uma questão de respeito, na verdade, então tem alunos que costumam lhe 

afrontar e testar também e tem alunos que são o centro da atenção, na hora 

da aula e na verdade, não é o que o professor deve ser o centro da atenção, 

mas deve interagir com os alunos para ele produzir o conhecimento junto 

com os alunos e ele acaba sendo o centro. E aí o aluno não quer perder o 

foco nele, e aí ele acaba afrontando o professor do sexo masculino, então o 

que acontece, basicamente é isso [...] 

 

Vozes femininas enfatizam em torno dessa discussão, que “ser mulher docente” é estar 

cercada de maior vulnerabilidade à violência. 

 

*P_01 *E_02 *F *Priv: Eu acho que no caso das mulheres, P_02, a gente 

sofre mais com relação ao assédio. Assédio? Menino, só Jesus! Aí pronto é... 

A única coisa que afasta eles mais ou menos, teoricamente falando 

é...Professora?...porque todos eles querem saber se você tem algum 

namorado, marido, num sei o que... tenho, mesmo que não tenha, aí eles se 

acalmam, mas o assédio eu tou falando no meu caso, como mulher, 

professora, professora mulher, eu sofro em relação a isso [...] 

 

*P_09 *E_02 *F *Priv: [...]então eles tem mais um certo respeito pelo 

professor, pela professora ele já gosta mais de desafiar e querer mostrar que 

por ele ser menino, ele já tem um certo poder de comando né? 

 

*P_04 *E_01 *F *Púb: Eu penso que a mulher é mais fácil de intimidar, 

certo?!.Porque um homem, digamos um adolescente desse, 16, 17 anos vindo 

pra cima de uma professora, diga aí como minha colega né, diga aí ele sabe 

que ela não vai ter uma reação violenta a ponto de machucá-lo né. Então ele 

se sente mais encorajado né, a agredi-la não só verbal mais até fisicamente. 

 

 *P_08 *E_02 *F *Priv: Agora assim, é se eu for falar de uma forma geral, é 

eu percebo pelo menos essa é minha opinião, que a mulher em qualquer 

ambiente de trabalho, que ela esteja, infelizmente, ela ainda é considerada 

vulnerável e ela ainda é tratada como vulnerável, porque é o reflexo da 

nossa sociedade né, então a gente não tem como fugir disso, a escola é só o 

reflexo da nossa sociedade [...] então assim de uma forma geral, eu vejo 

assim, que a escola é o reflexo da sociedade, e a mulher sim, é vista ainda 

como mais vulnerável [... ] então eu acho que sim, a mulher ainda é muito 

vulnerável, não só no ambiente escolar, mas infelizmente na sociedade como 

um todo [...]. 
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 Para alguns participantes, não há influência do gênero com a violência sofrida pelo 

profissional da educação. 

*P_02 *E_02 *M *Priv: Aqui no contexto da escola, eu não consigo assim 

distinguir, eu não vejo uma diferenciação [...]. 

 

*P_05 *E_02 *M *Priv: [...] Eu acho que aqui na escola, eu não percebo 

muito isso, essa questão dessa questão dessa violência verbal ou moral é 

independente do gênero, se eles desrespeitam, eles desrespeitam 

independente do gênero. 

 

*P_07 *E_02 *M *Priv: [...] Então, eu acho que não depende disso, vai 

depender de como professor vai tratar os alunos, se ele trata com firmeza ou 

se ele deixa...vai depender de sua postura na sala de aula. Eu acho que é 

independente do sexo. 

 

 É importante ressaltar que discussões de cunho homofóbico não foram verbalizadas 

por parte de nenhum dos sujeitos pesquisados, não havendo indícios de outros apontamentos 

para além de questões relacionadas ao padrão cisgênero.     

 No Brasil, há poucos estudos que considerem o gênero como categoria de análise, isso 

pode estar relacionado a ideias naturalizadas como a docência ser tida como uma profissão 

feminina
92

.           

 Amaro e Abreu (2017)
93

 trazem que olhares imperceptíveis das questões de gênero na 

docência tornam ocultas as desigualdades e violências simbólicas diante das contexturas 

generificadas presentes nos espaços da educação. 

  

Classe 05: Enfrentamento 

 

 Por se tratar de uma prática presente no ambiente de trabalho dos professores, esse 

tema tem sido discutido por eles, embora nem sempre de forma sistematizada, evidenciando 

sua ocorrência não somente nas esferas de ensino público, mas também na particular. 

 Os participantes da escola privada revelaram que abordam esse assunto nas reuniões 

pedagógicas, em encontros e veem na pessoa do diretor, um apoio para dialogarem em busca 

de resolutividade. 
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*P_08 *E_02 *F *Priv: Nós estávamos falando exatamente sobre isso na 

reunião pedagógica, qual a importância da reunião pedagógica né? E aí os 

colegas colocaram justamente isso, que é o momento que nós temos de 

compartilhar experiências e aí foram justamente essas experiências de 

agressão, de violência, que aí tanto vem a questão física, não sei se já 

aconteceu, mas tem a questão principalmente eu acho da verbal, psicológica, 

e a gente tava falando justamente isso, que nós vivemos, claro que tem outros 

momentos, nas salas dos professores em que a gente conversa e troca ideias, 

compartilha mas eu acho que isso é muito maior numa reunião pedagógica, 

tendo em vista que está a escola todinha participando, com todos os 

profissionais. Então é muito mais fácil de falar sobre isso, de discutir sobre 

isso, pensar sobre isso, maneiras de intervir, de solucionar, de amenizar.       

 
*P_01 *E_02 *M *Priv: Aqui na escola é uma coisa bem paralela [...]e 

levando em consideração  o corpo docente, a secretaria, o diretor, um todo 

no geral, a gente é visado de uma forma muito particular, cada professor, se 

a gente tem um problema, a gente leva pra secretaria, eles tentam resolver, o 

diretor tenta resolver, conversa, o cara que mais conversa aqui é ele, ele leva 

pro diálogo e enfim [...]. 

      

 

 Já para os participantes da rede pública, os comentários parecem que ficam restritos 

entre si, na sala de professores, sem que haja um debate mais aprofundado acerca do 

fenômeno por parte da escola e tampouco pelas secretarias de educação. 

*P_04 *E_01 *F *Púb: Entre nós, nos momentos que nos encontramos, na 

sala de professores, sempre está ocorrendo relato, colegas trazendo 

experiências, a gente ouve experiências da mídia, e a gente comenta isso, que 

tá ficando cada vez mais sério, e cada vez mais próximo. 

*P_06 *E_01 *M *Púb: A gente tá esquecido mesmo. Ninguém faz nada pela 

gente. 

 Com a última fala do professor acima, infere-se também que há uma postura passiva 

do educador no sentido de não buscar iniciativas que possam corroborar para reversão dessa 

questão. Esse profissional, sendo um agente de transformação social, precisa está atento e 

reconhecer a sua responsabilidade frente à problematização das situações encontradas na 

prática docente, buscando desenvolver projetos numa perspectiva intersetorial.  

 Em meio aos discursos dos sujeitos, percebe-se que alguns trabalhadores da rede 

privada citam a indiferença frente à análise desses aspectos por parte da rede pública, porém a 

fala de um participante da esfera pública menciona que a escola privada evita deixar marcas 

da violência para não prejudicar a imagem da instituição. 

*P_02 *E_02 *M *Priv: Com relação ao tema violência escolar, eu acho 

assim... na rede privada a gente consegue ter um controle, um aparato da 

direção. No entanto, em escolas públicas, como a colega citou aí agora, não 

há esse apoio, essa colaboração por parte da administração [...]. Na privada 

a gente tem esse respaldo, nas escolas públicas não. Há uma diferenciação 

enorme e aqui a gente consegue trabalhar bem, graças a Deus. 
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*P_02 *E_01 *M *Púb: Na minha fala, eu tinha citado o caso das escolas 

privadas né...eles tentam de toda forma abafar esse caso de violência porque 

eles imaginam que vai manchar o nome da escola, as escolas particulares 

são assim...e de um modo geral qualquer tipo de violência ou de problema 

que acontece dentro das escolas pesa, por exemplo, ninguém quer ver aqui a 

presença de viatura policial aqui na frente da escola, isso pega mal né,  isso 

pega mal então as pessoas tentam evitar o máximo [...] 

 Alguns autores indicam que a violência na escola pública está banalizada, o que faz 

com que atos violentos não sejam percebidos como tais
94

.     

 Estudo realizado por Soares (2013)
95

 inferiu diante da realidade pesquisada, que os 

professores da rede privada pareciam estar numa zona muda acerca das representações da 

violência sofrida, tratando essa problemática por meio de experiências vivenciadas por outros, 

ou seja, com base nos relatos de seus colegas de profissão. Para Machado (2012, p.188)
96

: 

A zona muda constituiria um conjunto de representações comuns e 

partilhadas que não são reveladas facilmente nos discursos diários. Por não 

serem considerados bem aceitos perante a sociedade, esses significados e 

sentidos atribuídos aos objetos não viriam à tona assim tão facilmente, o que 

explicaria o fato de os discursos serem tão comumente baseados no 

“politicamente correto”
96

. 

 É certo que quanto maior for à invisibilidade do problema, mais difícil de combatê-lo 

e até mesmo preveni-lo. A violência que o professor sofre é uma área pouco pesquisada, e 

cada vez mais merece atenção de pesquisadores de diferentes extensões, pois como pode-se 

observar já não está restrita somente às grandes cidades, mas também tem adentrado as 

escolas das regiões interioranas.         

 Em meio a essa conjuntura, foi explorada também a necessidade da criação de um 

Programa de prevenção e enfrentamento da violência, como forma de corroborar com uma 

cultura de paz nos estabelecimentos de ensino: “*P_05 *E_01 *F *Púb: se fosse trabalhado a 

partir das famílias né, porque eu acho que essa violência, ela é fruto da sua vivência, do meio 

em que ela vive né, se partir da origem do problema [...]”. 

 

*P_02 *E_02 *M *Priv: Eu acho que seria um dos mais relevantes, precisa 

ver, observar alguns aspectos, para trabalhar em cima desses problemas 

como a colega citou aí do abuso, de agressões verbais, [...] isso claro que ia 

ajudar bastante. 

 

*P_07 *E_01 *F *Púb: Eu acho que ajuda muito, quando o aluno sabe das 

consequências, na hora que o programa traz prevenção e tem as 

penalidades, eu creio que se o aluno souber bem o que vai acontecer com 

ele, eu acho que hoje não é trabalhado isso, o aluno se comporta, ele agride 

verbalmente o professor, porque ele não sabe as penalidades, eu acho que se 

tem o programa que mostra esses aspectos né, eu acho que talvez afrontasse 

o aluno a ele ter um certo medo e evitasse de acontecer certas agressões. 

Esse programa, principalmente com os professores, o foco principal é a 

família, e se fosse existir um programa, ele não atuasse somente diretamente 

dentro da escola, mas com a família. 



60 

 

     

*P_04 *E_01 *F *Púb: E como seria esse enfrentamento? Seria algo que 

teria uma punição? Diante de uma situação de violência? [...]É...mas eu 

penso assim, numa punição educativa, P_01, dentro da própria escola, 

servindo de exemplo para os outros, claro que tudo vai gerar um clima 

né...vai ficar aquele clima, só que não seria aquela punição humilhante, 

seria uma punição em prestação de serviços, seria feita toda uma conversa, 

então algo educativo, já que acontece no ambiente escolar, buscar algo 

educativo, ter uma punição educativa né, pra que os outros também vejam 

que aquilo não foi uma boa atitude , que ele precisa reverter aquele mau 

comportamento em atitudes positivas, dentro da própria escola, até uma 

forma dele crescer como pessoa também e mostrar aos outros também né 

bons exemplos. 

*P_03 *E_02 *M *Priv: [...]eu acredito que no momento em que se cria um 

programa, esse programa deveria ser incluso também na formação 

profissional do docente e além da formação profissional docente, esse 

programa atuasse também nas áreas de educação formal e informal [...] 

*P_09 *E_02 *M *Priv: E outra coisa... Eu acho que a conscientização é um 

dos pontos principais pra que um programa dessa natureza desse certo, 

porque não adiantaria trabalhar na escola, se os pais não tem consciência, 

se os pais não se conscientizam que realmente isso acontece muitas vezes ele 

traz de casa e reflete na sala de aula o que ele já traz de casa [...]. 

 

 Nota-se, com isso, que a inserção da família constitui-se em uma estratégia 

fundamental para o êxito do programa. De acordo com Njaine e Minayo (2003)
97

, a interação 

família versus escola é fundamental para evitar a violência escolar. 

 Silva e Assis (2018)
5
 realizaram levantamento bibliográfico sobre medidas preventivas 

e de enfrentamento da violência escolar, em periódicos nacionais e internacionais e 

concluíram quanto aos achados, que em linhas gerais os programas desenvolvidos com esses 

fins, foram avaliados de forma satisfatória.   

 Quanto maior for envolvimento de todos que compõe a escola frente ao programa, 

mais isso irá refletir em impactos positivos de suas ações 
98,99,100,101

.    

 Estudo de Eisner e Ribeaud (2005)
102

 ressalta que uma abordagem voltada para 

interdisciplinaridade e intersetorialidade, é imprescindível para o sucesso do programa. 

 Conforme Stelko-Pereira (2012)
103

, buscar soluções a partir da implementação de 

programas, acompanhado de suas avaliações torna-se um imperativo no contexto brasileiro 

por ainda ser algo incipiente. E para isso faz-se necessário trabalhar aspectos relacionados à 

melhoria da parceria discente/docente e discente/discente, tornando a escola um local 

participativo. Adiciona-se a isso, expor a temática voltada ao respeito aos Direitos Humanos, 

bem como discutir em todas as disciplinas e anos escolares, os prejuízos da violência, meios 

de intervir para reverter esse fenômeno e investir em capacitação dos docentes. 
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 Classe 05: Somatização da violência  

 

 Embora inserido no contexto adverso, o profissional destaca que quando se trata do 

assunto relacionado à saúde do docente, pouco se tem dado a atenção a isso: 

*P_02 *E_01 *M *Púb: Eu desconheço qualquer tipo de preocupação com a 

saúde do professor, do bem estar dele... tanto da parte da área da saúde, do 

estado, do município, não existe...às vezes a gente participa assim de oficinas 

esporádicas do pessoal do estágio da universidade que vem aqui, mas é uma 

coisa muito esporádica, muito aleatória [...]! É como eu falei antes...o 

professor está no centro mesmo do problema, no centro do problema 

mesmo...e acaba recebendo muito impacto de tudo isso que acontece. 

 Atualmente, as atividades ocupacionais do professor permeiam um cenário gerador de 

adoecimentos, tais como salas de aula com excesso de alunos, estruturas inadequadas, baixos 

salários, trabalhos burocráticos desgastantes e também a violência escolar
104

.  

 Ao ser vítima da violência pode trazer danos à integridade física e psíquica ao 

trabalhador, resultando em sintomas psicossomáticos, desencadeamento ou agravamento de 

doenças, alterações no padrão de sono, estado depressivo, crises de ansiedade e outros 
105

.

 Logo, este estudo desvela que a somatização foi um dos temas destacados para se 

pensar os impactos à saúde resultantes da violência, de tal modo que embora os participantes 

não tenham expressado marcas visíveis em seus discursos, sinalizam outros tipos de 

comprometimentos.         

 Como discorrem adiante os sujeitos dessa pesquisa, os sofrimentos psíquicos incluem 

o estresse, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, cansaço mental, sentimentos de 

frustação e medo e, já os físicos, a hipertensão, obesidade, doenças osteomusculares, 

problemas gastrointestinais, dores de cabeça, distúrbio da voz, baixa na imunidade, gripe e 

perturbações do sono. “*P_03 *E_01* F *Púb: Depressão, Dores de cabeça tensionais [...]”, 

“*P_01 *E_02 *F *Priv: Síndrome do pânico também”, “*P_04 *E_01 *F *Púb: Tensões na 

musculatura, dores de cabeça. Refluxo gastrointestinal... essas coisas...tudo!”, “*P_02 E_01* 

M *Púb: [...] sim, dores nas articulações”, “*P_06 *E_01* M *Púb: A voz é a principal a ser 

afetada”, “*P_02 *E_02 *M *Púb: [...] Então isso pode refletir numa hipertensão, pressão 

alta, obesidade, tudo isso [...]”. 
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*P_06 *E_02 *F *Priv: O professor ele vai juntando juntando, juntando, 

porque ele não pode adoecer, e aí ele vai juntando juntando juntando, aí lá 

na frente ele se afasta da escola, por quê? Porque ele tá doente de todos 

aqueles anos que passaram. É depressão, é professor depressivo, absorveu 

tanta coisa do povo todinho que ficou deprimido, né, professor doente de quê 

mais? Estresse, nem se fala porque já é ...estresse agudo [...]. Sim, problema 

com a voz né [...]porque professor ele absorve muita coisa, porque é tipo 

assim, é eu ter 40 alunos, 40 mundos na minha frente e eu tentar equilibrar 

tudo isso né, então o professor ele tem que ser o ponto de equilíbrio da 

turma, e isso é complicado...é muito complicado...eu não gosto nem de falar. 

*P_04 *E_01 *F *Púb: Desenvolvimento da Hipertensão. Aumento de 

glicose, dessas taxas, estão relacionados ao estresse também, a esse medo...o 

que a gente...altera essas taxas...hipertensão, problemas 

cardíacos...problemas psicológicos né, problemas gastrointestinais também, 

você desenvolve demais,  gastrite nervosa?, fazer como outro, eu sou 

campeã. 

*P_09 *E_03 *M * Púb: Eu acho assim, eu queria pensar até nisso assim, eu 

acho que também talvez me tire até da sala de aula, a gente faz o que gosta 

mas de tanto o aluno se renegar, de tanto acontecer...você fica assim,...é 

decepção na sala de aula, é questão de frustração, você pegar uma 

depressão ali , ficar frustrado, você professor, pensa que não é capaz dar a 

aula...porque o aluno não acredita [...]. 

*P_01 *E_03 *M *Púb: [...]Até essa semana eu acordei de madrugada 

pensando nas coisas aqui da escola e não consegui mais dormir. É como eu 

disse, às vezes eu vou dormir, fico sonhando de tá aqui na escola, com 

problemas que acontece [...]. 

*P_10 *E_03 *M *Púb: [...] não dorme direito, você acorda, tem que falar 

fica falando, pedindo atenção, aí desgasta a garganta...sua imunidade baixa, 

pega um vírus, pega gripe [...].  

*P_01 *E_01 *F *Púb: Quando tem casos assim, que vira manchete 

nacional né, como aquele que entrou na escola, matou aquelas crianças né, 

agora há pouco... já foram muitos né...a gente fica né, temeroso né, meu 

Deus do céu, mas uma coisa dessa pode ser com a gente, pode ser aqui na 

nossa realidade. 

 

 Partes desses efeitos podem ser tidos como psicossomáticos, de modo que ocorrem 

alterações diretas no corpo dos sujeitos devido manifestações de caráter psíquico
106

.  

 Alguns dos impactos apresentados nesse estudo foram apontados em outras 

investigações feitas com a categoria docente, como a pesquisa realizada por Gomes (2002)
107 

que identificou os seguintes danos à saúde: sensação de intenso mal-estar generalizado; 

ansiedade, tensão, nervosismo, irritabilidade, depressão, angústia e esgotamento; perturbações 

do sono; problemas digestivos; problemas respiratórios e da voz.     

 Também é importante pontuar que, embora sejam incipientes no país, há estudos que 

evidenciam alta prevalência de obesidade em docente, como o de Rocha et al. (2015)
108

 

realizado no município de Jequié-BA.  
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 As percepções dos participantes sobre distúrbios osteomusculares corroboram com 

achados de outras pesquisas realizadas em diferentes locais do Brasil, os quais mostram 

professores cada vez mais sendo acometidos pela sintomatologia em questão
109,110,111,112

.

 Além dos aspectos acima mencionados, houve participantes que até trouxeram 

sugestões para a realização de outras pesquisas como a necessidade de atentar-se para os 

readaptados que atuam no ensino público, com vistas a explorar o que tem levado os 

profissionais a tais situações. 

*P_02 *E_01 *M *Púb: É tão assim...é visível isso...essa questão da 

violência, que interfere na saúde dos professores, eu lançaria mais um tema 

pra pesquisa de vocês que é o fenômeno dos readaptados, vão na escolas, 

todas as escolas tem muitos profissionais readaptados, então buscar as 

razões desses problemas, porque é um número assustador, um número 

imenso de profissionais readaptados, o que foi que causou, então pode ser 

tema né de um próximo estudo [...]. 

*P_01 *E_01 *F *Púb: Porque se não tá na escola readaptado, tá em casa 

acamado [...]. 

Cabe destacar a readaptação e o afastamento da sala de aula, que atuam como 

mecanismos usados para o trabalhador se defender diante dos sofrimentos vividos no meio 

laboral
113

.          

 Percebe-se, pois, que além do nível preventivo, faz-se necessário assegurar o cuidado 

as demandas que surgem dos docentes em situação de violência, sobretudo, através do 

Programa Saúde na Escola (PSE), com vistas o bem estar do profissional. Esse programa foi 

instituído no país através do Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, a fim de integrar 

políticas públicas no âmbito da educação e da saúde
114

.   

 

Classes 01 e 02: Fatores relacionados à violência sofrida pelo docente 

  

 Dentre os possíveis fatores relacionados à violência sofrida pelo docente no contexto 

pesquisado, foram elencados de modo mais expressivos, o desinteresse e a indisciplina dos 

estudantes na sala de aula: 

*P_04 *E_03 *F *Púb: [...]pra você conseguir aquela atenção dos alunos, a 

gente tem que tá fazendo mil e uma coisa e mudando quase toda semana a 

metodologia pra ver se chama aquele aluno pra perto do objetivo que a gente 

quer. Algumas vezes a gente consegue e quando consegue o pouco que a 

gente consegue é tão bom aí você pensa, mas rapaz eu tou no caminho certo, 

é isso que eu queria, mas muitas vezes, como elas falaram tem uns alunos 

que ficam olhando pro teto, outro nem tenta, diz que não sabe e acabou ou tá 

se riscando ou tá dormindo, ou tá brincando [...]. 
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*P_06 *E_02 *F *Priv: [...] eu sou professora de física, eu vou começar a 

dar um assunto aqui específico, chamado de movimento circular uniforme, 

ele sabe que até olhar para um relógio, ele sabe que isso representa no dia a 

dia esse assunto, né então eu faço essa comparação tal e tal , mas ele não se 

interessa, porque muitas vezes ele não sabe pra quê que a gente tá vendo isso 

né, então o que é que ele diz, isso vai servir pra quê né, então muitas vezes 

ele não se interessa, quando ele tá lá vendo trigonometria né, seno, cosseno, 

tangente, secante, cossecante, pra quê isso no meu dia a dia?! é a pergunta 

que eles fazem né, muitas vezes a gente chega a dizer que isso é usado no dia 

a dia tal tal, mas ele não se interessa [...]. 

 

*P_03 *E_02 *M *Priv: [...] você quando tá na universidade, aprendendo 

pagando as matérias, as cadeiras de didática né, você imagina que você em 

sala de aula vai ser um bambambam...você vai chegar e vai fazer todo 

mundo se interessar pela sua aula, construir o conhecimento, eles vão ficar 

lá prestando atenção, interagindo, de repente você vem...de repente você vem 

e o que acontece? Você chega numa sala de 40 cabeças, aí você vai colocar 

o seu método né... às vezes funciona, como já teve muitos casos que 

funcionou... o problema é que você tem 30 h semanais de aula, e você tem 

que planejar cada uma delas, você tem que ser criativo pra cada uma delas, 

pra você fazer todo mundo se interessar e apesar dos pesares, na maioria 

das vezes não funciona [...]. 

 

*P_02 *E_02 *M *Priv:: A falta de interesse é gritante [...] você passa um 

dever de casa, o aluno não toca nem no caderno e eu acho isso, uma falta de 

respeito para com ele, para com os colegas que fizeram, e principalmente 

uma falta de respeito dos pais, que sabem que aluno tem dever de casa e não 

faz, pergunta tem dever de casa? O aluno diz “tem não”...eu digo por que 

você não fez o dever? Eu disse ao meu pai que não tinha e ficou por isso. 

Mas outro fator também que deixa preocupado é o uso exagerado do celular, 

da tecnologia, para esse momento em sala de aula. Às vezes eu tento até 

utilizar o próprio celular como ferramenta pra tentar fazer com quê eles 

usem corretamente, eu trabalho com inglês aqui e eu procuro trazer 

aplicativos ou os dicionários que eles utilizam, é uma estratégia, mas uma 

hora ou outra eu pego o aluno já no facebook, no whatsapp. Então você 

pausa a aula pra fazer uma reclamação, isso gera um desconforto, nos 

estressa. 

 Conforme Silva e Nogueira (2008)
115

, a indisciplina pode ser entendida como condutas 

que levam a uma ruptura das regras de uma instituição escolar, devido o não cumprimento 

delas.            

 Lima (2012)
116

 e Pereira (2016)
117

 ressaltam que por não haver consenso sobre a 

definição da díade indisciplina e violência, há certa dificuldade para caracterizar e determinar 

cada uma delas, e sendo assim acabam se confundindo entre si. É relevante considerar que 

ações de incivilidade podem levar a ocorrência de atos violentos.     

 Observa-se que essa clientela apesar de buscar estratégias baseadas numa pedagogia 

que possa despertar no aluno, o estímulo pelo aprendizado, nota-se que isso não tem 

contribuído para o êxito no resultado de seu trabalho, e ressalta que o celular tem sido um 

verdadeiro vilão em sala de aula, pois o interesse da maioria dos que fazem parte do corpo 

discente está voltado mesmo é para o acesso às redes sociais, como destaca “*P_02 *E_01 
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*M *Púb: [...] o uso do celular na sala de aula é terrível”.      

 Convém lembrar que o processo tecnológico ele é irreversível, qual é o desafio da 

sociedade e dos professores? É saber como educar o aluno para usá-lo, não em termos de 

operacionalização, como aquilo funciona, mas sim, o momento certo de utilização, e seu 

aspecto pedagógico, enquanto uma fonte de recurso para a construção do conhecimento. Isso 

mostra a necessidade de haver uma capacitação com fins de auxiliar o profissional acerca 

disso.            

 A falta de interação da família com a escola no processo de educar também foi citada 

pelos participantes, “*P_04 *E_01 *F *Púb: A falta de parceria entre escola e família”, 

“*P_06 *E_01 *M *Púb: Os pais dos alunos. Eu quebro muito minha cabeça com os pais dos 

alunos”. 

*P_06 *E_02 *F *Priv: Um dos problemas que nós temos, é justamente essa 

ausência da família, fazendo parceria com a escola. A gente nota isso nas 

reuniões corriqueiras de pais onde o universo que era para ter noventa pais, 

chegam vinte. [...] E ainda a gente ouve também algumas falas que a gente 

fica até triste né.. é... Mas porque chega uma mãe aqui no quarto bimestre e 

eu não vi essa mãe aqui, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro 

e quando chega no quarto, que o filho tá digamos, o aluno já reprovado, né, 

a mãe chega e diz assim: Mas por que as notas deles estão nessa situação? 

“Olhe vamos resolver aqui, porque se o pai dele souber dessa situação, 

próximo ano a gente vai ter que tirar ele”.  

*P_02 *E_02 *M *Priv: Aí entramos numa questão um pouco polêmica, 

porque a escola é vista pelos pais como depósito de alunos, então quando é 

depósito de aluno, eu já escutei eu deixo meu filho na escola porque eu 

tenho... quando chegam as férias ficam contando os dias para as aulas 

voltarem. Infelizmente isso acontece demais, demais... é.... a escola tenta 

suprir as necessidades escolar e também um pouco dessa questão familiar, 

que acaba muitas vezes esbarrando diversos fatores [...] Ou seja, eles 

transferem a responsabilidade para o professor [...]. 

*P_12 *E_03 *F *Púb: É ... em relação a violência, o pilar que eu acho 

grandioso pra ocorrer a violência na escola, na escola de um modo geral é a 

ausência da família, então esse lado familiar quer queira ou não, mas ele é 

um grande pilar, pra que haja realmente uma criatura que você realmente 

consiga trabalhar, que ela consiga lhe respeitar, então sem essa formação, 

sem esse apoio familiar é muito difícil. Essa desestrutura familiar ela reflete 

muito na sala de aula, ela reflete muito na violência, com o que acontece na 

sala de aula [...]. 

*P_01 *E_01 *F *Púb: Uma coisa estressante também. Tem mãe aqui na 

escola de aluno meu, que eu sei quem é, porque as meninas ali me disseram 

quem era a mãe, mas não brinque não, seu filho estudar com a professora e 

nunca você se dirigir a escola, tem reuniões e reuniões na escola, e o pai 

nunca veio, nem a mãe, nem ninguém, nenhum responsável. 

*P_09 *E_03 *M *Púb: É... as questões sociais de vida das famílias, dos 

pais dos nossos alunos, porque se o aluno não tiver também uma família 

estruturada, ele vem pra sala de aula querendo matar a gente ... como já teve 

uns casos aí, que esfaquearam professores, e outras violências, como assédio 

moral também, com muitos palavrões e outras coisas, então a família tem 

que está estruturada também, aí foge até da sala de aula, mas social né. 
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*P_12 *E_03 *F *Púb: Então essa violência que cada vez mais ocorre tem 

haver com a questão familiar que muitos estão fazendo o seguinte: produz a 

sua espécie, dar continuidade a sua espécie e coloca pra o mundo criar, é o 

mundo quem cria, é o mundo quem dita, é a televisão quem dita, ai fica muito 

difícil, ele lá ser criado pela aquela forma, por aquelas maneiras de vir pra 

cá e se debater com outra coisa totalmente diferente. Aí todas às vezes tudo 

fica mais difícil. Os valores, o respeito, de tudo. Essa é um dos pilares muito 

importante pra vida, para uma dimensão da violência, né? 

 

 Considerando os novos arranjos familiares, percebe-se que esses tem delegado a 

educação de seus filhos ao ambiente escolar, o que tem ocasionado mudanças no 

comportamento do alunado
118

.       

 Como pode ser visto, é fundamental discorrer acerca da questão familiar frente a esse 

bojo, visto que muitas vezes ela transfere toda a responsabilidade de educar a escola, sem dar 

a sua contrapartida, e, além disso, vive-se numa época em que diferentes desajustes permeiam 

os ambientes onde algumas famílias estão inseridas, marcados por carências de afetividades e 

incivilidades, sem contar com a desvalorização da aprendizagem, que nem todas percebem a 

sua devida importância para a busca de um futuro promissor. Associado a isso, pode estar 

ligada a necessidade dos membros responsáveis se ausentarem em busca do sustento desse 

núcleo, dando maior atenção às atividades voltadas aos seus trabalhos.  

 Parece oportuno refletir sobre o que a escola tem feito com vistas a chamar a família 

para dentro dela e assim firmar uma relação de interdependência eficaz entre essas duas 

instâncias, pois se a família não chega à escola, à escola deve ir até a família, a partir de 

estratégias que sejam inovadoras e se mostrem atrativas para os pais/ responsáveis. 

 A formação humana perpassa pela família e escola, contudo essa relação tem se 

apresentado de forma fragilizada, evidenciada por discursos culpabilizantes de uma para com 

a outra, e geralmente quando há a interação é para tratar das problemáticas pontuais que 

ocorrem no estabelecimento de ensino. Logo, a iniciativa no processo de construção dessa 

parceria, deve ficar por conta da escola, por entender que ela tem formação específica para 

isso, valorizando resultados positivos ligados aos alunos
119

.    

 Destaca-se ainda que embora a escola não esteja isolada da sociedade, parece que essa 

interação tem se mostrado fragilizada não somente com a família, mas também com outras 

instituições sociais que poderiam estar participando de maneira ativa no ato de educar.  

 

*P_09 *E_03 *M *Púb: [...]É... outro fator aqui também, que eu também 

coloquei aqui, é assim, porque não, é... a escola ter assim... Por que os 

policiais não entrarem mais nas escolas ?Por que não, as igrejas vir mais as 

escolas? Né? Por que as instituições sociais não fazer parceria com a 

escola?[...]. 
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*P_11 *E_03 *M *Púb: E os três...são quatro os elementos básicos, quatro 

instituições básicas que educavam a sociedade né?. Quais são elas? 

Primeiro a igreja não é? Que foi até a idade média como unanimidade como 

a principal instituição do mundo ocidental. A igreja ainda está num processo 

ainda de crise desde esse período, ela e agora se acentuou né? A família está 

em crise, a escola passa por um momento de crise de redimensionamento. A 

escola enquanto instituição, certo? O quarto eu esqueci. A quarta instituição 

que era responsável direta, pela formação do homem ocidental. Todos esses 

elementos estão em crise. Então no caso da escola, sobrou para quem? 

sobrou para o professor né? [...] É gigantesco o desafio que enfrenta o 

professor, toda a responsabilidade de educar uma sociedade passa por ele, 

passa por ele e ao mesmo tempo não se lhes oferece as condições adequadas 

[...]. 

 

 Bezerra et al. (2010)
120

 chamam a atenção para importância dessa integração escola-

sociedade, na perspectiva de trabalhar saberes extracurriculares no processo educativo, a fim 

de buscar melhorias nas relações humanas, seja no âmbito do ensino, na organização das 

instalações físicas, bem como no combate à violência escolar. 

 

 Classe 03: A ameaça nos relatos de professores  

 

 Nesse panorama, nota-se que a violência manifestada sob a forma de ameaça ao 

docente, já identificada na fase quantitativa desta investigação, teve destaque em meio aos 

fatos mencionados nos GFs, estando associada aos atos de incivilidades do corpo discente, 

como exposto nos diversos trechos: 

*P_02 *E_01 *M *Púb: [...] e a violência ela vai se transformando com o 

passar do tempo, sabe...eu me lembro que algum tempo atrás a violência se 

manifestava na forma de apelidos, basicamente em apelidos, em pichações 

nas paredes, nas carteiras não é?! Algumas brincadeiras meio agressivas, 

mas agora tá havendo novidades, tá acontecendo novidades, a violência vai, 

é uma escala...a violência agora pela primeira vez nesse ano de 2017, 

primeira vez eu vi formarem-se grupos, grupos dentro de uma mesma sala de 

aula, grupos de pessoas bagunceiras e violentas, como se fosse um bando 

sabe, naquela situação em que se você chamar a atenção de um, todos vão 

pra cima de você, mas assim com ameaças entendeu, dizem: “eu lhe mato”, 

“eu lhe dou facadas”, “eu te pego num sei aonde”, sabe...desse jeito! 

*P_01 *E_02 *F *Priv: Essa semana até um dos alunos chegou e dei um 

carão nele, e ele disse: “professora se ligue porque quem paga seu salário é 

meu pai viu”, ai eu disse, “é o que homem?”. Mas também foi só assim. 

*P_11 *E_03 *M *Priv: [...] faz uns dois anos quando um daqueles alunos 

que vem só pra fazer parte da turma e não para integrá-la, não era aquele 

aluno que participa, aquele que realmente tá ali para aprender, ele se dirigiu 

né, que eu chamei a atenção dele que ele tava bagunçando, desconcentrando 

a turma, ele se dirigiu a mim como viesse me agredir, certo? Mas eu acho 

que ele desistiu e saiu, abriu a porta e foi embora e tal. 
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*P_04 *E_01 *F *Púb: tem gente que diz: “ah ameaça mas não faz”, a 

gente tá vendo aí a mídia mostrando que as ameaças abertas são cumpridas 

e aquelas silenciosas são mais perigosas ainda né ...então hoje em dia não 

tem isso, porque... ah, é uma criança, diz da boca pra fora...é um adolescente 

não vai fazer!! Não!! Eles fazem sim...e agora não tem isso mais, só entre 

eles da mesma idade, aluno com aluno não. Na hora que eles são 

contrariados, quando tem sei lá, seus desejos frustrados, se sentem de 

alguma forma injustiçados, eles vão pra cima, seja de adulto, não importa a 

idade, ou maior ou menor , eles vão lá e cumprem as ameaças que são feitas 

[...] 

 

 Esse achado assemelha-se ao encontrado por Ristum (2001, p. 172)
121

, quando 

situações ameaçadoras foram relatadas por professores, tal como dito por uma docente de 

escola pública do Ensino Fundamental: “Não quer participar, aí faz bagunça, eles bagunçam e 

o professor reclama; eles não gostam e ameaçam mesmo”.    

 Diante desse quadro, parece ter havido uma perda progressiva da autoridade do 

professor na sala de aula, reforçando o que já vem sendo apresentado na literatura e como 

trazem Pescarolo e Moraes (2016)
122

, isso pode estar relacionado à crise de valores na 

sociedade atual, falta de educação e de limites, desestrutura familiar, ausência da parceria 

família-escola, e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

 Classe 04: Des (motivação) no ser/estar professor  

 

 As percepções acerca das situações conflituosas que vivencia direta ou indiretamente 

no ambiente profissional culminam em sentimentos de desmotivação que levam o trabalhador 

a pensar no abandono da carreira docente, mas que são superados quando salientam que o 

exercício do magistério é fundamental para o desenvolvimento da sociedade.  

*P_05 *E_03* M *Púb: [...] a gente percebe que a escola é uma instituição 

que tem um papel fundamental que é preparar o sujeito pra vida, pro 

mercado de trabalho, pra uma nova etapa do ensino médio. Mas eu queria 

perguntar assim: Quais sãos os caminhos? Porque a gente fica um pouco 

perdido, porque uma das angústias também é perceber assim, poxa, meu 

trabalho, qual é o resultado do meu trabalho? Porque a educação não se ver 

a curto prazo, se ver a médio e longo prazo. E ver você aqui abraçando o 

professor e a felicidade dele, me faz dizer assim pra mim, oh, eu sou feliz no 

que eu faço, eu tou questionando situações é, pontuando situações, mas eu 

sou feliz no que eu faço, mas não é fácil fazer, não é fácil está sendo 

professor, não é fácil ser educador no Brasil, [...] É igual aquela coisa, quem 

nunca pensou em algo radical, em algum momento da vida? Pensei isso... 

por que eu tou nisso? Eu acho que é um questionamento que eu não sei se 

vocês já fizeram, mas eu já fiz, por que que eu tou nisso? O que me leva a 

isso?  Talvez seja o entendimento de que a minha profissão é a mais bela 

entre todas, mas não é fácil ser educador no Brasil. 
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*P_02 *E_03 *F * Púb: [...] Eu ainda tou construindo se eu saio, se eu não 

saio, se eu continuo, se eu não continuo.  Por que você ainda está em 

construção? Porque quando eu vejo na sala de aula um aluno que vai lá e 

fala e quando ele vai lá e faz uma pergunta, que isso me instiga, que faz eu 

refletir ou então quando eu vejo que ele tá entendendo uma coisa que eu digo 

e ele consegue entender, ele faz conexões e puxa pra mim, isso me encanta, 

isso me emociona, aí eu vejo: cara, será que esse é o caminho certo? Aí isso 

me encanta novamente com a profissão, aí eu digo será que estou no 

caminho certo? Será que eu estou no caminho? Aí não me faz eu desistir, e 

eu dou uma segunda chance a educação. 

 

 Conforme levantado no estudo conduzido por Sonneville e Jesus (2009)
123

, são 

comumente os discursos de insatisfação trazidos pelos professores em decorrência dos 

desafios que encontram no cotidiano de seu labor, tais como: violência escolar, desinteresse e 

indisciplina discente, entre outros.        

 Nessa conjuntura, merece citar que apesar do que foi verificado com a presente 

pesquisa, é importante ressaltar possíveis limitações decorrentes das estratégias utilizadas, 

visto que considerando o período em que foi realizada a coleta de dados por meio do QIPVE, 

pode-se inferir que tenha ocorrido algum tipo de viés, como o de informação e/ou memória, 

ao passo que as respostas estariam relacionadas a meses como dezembro, janeiro e fevereiro, 

em que as atividades escolares encontravam-se suspensas devido às férias, além de fatores 

como esgotamento e cansaço profissional devido final do ano letivo. Além disso, os 

possíveis constrangimentos dos participantes em externar opiniões acerca do tema no próprio 

local de trabalho e na presença de vários professores durante a realização dos GFs, aspectos 

esses que podem ter interferido nos resultados do estudo. 
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7 CONCLUSÕES 

  

 Esse trabalho possibilitou conhecer o fenômeno da violência no trabalho de docentes 

do ensino básico de uma cidade do interior do nordeste brasileiro. Em linhas gerais, 

constatou-se que a maioria dos participantes era adulto jovem, do gênero feminino, casado ou 

com qualquer forma de união, possuía nível educacional superior, tinha filho, lecionava em 

uma escola, encontrava-se atuando nas esferas públicas, com jornada de trabalho de 30 

horas/semanais e apresentava tempo mediano de docência de 10 anos.   

 Da perspectiva investigada a partir do QIPVE – versão do professor, os dados 

analisados apontam que embora a violência atual sofrida diretamente pelo docente não tenha 

tido proporções expressivas como mostram as variáveis, nota-se estar presente no ambiente de 

trabalho, independentemente de qual rede de ensino esse profissional faça parte. Ambos os 

grupos apresentam, entre si, muito mais características comuns do que diferenças, sendo 

possível identificar algumas dissemelhanças entre eles, podendo-se inferir que o clima escolar 

tende a ser mais tranquilo nas escolas da rede privada.     

 Com o material obtido dos GFs, os participantes expuseram em seus discursos 

aspectos ligados a “Concepções dos docentes acerca da violência escolar”; “Violência contra 

professores: uma realidade”, “Enfrentamento”; “Somatização da violência”; “Fatores 

relacionados à violência sofrida pelo docente”; “A ameaça nos relatos de professores” e “Des 

(motivação) no ser/estar professor”.         

 Vale ressaltar que a vitimização sofrida por esse profissional esteve marcada em suas 

falas, manifestando-se direta e/ou indiretamente, por meio de formas verbais e simbólicas, 

perpetradas por parte de vários segmentos. Porém, ainda há dificuldade em identificá-la 

explicitamente, diante da complexidade do fenômeno, mostrando que ele pode estar mais 

presente no dia a dia do trabalho do que presumem.      

 Não obstante, por se tratar de uma prática presente no ambiente de trabalho dos 

professores esse tema tem sido discutido por eles, não somente na rede pública, mas também 

na privada, embora nem sempre de forma sistematizada, evidenciando sua ocorrência. Torna-

se oportuno trazer esse diálogo para o cenário escolar, visto que quanto maior for à 

invisibilidade do problema, mais difícil de combatê-lo.     

 Essa clientela demonstra-se preocupada acerca dos efeitos que isso pode trazer à saúde 

do profissional, envolvendo sofrimentos psíquicos como o estresse, depressão, síndrome do 

pânico, ansiedade, cansaço mental, sentimentos de frustação e medo e, físicos, a hipertensão, 
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obesidade, doenças osteomusculares, problemas gastrointestinais, gripe, dores de cabeça, 

distúrbio da voz, baixa na imunidade e perturbações do sono.     

 Ademais, se sente descontente pela forma passiva  com que a relação do trabalho ao 

adoecimento profissional tem sido encarada pela sociedade. É tanto que o não dito foi 

expresso em suas atitudes de palmas após o término de cada grupo focal realizado, como 

forma de agradecer aos pesquisadores, a atenção dada a esse tema.   

 Dessa forma, diante dos possíveis sofrimentos causados aos envolvidos, considera-se 

importante a partir dos resultados apresentados, a criação de um Programa de prevenção e 

enfrentamento da violência escolar, que possibilite a discussão do referido tema, de modo a 

envolver toda a equipe escolar, corpo discente, familiares/responsáveis, firmando parceria 

com polícia, igrejas, universidade, conselho tutelar, polícia, secretarias de assistência social, 

educação e de saúde, a fim de traçar estratégias de cultura de paz nos estabelecimentos de 

ensino.            

 Para tanto, culminou-se ainda com esta pesquisa, o desenvolvimento de um produto 

técnico do tipo cartilha, contendo informações relevantes sobre a temática em questão 

(APÊNDICE 5), com a intenção de dar visibilidade ao problema e dinamizar as ações de 

educação em saúde na abordagem à prevenção. Sugere-se que tal material seja utilizado de 

modo sistemático pelo PSE, na perspectiva da promoção da saúde, visto que isso irá repercutir 

satisfatoriamente na qualidade de vida dos desses profissionais, e, por conseguinte, no sucesso 

do escolar.            

 Dessa maneira, o presente estudo tratou-se de um recorte do projeto de pesquisa 

intitulado “Violência e estresse no trabalho de professores que atuam na educação básica de 

Santa Cruz/RN” e mostra o quão multifacetada a violência contra professores se apresenta, 

estando presente nas redes pública e privada. Sendo assim, os demais dados relacionados aos 

fatores estressores serão analisados e utilizados para publicações posteriores.  

 Percebe-se a necessidade da realização de estudos longitudinais com o objetivo de 

identificar as relações de causa e efeito de tal problemática, a fim de contribuir com o 

desenvolvimento de políticas públicas que modifiquem o contexto de vida desses 

trabalhadores. 
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APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E OCUPACIONAL 

 

I- Identificação do entrevistado 

 

II- Identificação da escola 

11. Nome da escola 1: 

12. 1.Municipal (   )    2. Estadual (    ) 3. Privada   (   ) 

13. 0. Zona urbana (    )   1. Zona rural (    ) 

14. Nome da escola 2: 

15. 1.Municipal (   )    2. Estadual (    ) 3. Privada   (   ) 

16. 0. Zona urbana (    )   1. Zona rural (    ) 

III- Situação funcional  

17. Quanto tempo você tem de exercício de sala de aula nessas instituições?  

1. Nome: 

2. Data de Nascimento: ___ / ____   /___     

3. Gênero: 0. Feminino (     )          1. Masculino (     )         2. Outro (     ) 

4. Estado civil:  

1. Solteiro (     )                                                2. Casado ou qualquer forma de união (     )                                          

3. Separado, desquitado ou divorciado (     )    4. Viúvo (     )                                          

5. Você tem filho?   0. (    ) Sim            1. (    ) Não 

6. Escolaridade: 

1.    Pós-graduação (     )                           2. Superior completo (     ) 

3.   Superior incompleto  (     )                  4. Médio completo (     ) 

7. Qual o tempo total que você atua como professor? 

8.   Em quantas escolas você atua como professor em sala de aula? 

9. Que esferas pertencem a (s) instituição (es)? 

1. Somente municipal (    )         2. Somente estadual (     )         3. Somente privada (    ) 

4. Municipal e estadual (     )      5. Municipal e privada (     )     6. Estadual e privada (    ) 

10. Qual a sua carga horária semanal?  Vínculo 1 (    ) ________ Vínculo 2 (    ) __________ 
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Escola 1: __________________                         Escola 2: _____________________ 

18.  Em qual (is) nível (éis) de ensino, você atua nessas instituições? 

Escola 1: 

0.Ensino Fundamental (     )     1. Ensino Médio (     ) 

Escola 2: 

0.Ensino Fundamental (     )     1. Ensino Médio (     ) 

Fonte: Adaptado do estudo de Ferracciu (2013). 
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APÊNDICE 2 - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS EM GRUPO FOCAL 

 

1. O que vocês entendem por violência escolar?  

2. O tema “violência contra professores” tem sido discutido no seu ambiente de trabalho? 

Como? Quando? 

3. Vocês acreditam que professores homens estão menos vulneráveis a violência?  

4. Vocês acreditam que a implantação de um programa de prevenção e enfrentamento da 

violência escolar seria uma das alternativas mais relevantes para promover uma cultura de paz 

nos estabelecimentos de ensino?  

5. Quais fatores estressantes vocês consideram mais intensos no ambiente de trabalho?  

6. A violência e os fatores estressores sofridos no trabalho podem afetar a saúde física e/ou 

mental do profissional? 
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APÊNDICE 3 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

           MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI  

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP /FACISA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 Você está sendo convidado a participar de um estudo denominado Violência e estresse 

no trabalho de professores que atuam na educação básica de Santa Cruz/RN, que tem como 

pesquisadora responsável Stella Crisanto Pontes, cujo objetivo geral e justificativas são: 

identificar a violência e fatores estressores presentes no trabalho de professores que atuam no 

ensino fundamental e médio, das escolas da rede pública e privada, existentes na zona urbana 

e rural de Santa Cruz-RN. No âmbito escolar, os professores sofrem violência direta e/ou 

indiretamente, de modo que em algumas situações ocupam a posição de vítimas e em outras 

estão na condição de testemunhas, bem como estão expostos a diferentes fatores estressores, 

podendo acarretar prejuízos à saúde física e mental do trabalhador.   

 Sua participação no referido estudo será no sentido de responder 03 questionários: 1) 

Questionário sociodemográfico e ocupacional, que busca a caracterização dos participantes; 

2) Questionário de investigação de prevalência de violência na escola– versão do professor, 

para identificar e caracterizar possíveis tipos de violência sofridos pelos professores e 3) 

Questionário Health Safety Executive – Management Standard – Indicator Tool, para 

diagnosticar fatores estressores presentes no trabalho. Cada um deles será preenchido em um 

tempo aproximado de 10 minutos. Você poderá ainda fazer parte de 1 (um) grupo focal 

(entrevista em grupo) que terá duração estimada de 60 minutos, sendo necessária a gravação 

de voz e autorização para isso. Durante a realização do mesmo, que ocorrerá em apenas uma 

sessão, a moderadora do grupo (pesquisadora responsável) fornecerá esclarecimentos sobre o 

tema que será objeto da conversa e oferecerá o estímulo inicial na forma de uma primeira 

pergunta, conduzindo as demais perguntas aos participantes, os quais irão refletir e discutir 
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sobre a temática.          

 Você receberá os esclarecimentos necessários sobre os possíveis desconfortos e riscos 

decorrentes da pesquisa. Assim, há previsão de riscos nesse estudo, durante a aplicação dos 

instrumentos, como: abalos emocionais, sentimentos de tristeza, medo de falar sobre a 

temática, angústias, frustações, lembranças de momentos violentos vividos, constrangimento 

de falar diante de outros colegas de profissão, os quais poderão causar desconforto ao 

participante.            

 No entanto, esses riscos serão reduzidos por meio da confidencialidade e da 

privacidade das informações obtidas, ou seja, todos os dados serão mantidos em sigilo, de 

modo que a pesquisadora responsável assumirá o dever e compromisso de não disponibilizá-

los para outras pessoas.          

 Dessa forma, buscando manter a privacidade de cada professor e evitar possíveis 

constrangimentos, os questionários a serem respondidos serão entregues em envelopes 

fechados, e após o preenchimento, em sala reservada, serão colocados e devolvidos também 

dentro desses envelopes. Em se tratando dos grupos focais, antes de dar início a ele, a 

moderadora enfatizará que não serão estimulados os relatos de experiências pessoais acerca 

do tema. Logo, caso algum professor inicie relato de experiência nesse grupo, será alertado 

pela mediadora, de forma a retornar aos aspetos contidos no roteiro da entrevista. Além de 

que você poderá se negar a responder perguntas que lhe causem constrangimento de qualquer 

natureza.           

 Você terá como benefício direto, o recebimento de cartilha sobre estratégias de 

prevenção e/ou enfrentamento da violência escolar na perspectiva de proporcionar um 

ambiente de trabalho satisfatório e como benefícios indiretos, o conhecimento sobre violência 

e fatores estressores sofridos por professores em ambiente de trabalho, nas escolas da rede 

pública e privada, existentes na zona urbana e rural, além disso, irá contribuir com a 

ampliação de trabalhos científicos sobre o tema.      

 Em caso de algum problema que você venha ter, relacionado com a pesquisa, você 

será encaminhado para assistência à saúde totalmente gratuita, garantida pela pesquisadora.

 Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

pesquisadora responsável Stella Crisanto Pontes, ligando para o telefone: (84) 99954-2134.

 Você tem o direito de recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.       

 Os dados que você irá fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 
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congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação para terceiros e de nenhum 

dado que possa lhe identificar.         

 Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos.        

 Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. Isso quer dizer que gastos como os de transporte, 

alimentação, exames e procedimentos, incluindo os do acompanhante se necessário, poderão 

ser reembolsados.          

 Se você sofrer algum dano decorrente desta pesquisa, você tem direito a solicitar 

indenização.           

 Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA), telefone (84) 9 9224 

0009 ou mandar e-mail para cepfacisa@gmail.com ou cep@facisa.ufrn.br . O Comitê de Ética 

em Pesquisa - CEP da FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI - FACISA é 

um órgão Colegiado interdisciplinar e independente, constituído nos termos da Resolução no 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, e criado para defender os interesses dos 

participantes de pesquisas em sua integridade e dignidade.      

 Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadora responsável Stella Crisanto Pontes, e as duas vias do TCLE devem ser 

rubricadas em todas as suas páginas. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido  

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa “Violência e estresse no trabalho de professores que atuam na educação básica de 

Santa Cruz/RN”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos 

e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

Santa Cruz (___/____/___). 
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_____________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

______________________________________________                                                                 

           Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção: quando o instrumento da pesquisa for questionários, formulário ou entrevistas, o 

TCLE deve assegurar ao participante o direito de se recusar a responder as perguntas que 

lhes cause constrangimento de qualquer natureza. 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE 4 - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP /FACISA 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

 Eu, ________________________________________________, depois de entender os 

riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “Violência e estresse no trabalho de professores 

que atuam na educação básica de Santa Cruz/RN” poderá trazer e, entender especialmente os 

métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da 

gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, os pesquisadores Stella 

Crisanto Pontes e Núbia Maria Freire Vieira Lima a realizarem a gravação de minha 

entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte.      

 Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa 

aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das informações 

geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante 

minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) pesquisador(a) 

coordenador(a) da pesquisa Stella Crisanto Pontes, e após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

Santa Cruz, Rio Grande do Norte, (___/____/___). 
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___________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ELABORADO EM DUAS VIAS; UMA FICARÁ 
COM O PARTICIPANTE E OUTRA COM O PESQUISADOR RESPONSÁVEL. 



93 

 

     

APÊNDICE 5 – CARTILHA “VIOLÊNCIA CONTRA PROFESSORES: UMA 

REALIDADE” 
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ANEXO 1 – COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO 
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ANEXO 2 - QUESTIONÁRIO DE INVESTIGAÇÃO DE PREVALÊNCIA DE 

VIOLÊNCIA NA ESCOLA (QIPVE) – VERSÃO DO PROFESSOR 
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ANEXO 3 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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