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RESUMO 

O presente artigo teve como objetivo geral a proposta de analisar a violência 
institucional no ambiente escolar, realizando uma contextualização sobre a 
definição e causas da violência, como ela acontece no contexto social e nas 
escolas. O questionamento que justificou a pesquisa buscou saber quais as 
consequências que a violência escolar pode gerar na aprendizagem, no ambient e 
familiar e no convívio social.  A partir de uma pesquisa bibliográfica, realizada 
em livros, revistas e base eletrônica de dados verificou-se que a violência nas 
escolas vem aumentando nos últimos anos e se apresenta pela agressividade 
física ou psicológica, como o bullying, por exemplo, prejudicando a 
aprendizagem, a harmonia do ambiente familiar e o convívio social. 
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INTRODUÇÃO 

Não se pode negar a existência 

da violência praticada por jovens e 

adolescentes nas escolas e este 

fenômeno não é recente. No entanto, 

as proporções que esta violência está 

tomando são alarmantes e vêm 

preocupando, especialmente, as 

famílias, as escolas e o Poder 

Público, fazendo com que todos 

busquem incessantemente encontrar 

alternativas que possam solucionar 

esse problema. 

O presente artigo tem como 

objetivo geral analisar a violência 

institucional no ambiente escolar. 

Para alcançar esse objetivo é 

necessário realizar uma 

contextualização sobre a violência 

generalizada; assim como no 

contexto social e nas escolas, com 

ênfase nas consequências sobre 

alunos e professores. 

O estudo se justifica pela 

importância social do tema, tendo 

em vista que a sociedade não pode 

fechar os olhos para a violência que 

ocorre dentro das instituições de 

ensino e que irradiam seus efeitos na 

aprendizagem, nos lares e no 

convívio social em geral.  

Diante desta realidade o 

presente estudo se depara com o 

seguinte questionamento: Quais as 

consequências que a violência 

escolar pode gerar na aprendizagem, 

no ambiente familiar e no convívio 

social? Sabemos que a violência não 

nasce nas escolas, ela resulta do 

meio em que vivemos. Nas palavras 

de Karl Marx (1999) “o homem é 

produto do meio em que vive” 

(CULTURA BRASIL, 2012). 

Esse meio ao qual o autor se 

refere nos remete a forte influência 

que os grupos de referência2 

exercem sobre os valores e as 

crenças, especialmente dos jovens e 

adolescentes que se traduzem em 

comportamento agressivo, 

autoritário e nocivo a sociedade.  

No mundo capitalista o apelo 

ao consumo das coisas materiais, 

assim como ao status, tem 

transgredido ensinamentos 

fundamentais como cultivar a 

essência em detrimento da 

aparência, dar valor ao Ser Humano 

sem levar em conta o que ele possui. 

Essa nova realidade vivenciada não 

                                                 
2 Grupos de referência são conceituados por 
Churchill e Peter (2000, p.160) como “grupos de 
pessoas que influenciam os pensamentos, os 
sentimentos e os comportamentos do indivíduo”.  
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só nas escolas, mas em todas as 

esferas sociais evidencia um 

desvirtuamento de significados como 

o respeito ao próximo e ao bem 

comum. 

 

1. A VIOLÊNCIA 

1.1 Definição e Causas da Violência 

De acordo com a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, a 

violência pode ser definida como “o 

uso de palavras ou ações que 

machucam as pessoas”. De igual 

forma pode-se ampliar a sua 

definição através do “uso abusivo ou 

injusto do poder, assim como o uso 

da força que resulta em ferimentos, 

sofrimento, tortura ou morte” 

(FÓRUM DE ENTIDADES NACIONAIS 

DE DIREITOS HUMANOS, 2012, p. 1).  

Para a OMS (Organização 

Mundial da Saúde), a violência é 

definida como: 

O uso de força física ou 
poder, em ameaça ou na 
prática, contra si próprio, 
outra pessoa ou contra um 
grupo ou comunidade que 
resulte ou possa resultar em 
sofrimento, morte, dano 
psicológico, desenvolvimento 
prejudicado ou privação. A 
definição dada pela OMS 
associa intencionalidade com 
a realização do ato, 

independentemente do 
resultado produzido 
(DAHLBERG; KRUG, 2006, p. 
1.165). 

 

Percebe-se que a violência 

constitui um elemento intrínseco nos 

indivíduos em sua luta diária, se 

apresentando como um fenômeno 

institucionalizado e, num primeiro 

momento, acatado pelos grupos 

sociais. A violência 

institucionalizada acontece, segundo 

Souza, dentro das instituições: 

“familiar, escolar, religiosa, de 

trabalho, esportiva, dentre outras” 

(SOUZA, 2008, p. 122).  

De todo modo, a violência é, 

no entendimento de Lessa, uma 

“transgressão da ordem e das regras 

da vida em sociedade. É o atentado 

direto, físico contra a pessoa cuja 

vida, saúde e integridade física ou 

liberdade individual correm perigo a 

partir da ação de outros” (LESSA, 

2012, p. 1). Em outras palavras a 

violência viola a vontade ou o direito 

de outra pessoa e vem sempre 

acompanhada de agressividade. 

A agressividade é entendida 

como um comportamento adaptativo 

intenso onde “as pessoas que são 

vítimas de uma constante violência 
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têm complicações na hora de se 

relacionar com o próximo e de 

colocar limites, pois estes às vezes 

não foram estabelecidos no âmbito 

familiar” (MARCÊLOS, 2012, p. 1) . O 

indivíduo agressivo está sempre na 

defensiva e se posiciona, geralmente, 

como vítima da situação. 

Existem fatores apontados 

como causadores de violência, tendo 

em vista que criam um clima 

favorável a ela, sustentam divisões 

de segmentos sociais e reduzem as 

inibições que podem coibi-las. Entre 

esses fatores destacam-se: 

1) normas culturais que 
sustentam a violência como 
forma aceitável para resolver 
conflitos; 2) atitudes que 
consideram o suicídio como 
uma questão de escolha 
individual em vez de um ato 
de violência evitável; 3) 
normas que dão prioridade 
aos direitos dos pais sobre o 
bem-estar da criança; 4) 
normas que fixam o domínio 
masculino sobre as mulheres 
e crianças; 5) normas que 
apoiam o uso excessivo da 
força pela polícia contra os 
cidadãos; 6) normas que 
apoiam o conflito político 
(DAHLBERG; KRUG, 2006, p. 
1.173). 

 

Não se pode deixar de 

mencionar que neste contexto de 

fatores incentivadores da violência 

também se destacam as políticas 

educacionais, de saúde, sociais e 

econômicas que mantêm elevados 

níveis de desigualdade econômica ou 

social. 

Estes fatores são geradores de 

determinados tipos específicos de 

violência como a miséria, uso de 

bebidas alcoólicas, drogas e 

prostituição, além do isolamento 

social.  

Acredita-se que a partir desse 

tipo de violência outras possam se 

somar, tais como, a agressão física 

ou psicológica contra mulheres, 

idosos e crianças, além do assédio 

moral e o bullying cometido nas 

escolas. 

 

1.2 A Violência Social 

A violência é um fator que 

atualmente faz parte do cotidiano da 

sociedade, sendo considerada por 

algumas pessoas como um câncer 

social. A violência é praticada de 

todas as maneiras e em todos os 

locais, podendo ser cometida por 

adultos, adolescentes ou idosos, 

dentro de casa, nas ruas, escolas e 

locais de trabalho entre outros. 
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De acordo com os Direitos 

Humanos, existem três tipos de 

violência social que podem ser 

destacadas: a violência estrutural e 

sistêmica; a violência doméstica e a 

violência policial. No que se refere à 

violência estrutural tem-se que: 

Refere-se às condições 
extremamente adversas e 
injustas da sociedade para 
com a parcela mais 
desfavorecida de sua 
população. Ela se expressa 
pelo quadro de miséria, má 
distribuição de renda, 
exploração dos 
trabalhadores, crianças nas 
ruas, falta de condições 
mínimas para a vida digna, 
falta de assistência em 
educação e saúde (FÓRUM 
DE ENTIDADES NACIONAIS 
DE DIREITOS HUMANOS, 
2012, p. 1). 

 

A violência silenciosa é tão 

cruel quanto qualquer outro tipo de 

violência. Nas palavras de Gandhi, a 

pobreza é a pior forma de violência 

e, nos casos citados pelos Direito 

Humanos, percebe-se a violação 

cotidiana dos direitos dos cidadãos, 

afetando-lhes a integridade física e 

moral e, porque não dizer, a própria 

vida em sua essência (TELLES, 2012, 

p. 1). 

A violência sistêmica nasce do 

autoritarismo, estando entranhada 

na sociedade, apesar dos avanços 

democráticos conquistados e 

garantidos claramente pela Magna 

Carta de 1988 (FÓRUM DE 

ENTIDADES NACIONAIS DE 

DIREITOS HUMANOS, 2012). 

Sobre a violência doméstica é 

possível destacar que este tipo de 

violência se constitui no: 

[...] abuso do poder exercido 
pelos pais ou responsáveis 
pela criança ou adolescente. 
Apesar de nem todas as 
pessoas inseguras serem 
espancadoras, a maioria dos 
espancadores são inseguros 
e procuram afirmar seu 
poder de dominação pela 
força física. 

Existem vários tipos de 
violência doméstica: 
violência física (bater, 
beliscar, empurrar, chutar), a 
violência psicológica (xingar, 
humilhar, agredir com 
palavras), o abuso sexual, a 
negligência e o abandono 
(FÓRUM DE ENTIDADES 
NACIONAIS DE DIREITOS 
HUMANOS, 2012, p. 1). 

 

A violência doméstica “é um 

problema universal que atinge 

milhares de pessoas, em grande 

número de vezes de forma silenciosa 

e dissimuladamente” (BALLONE; 

ORTOLANI; MOURA, 2012, p. 1). A 

gravidade deste tipo de violência 

chama a atenção pela 
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vulnerabilidade, falta de cuidado 

precoce e pelo abuso sexual que 

podem impedir o adequado 

desenvolvimento físico e mental de 

quem sofreu alguma forma de 

violação de direitos. 

A violência policial é 

igualmente ultrajante, especialmente 

se considerando o fato de que o 

policial deve estar a favor da ordem 

e da lei, e não contra elas. Os Direitos 

Humanos apontam pelo menos 

quatro concepções diferentes de 

violência policial com implicações 

que necessitam ser analisadas: 

1. O uso da força física 
contra outra pessoa de forma 
ilegal, não relacionada ao 
cumprimento do dever legal 
ou de forma proibida por lei.  

2. O uso desnecessário ou 
excessivo da força para 
resolver pequenos conflitos 
ou para prender um 
criminoso de forma ilegítima. 

3. Os usos irregulares, 
anormais, escandalosos ou 
chocantes da força física 
contra outras pessoas. 

4. O uso de mais força física 
do que um policial altamente 
competente consideraria 
necessário em uma 
determinada situação 
(FÓRUM DE ENTIDADES 
NACIONAIS DE DIREITOS 
HUMANOS, 2012, p. 1). 

 

A violência policial, segundo 

Machado e Noronha (2002, p. 188) é 

conhecida como “violência oficial” e 

preocupa em grande escala os 

cidadãos, o governo, os policiais, a 

classe jornalista e cientistas sociais, 

uma vez que os policiais são agentes 

do Estado cuja obrigação é tutelar a 

segurança pública. A violência oficial 

está diretamente ligada à violência 

estrutural, que surge a partir das 

desigualdades sociorraciais. 

De todo o exposto, questiona-

se a forma como o aparelho policial 

participa da manutenção e 

reprodução da ordem social se ele 

está pautado na discriminação de 

classes, grupos ou indivíduos? Os 

casos de violência policial estão 

aumentando o descontrole e a 

insegurança, dificultando as 

tentativas de controlar e 

contribuindo para o surgimento de 

outras formas de violência 

(MACHADO; NORONHA, 2002, p. 

189). 

 

2. VIOLÊNCIA ESCOLAR 

A violência escolar é uma das 

modalidades da violência institucional 

que Tomkiewicz define como sendo 
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“toda e qualquer ação cometida dentro 

de uma instituição, ou toda ausência de 

ação que cause à criança um sofrimento 

físico ou psicológico inútil e/ou bloqueie 

seu desenvolvimento posterior” 

(TOMKIEWICZ, 1997, p. 310).  

Conforme Noleto (2001), conflito 

e violência sempre existiram e é bem 

provável que continuem existindo; 

principalmente na escola, que é um 

ambiente social em que os jovens estão 

aprendendo a conviver com as 

diferenças e a viver em sociedade.  

O problema consiste nas 

proporções que a violência vem 

tomando. Não é raro, por exemplo, os 

jornais noticiarem situações de violência 

nas escolas, situações estas que ficam 

piores com o passar do tempo.  

A escola, em seus métodos de 

socialização, corre o risco de tornar-se 

um ambiente propício à violência, tendo 

em vista que nela se encontra certa 

variedade de classes sociais, ideias, 

formações e comportamentos. A 

violência institucional no ambiente 

escolar caracteriza-se, basicamente, em 

violência física e violência psicológica.  

 

 

2.1 Violência Física 

Transgredir a vontade de 

outro indivíduo através de atitudes 

que demandem força brutal é um 

exemplo claro de violência física; tais 

atitudes podem resultar em danos 

materiais ou fisiológicos.  

Esse tipo de violência ocorre 

nas mais variadas camadas sociais e 

nos diferentes ambientes 

institucionais, peculiarmente, nas 

instituições de ensino. Esta 

percepção surgiu a partir do 

fenômeno de vivência que o 

ambiente escolar e as relações 

estabelecem entre si.  

Por estar tão presente na 

realidade escolar, a violência tende a 

ser vista como um acontecimento 

corriqueiro. Castel (1999), 

entretanto afirma que os 

estabelecimentos de ensino devem 

se posicionar a respeito, 

apresentando-se como um espaço 

seguro para seus integrantes, tendo 

em vista que a violência afeta a 

integridade não só física dos alunos, 

professores e demais envolvidos.  

A cultura da violência se 

sustenta, principalmente, pela 

coerção e pela cumplicidade ativa ou 
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passiva de muitos. Segundo 

Werthein (2000), existe 

acobertamento entre os alunos que, 

muitas vezes, sabem quem são os 

agressores, mas terminam por não se 

pronunciar, com medo de serem 

identificados e sofrerem 

consequências negativas.  

Quanto aos fatores que levam 

um indivíduo a demonstrar atitudes 

violentas no ambiente escolar, 

Zaluar (1992) afirma que são muitos. 

Dentre eles, cita que tal tipo de 

comportamento é reflexo do mundo 

externo, geralmente, de situações do 

cotidiano familiar. Segundo a autora, 

a educação tolerante e permissiva 

não leva à ética na família; os pais 

educam seus filhos e estes crescem 

achando que podem tudo.  

Para Abramovay (1999), o 

motivo que leva o indivíduo a ser 

violento de forma especial no 

contexto escolar, é a busca de 

respostas para suas necessidades 

humanas básicas, como sentimento 

de pertencimento, maior identidade, 

autoestima e proteção. Ser violento, 

aos olhos deste indivíduo, pode 

parecer uma solução em curto prazo 

para seus problemas.  

 

A desigualdade social é um 
dos fatores que levam um 
jovem a cometer atos 
violentos. A situação de 
carência absoluta de 
condições básicas de 
sobrevivência tende a 
embrutecer os indivíduos, 
assim, a pobreza seria 
geradora de personalidades 
com sintomas de rupturas 
(ABRAMOVAY, 1999). 

 

Como a violência nas escolas 

geralmente ocorre em grupos de 

agressores, estes se sentem 

protegidos pelo grupo a qual 

pertencem. Valores essenciais como 

solidariedade, humildade, 

companheirismo, respeito e 

tolerância são poucos estimulados 

nesta coletividade. A ausência destes 

valores, de acordo com Colombier e 

Mangel (1989), dá lugar ao 

individualismo, à lei do mais forte, à 

necessidade de se levar vantagem em 

tudo e, consequentemente, à 

intolerância e à brutalidade.  

Certos tipos de violência física 

são cometidos em ambientes alheios 

ao escolar, mas interferem no 

desempenho educacional da vítima. 

Um bom exemplo deste tipo de 

violência é o abuso sexual.  

O abuso sexual é um tema 

extremamente delicado, porque ao ser 
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abordado geralmente provoca vergonha, 

indignação e muita dor tanto na vítima 

quanto nos familiares da mesma. A 

situação fica ainda mais crítica quando o 

agressor faz parte da família, o que, 

ocorre com muita frequência 

atualmente.  

Para Flech, Lorenzi e Pontalti 

(2012) o abuso sexual é toda situação 

em que a criança é utilizada para a 

satisfação sexual de um adulto, através 

de relações de poder.  

No ambiente escolar, alguns 

sinais devem ser observados por parte 

dos educadores, que devem “treinar seu 

olhar” a fim de conseguir percebê-los. 

Sanderson (2005) afirma que alguns 

exemplos desses sinais são: dificuldades 

para caminhar ou sentar, mudanças 

extremas de humor, tristeza, regressão a 

comportamentos infantis, vergonha 

excessiva, ansiedade generalizada, 

comportamentos destrutivos; 

brincadeiras sexuais persistentes com os 

colegas e não participação das 

atividades escolares. 

 

2.2 Violência Psicológica 

Azevedo e Guerra (1998) definem 

violência psicológica, também chamada 

de tortura psicológica, como o ato de 

depreciar o indivíduo, bloqueando seus 

esforços de autoaceitação e causando a 

ele grande sofrimento mental. Em 

praticamente todos os casos, trata-se de 

uma relação assimétrica de poder, onde 

o agressor faz a vítima sentir-se incapaz 

de revidar às agressões, colocando-a em 

posição de inferioridade.  

Em suas primeiras manifestações, 

o agressor não age fisicamente, mas 

parte para o aprisionamento da 

liberdade individual da vítima, 

constrangendo-a e humilhando-a. 

Conforme afirma Miller, antes do 

agressor "poder ferir fisicamente sua 

vítima, precisa baixar a autoestima de 

tal forma que ela tolere as agressões" 

(MILLER, 2002, p. 16). 

Uma das mais frequentes 

manifestações de violência psicológica, 

de maneira especial no âmbito escolar, é 

o bullying. Este termo é da língua inglesa 

(bully = valentão) e se caracteriza por 

perseguição, intimidação, humilhação, 

chamamento por apelidos cruéis, 

exclusão, demonstração de 

comportamento racista e 

preconceituoso ou, por fim, por agressão 

física, sistematizada e sem razão 

aparente.  

De acordo com o mestre em 

sociologia Osron Camargo, tal conceito 



 

 

Jefferson Frazão Leite 164 

Revista Direito, Política e Sociedade 

Ano 01/nº 02 – Set. 2013 

Seção Talentos  

se refere a todas as formas de atitudes 

agressivas, verbais ou físicas, 

intencionais e repetitivas, que ocorrem 

sem motivação evidente e são exercidas 

por um ou mais indivíduos, causando 

dor e angústia, com o objetivo de 

intimidar ou agredir outra pessoa sem 

ter a possibilidade ou capacidade de se 

defender, sendo realizadas dentro de 

uma relação desigual de forças ou poder. 

O bullying é um problema de 

nível mundial que pode ser encontrado 

em toda e qualquer parte. Apesar de se 

fazer mais presente no ambiente escolar, 

não se restringe a nenhum tipo de 

instituição, seja ela pública ou privada. 

Quando se fala em ambiente escolar, um 

grande problema seria que os 

responsáveis pelas instituições 

educacionais não admitam a ocorrência 

do bullying nas escolas em que atuam ou 

que, mesmo admitindo, se neguem a 

enfrentar este problema.  

A existência no bullying no 

ambiente escolar determina um clima 

desfavorável ao aprendizado, pois ele 

passa a ser responsável “pela criação de 

um ambiente no qual o que predomina é 

um clima tenso, de medo e perplexidade 

por parte das vítimas e também dos 

espectadores que, indiretamente, se 

envolvem nessa prática” (GUARESCHI, 

2008, p. 50). 

Oliveira (2007) em sua 

dissertação de mestrado defende que a 

escola, além de sua função educativa, 

deve oferecer meios para que se 

desenvolvam relações sociais, 

oferecendo normas que propiciem uma 

boa convivência entre os alunos, 

professores e funcionários como um 

todo. Tudo isso deve ter por objetivo 

minimizar os casos de desconfortos 

morais e sociais no contexto escolar. 

Para tanto, é imprescindível que haja 

envolvimento integral dos grupos acima 

mencionados e da comunidade geral.  

O combate à violência escolar, de 

acordo com Ortega e Del Rey (2012), 

deve contar com instrumentos de 

melhoria das relações que, atuando de 

forma preventiva no processo de 

convivência escolar, terminem por 

evitar a violência juvenil.  

Este fenômeno estimula a 
delinquência e induz a outras 
formas de violência explícita, 
produzindo em larga escala, 
cidadãos estressados, 
deprimidos, com baixa 
autoestima, capacidade de 
autoaceitação e resistência à 
frustração, reduzida capacidade 
de autoafirmação e de 
autoexpressão, além de 
propiciar o desenvolvimento de 
sintomatologia de estresse, de 
doenças psicossomáticas, de 
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transtornos mentais e 
psicopatologias graves (FANTE, 
2005, p. 9).  

 

Inúmeros estudiosos vêm dando 

suas definições e contribuições sobre o 

bullying. Todas elas apontam para um 

fator muito grave: a incapacidade da 

vítima em se defender. Esta 

incapacidade é um dos fatores que 

interferem efetiva e negativamente no 

processo de aprendizagem do aluno; 

devido o constrangimento, medo, 

angústia e raiva reprimida a qual a 

vítima é submetida.  

Pereira (2002) apoia-se na ideia 

de que a promoção de valores 

democráticos na escola é a chave da luta 

contra o bullying. As instituições de 

ensino são mediadoras de convivência, 

por isso, devem criar oportunidades de 

uma socialização saudável de seus 

alunos, educando-os em suas emoções e 

comportamentos perante elas.  

 

Considerações Finais 

A violência, em nenhuma de 

suas manifestações, pode ser aceita 

ou justificada em carências sociais, 

culturais ou mesmo emocionais. Em 

se falando de violência no ambiente 

escolar, o fator mais importante é o 

da prevenção.  

As escolas devem ser 

rigorosas no cumprimento de suas 

responsabilidades relacionadas tanto 

aos alunos quanto à comunidade; à 

edificação de regras que disciplinem 

a convivência; ao protagonismo 

juvenil, de modo que os próprios 

alunos possam sugerir ações 

preventivas e ainda a discussão dos 

problemas da sociedade local.  

É importante também que 

sejam evitadas suspeitas e acusações 

generalizadas aos alunos, assim 

como o uso de medidas repressivas. 

Tais atitudes podem traumatizar 

ainda mais o agressor, piorando seu 

comportamento e, possivelmente, 

levando-o ao aumento do histórico 

agressivo.  

Em razão de acarretar sérias 

consequências, tanto física quanto 

emocionalmente em suas vítimas, a 

violência não pode, de forma alguma, 

ser ignorada ou tratada com menos 

importância do que requer. A 

participação efetiva de todos os 

componentes do ambiente escolar 

em discussões acerca da violência 

compõe o alicerce fundamental de 

qualquer ideia que busque mobilizar 
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e integrar a comunidade, assim como 

criar mecanismos preventivos à 

violência e combate à criminalidade 

não só na escola, mas na sociedade 

como um todo.  

Infere-se, portanto, que há 

urgência em tratar a violência na 

escola através de um trabalho 

conscientizador. Afinal, o que se faz 

com o presente define o rumo do 

futuro. Para tanto, é imprescindível 

renovar a capacidade de diálogo e 

propor um protótipo de sociedade na 

qual o bem de cada indivíduo seja, 

realmente, o objetivo de todos.  
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