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RESUMO 
 
A partir dos altos índices de violência apresentados no estado do Espírito Santo e no 

município de Serra, em conjunto com a limitada produção científica acerca do tema 

no âmbito escolar, este artigo analisa se há intervenções dos professores de 

Educação Física acerca do tema violência e suas formas de materialização. É uma 

pesquisa exploratória, em que foram realizadas entrevistas com professores da rede 

estadual de nível médio. A análise revela que os docentes identificam atos de violência 

“normais” e “exagerados”, sugerindo que não possuem um conceito definido de 

violência. Também relata que há variadas maneiras de intervenção: não intervindo, 

intervindo de maneira contingencial e espontânea, e intervindo de forma mais 

sistematizada (com pesquisas e trabalhos). 

 

Palavras-chave: Violência. Escola. Educação Física. Ensino Médio. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para a elaboração da pesquisa Compreensão dos professores de educação 

física do ensino médio em relação ao tema violência nas escolas estaduais de 

Serra/ES, buscamos algo que estivesse presente em nossa história de vida, mas 

também uma temática que nos deixava inquietos em relação ao ambiente escolar e 

às aulas de Educação Física (EF). 

Durante nosso processo de escolarização, presenciamos algumas situações 

de violência na escola entre os próprios alunos, entre alunos e professores e entre 

alunos e instituição. Esses acontecimentos nos incomodaram e ainda incomodam no 

sentido de que, em geral, os professores/funcionários da escola que estavam 

presentes nessas ocasiões, de forma perceptível, depararam-se com uma situação 

que não estavam seguros para enfrentar. Alguns deles possuíam tanta dificuldade em 

agir que resolviam ignorar o fato e deixar que se resolvesse sozinho. 

Além dessas experiências em nossas trajetórias, não podemos deixar de lado 

que o Estado e a cidade em que moramos, cursamos o ensino básico e crescemos, 

tem apresentado preocupantes colocações em diversos rankings de índices de 

violência no Brasil. De acordo com indicadores sociais do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o estado do Espírito Santo ficou em quinto lugar em 

número de homicídios por 100 mil jovens na faixa etária de 15-29 anos de idade no 

ano de 2014 (BRASIL, 2016). Como mostrado pela Secretaria de Estado de 

Segurança Pública, o município de Serra no ano de 2012 ficou em primeiro lugar no 

estado do Espírito Santo em número de homicídios (GAZETA ONLINE, 2012). 

A escola não está fora dos fenômenos sociais; esses altos índices de violência 

podem adentrar os muros da instituição, levando a situações inesperadas, nas quais 

os professores podem não estar preparados para lidar em suas aulas. 

Também julgamos necessário produzir conhecimentos, para que tenhamos um 

acúmulo de saberes sobre um tema que é tão recorrente em muitas realidades de 

diferentes escolas, para que possamos analisar e perceber modos de agir e de como 

enfrentar esse fenômeno. 

Buscamos algumas referências acerca do que se tem escrito sobre o tema. 

Assim, a revisão de literatura foi feita em três revistas brasileiras científicas na área 

da educação física que possuem uma boa classificação nos rankings nacionais de 

órgãos governamentais (Capes), apresentando mais oportunidades para temáticas 
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vinculadas à educação física escolar: a Revista Brasileira de Ciência dos Esportes 

(RBCE), a revista Pensar a Prática e a revista Movimento. Nas três revistas, utilizamos 

o descritor violência/escola, e realizamos a busca por resumos e títulos. 

Na RBCE, não encontramos nenhuma publicação em relação ao tema 

procurado; na revista Pensar a Prática, encontramos 4 (quatro) artigos relacionados 

ao tema violência/escola; e, por fim, na revista Movimento, encontramos 3 (três) 

artigos relacionados com o tema. 

Os 4 (quatro) artigos da revista Pensar a Prática foram os seguintes em ordem 

cronológica: Acerca da violência por meio do futebol no ensino de educação física: 

retratos de uma prática e seus dilemas produzido por Beatriz Staimbach Albino et al. 

(2008); Ocorrência de bullying nas aulas de educação física em uma escola do Distrito 

Federal, de Daiane Lopes Bomfim et al. (2012); Agressividade, violência e budô: 

temas da educação física em uma escola estadual em Goiânia, de Viviane Lopes 

Freitas Ueno e Marcel Farias de Sousa (2014); Produções acadêmicas sobre 

violência, agressão e agressividade em periódicos brasileiros de educação física, de 

Prodócimo et al. (2014). 

Em Acerca da violência por meio do futebol no ensino de educação física: 

retratos de uma prática e seus dilemas, Albino et al. (2008, p. 139) têm o intuito de 

que haja, “[...] por meio do futebol, a sensibilização dos alunos e das alunas para as 

relações de violência que permeavam suas práticas”. Já em Ocorrência de bullying 

nas aulas de educação física em uma escola do Distrito Federal, Bonfim et al. (2012, 

p. 302) elegem como objetivo “[...] investigar a existência e sob que forma o bullying 

ocorre nas aulas de educação física em uma escola do Distrito Federal”. Ueno e Souza 

(2014, p. 1) analisam, em Agressividade, violência e budô: temas da educação física 

em uma escola estadual em Goiânia, “[...] a compreensão dos alunos sobre as lutas; 

relação entre gênero e lutas; compreensão sobre a violência e agressividade”. Por 

fim, Prodócimo et al. (2014, p. 682) realizam uma revisão de literatura com o propósito 

de “[...] levantar e analisar as publicações sobre violência, agressão e agressividade 

em oito revistas brasileiras da Educação Física indexadas e classificadas nos extratos 

A2 a B2 do sistema Qualis – CAPES da área 21, nos últimos dez anos”. 

Como mencionado, encontramos 3 (três) artigos relacionados ao tema da 

violência na escola na revista Movimento. Em As fronteiras psicológicas entre 

violência, luta e brincadeira: as transições fenomenológicas na prática da capoeira, 

elaborado por Fernando de Melo e Cristiano Roque Antunes Barreira (2015, p. 125), 
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visa “[...] compreender como se dão as experiências vividas nesta prática corporal no 

trânsito psicológico entre brincadeira, luta e briga”. No artigo MMA e educação física 

escolar: a luta vai começar, Daniel Giordani Vasques e José Arlen Beltrão (2013, p. 

289) discutem “[...] o MMA enquanto manifestação sociocultural e seu tensionamento 

com a Educação Física escolar”. Fabiano Bossle et al. (2013, p. 47) buscam, em Sobre 

"a vida como ela é": os professores de educação física e as violências na escola 

pública municipal de Porto Alegre, “[...] compreender o que pensa este coletivo 

docente sobre as violências na escola e como lida com este fenômeno”. 

Considerando que os artigos disponíveis para busca no site da revista Pensar 

a prática datam a partir de 1998 e na Revista Movimento se iniciam em 1994, observa-

se que o tema da violência tem sido objeto principal de discussão dos artigos em 

tempos recentes, datando o primeiro artigo que encontramos de 2008. 

Além disso, fica evidente a pouca produção científico-acadêmica em relação ao tema 

violência/escola. Esse fato confirma o que Prodócimo et al. já identificam no estudo 

acerca do que existe escrito sobre o assunto no campo da Educação Física: 
 
Na perspectiva da necessidade de conhecer o que vem sendo produzido 
sobre a violência, a fim de avaliar o impacto social dos estudos realizados, 
vemos que a temática tem sido pouco explorada, dado observado pelo 
pequeno número de publicações encontradas nos principais periódicos 
brasileiros (PRODÓCIMO et al., 2014, p. 695). 

 

Quanto ao universo temático, percebe-se que o tema da violência na escola é 

abordado em termos teóricos, ora vinculado ao trabalho pedagógico com uma prática 

corporal (futebol, lutas, budô, brincadeiras), ora ainda em sua ocorrência sob a forma 

de bullying nas aulas, ora investigado no que tange à compreensão e prática que têm 

os professores diante do problema. 

Considerando a relevância social do tema e a sua presença tímida nos 

periódicos da área, elegemos como objetivo geral compreender o impacto da violência 

na escola, avaliar se há intervenções dos professores de educação física acerca do 

tema violência, e suas formas de materialização. Com esse objetivo colocado, 

seguimos a linha de pesquisa desenvolvida por Bossle et al. (2013) e focamos nossa 

preocupação nas seguintes indagações chave: os professores de educação física 

escolar de Serra (ES) que atuam no ensino médio trabalham ou já trabalharam com 

tema da violência em suas aulas? Por que trabalham/trabalharam o assunto? De que 

maneira o abordam/abordaram pedagogicamente? 
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Sugerimos a seguinte hipótese: apesar da presença marcante de práticas 

violentas na/da escola, esse tema ainda recebe um tratamento pedagógico bastante 

tímido e, na maior parte das vezes, circunscrevem-se as questões de comportamento 

considerado aceitável ou não do aluno. 

 

2 METODOLOGIA 
 

Para fim de atingir nossos objetivos propostos no trabalho, optamos por uma 

pesquisa exploratória. Trata-se, portanto, de uma aproximação inicial com o tema: 

“Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses” (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009, p. 35). 

O IBGE aponta que uma parcela da população está mais sujeita à violência 

corresponde à faixa etária entre os 15 e 29 anos (em concordância com o Plano 

Municipal de Segurança Pública de Serra). Isso motivou à escolha do ensino médio 

como nível de ensino que mais se aproxima dessa faixa etária. 

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Educação (SEDU) 

fornecida via e-mail por Tatiane Leão Leite Tostes do departamento de Gerência de 

Informação e Avaliação Educacional, existem, no município de Serra (ES), 31 (trinta 

e uma) escolas estaduais que contemplam o ensino médio. Para escolher os 

professores que colaboraram com nossa pesquisa, definimos visitar as escolas das 

regiões com maior índice de violência. 

Para tanto, acessamos o Relatório de Gestão da Prefeitura Municipal de Serra 

(2015), no item da Secretaria de Defesa Social, no qual se relata a Ação 2221 

referente à elaboração e implementação de um Plano Municipal de Segurança Pública 

a partir de quatro eixos que norteiam as demais atividades e projetos. Segundo o 

relatório, a Ação 2221 tem “[...] como objetivos, diminuir os índices de criminalidade e 

violência, voltados para jovens na faixa etária de 14 a 24 anos, e homens e mulheres 

que residem nos (12) doze bairros com maior índice de violência” (SERRA, 2015, p. 

176). No informe, para subsidiar a Ação 2221, é colocado um demonstrativo dos 

bairros e número de participantes envolvidos no Plano de Segurança Pública Serra 

(ES), exposto aqui na Tabela 1. 

Por meio da Tabela 1, buscamos a localização das escolas estaduais de ensino 

médio dentre esses bairros. Nas localizações, encontram-se seis escolas que 
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atendiam os requisitos, das quais visitamos e realizamos as entrevistas em quatro, 

sendo: duas em Jacaraípe; uma em Feu Rosa; e uma em Vila Nova de Colares. Estas 

foram escolhidas por estarem em regiões próximas e atenderem nossos telefonemas 

para agendamento. 

 
Tabela 1 – Demonstrativo de bairros e participantes no Plano de Segurança Pública 

de Serra 

 

Para a pesquisa, o instrumento de coleta de dados utilizado foi a entrevista 

organizada com 10 (dez) questões relacionadas ao perfil do professor (formação e 

carreira profissional) e 7 (sete) questões que abordam o tema principal da pesquisa, 

aplicado a professores de Educação Física do ensino estadual médio de Serra (ES). 

A coleta de dados foi feita em horários marcados antecipadamente com os 

professores que aceitaram participar de nossa pesquisa. As entrevistas foram 

gravadas por meio de aparelhos celulares e, posteriormente, transcritas na íntegra. 

Optamos por tratar os dados com base na análise de conteúdos. Ao adotar essa 

técnica, procuramos estudar o conteúdo das respostas a fim de “[...] procurar-lhes o 

sentido, captar-lhes as intenções, comparar, avaliar, descartar o acessório, 

reconhecer o essencial e selecioná-lo em torno das ideias principais” (LAVILLE; 

DIONNE, 1999, p. 214). 

 

3 SOBRE OS SUJEITOS ENTREVISTADOS 
 

A pesquisa foi feita em 4 (quatro) escolas estaduais de ensino médio 

localizadas no município de Serra. Entrevistamos um total de 5 (cinco) professores de 
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educação física que atuam nessas escolas. Em três das escolas, o entrevistado era o 

único professor de Educação Física do turno; e, em uma das escolas, foram 

entrevistados 2 (dois) professores, um substituto e o professor efetivo, que na primeira 

visita estava de licença e, na visita seguinte, já tinha retornado. Para preservar a 

identidade dos professores entrevistados, utilizamos as letras A, B, C, D e E para 

identificá-los. 

A partir dos dados da primeira parte da entrevista, é possível evidenciar alguns 

traços do perfil profissional desses professores (Tabelas 2 e 3). Em relação ao tempo 

de conclusão do curso, um professor tem mais de 20 anos de formado (professor A), 

dois outros têm mais de 10 anos (professores E e B) e os outros dois possuem menos 

de 10 anos de formado (professores C e D). Nenhum deles possui outro curso superior 

e todos possuem curso de pós-graduação na área da educação física, sendo que 

nenhum dos professores detêm o título de mestre ou doutor. Três professores 

possuem dois cursos completos de especialização (professores A, D e E), um 

professor possui três cursos completos (professor B) e um professor possui apenas 

um curso (professor C). 

Com a análise da carreira profissional foram identificados os seguintes perfis. 

Em relação ao tempo de atuação como professor de educação física, um professor 

atua em escolas a mais de 20 anos (professor A), dois professores lecionam a mais 

de 10 anos (professores B e C) e dois professores lecionam a menos de 10 anos 

(professores D e E). No que diz respeito a atuarem em outras áreas da Educação 

Física (EF) que não seja escolar, quatro professores já atuaram ou atuam em outras 

áreas (professores A, B, C e E) e apenas um nunca atuou em outra área (professor 

D). 

Em relação a atuarem em outras escolas, todos já lecionaram em mais de 

quatro escolas. Acerca do tempo de atividade docente na atual escola no momento 

das entrevistas (que foram realizadas em setembro do ano de 2017) e o vínculo 

empregatício, três professores possuíam 6 meses ou menos de serviço na escola e o 

vínculo era designação temporária (DT) (professores B, C e D); um professor possuía 

4 anos e meio de serviço na escola (professor E); e um professor possuía mais de 20 

anos de exercício docente na escola, ambos com vínculo efetivo na SEDU 

(concursados). 

Quanto ao trabalho em outras escolas ou outras áreas da EF, dois professores 

não atuam em outras escolas, nem em outras áreas da EF (professores A e D); um 
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professor atua tanto em outra escola, quanto em outra área (professor B); um 

professor leciona apenas em outra escola e não em outra área (professor E); e um 

professor não leciona em outra escola, porém atua em outra área (professor C). 

 

Tabela 2 – Comparação entre os perfis dos professores entrevistados (questões 1 a 

6, exceto número 3) 

 
 

Tabela 3 – Comparação entre os perfis dos professores entrevistados (questões 7 a 

10) 
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4 CONVERSANDO SOBRE VIOLÊNCIA 

 

Para orientar as reflexões exploratórias que intencionamos nesta pesquisa, 

utilizamos os conceitos de violência escolar desenvolvidos pelo autor Bernard Charlot 

(2002) que classifica e distingue a violência escolar em três categorias: 

1. A violência na escola: é externa, isto é, vem de fora do espaço escolar, invade 

os muros da escola, a qual se torna apenas o espaço físico onde ocorre a violência. 

Não há relação direta com a instituição, poderia ocorrer em qualquer outro lugar. 

2. A violência à escola: visa atingir a instituição e aqueles que a representam, 

como depredação do espaço escolar, ações violentas contra o corpo pedagógico e os 

funcionários que trabalham na escola. 

3. E, por fim, a violência da escola: constitui atos de violência próprios a esse 

local, ou seja, a própria instituição a pratica, tanto aos alunos como para seus 

funcionários, de uma forma mais velada, indireta e simbólica. É materializada em sua 

estrutura de funcionamento (composição das salas, atribuição de notas, abusos de 

autoridade e etc.). 

A parte final do questionário foi composta por sete perguntas relacionadas ao 

tema do trabalho (violência). Fizemos a análise de cada pergunta em relação à 

descrição das respostas dos professores, buscando semelhanças e divergências 

nelas. 

Sobre a primeira pergunta “Já presenciou violência entre os alunos? Qual 

tipo?”, todos os entrevistados disseram ter presenciado violência entre os alunos 

dentro da escola (relatam agressões físicas, verbais, bullying), apesar de três 

afirmarem explicitamente que são acontecimentos raros ou ocasionais no ambiente 

escolar (professores A, C e E). 

Quanto ao segundo questionamento foi “Já presenciou violência entre aluno e 

professor? Qual tipo?”, dois professores relatam que não presenciaram (professores 

D e E), e três professores afirmam que sim, e a predominância é de violência verbal e 

ameaças (professores A, B e C): 
 
Já... ameaça, e eu era coordenador e eu mandei o cara embora... fui na 
secretaria e falei: bate essa transferência desse rapaz aí. Aí ela: “Ah, mas 
não pode”, não pode porquê? Tá ameaçando professor... (Professor A). 
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Contudo, um dos professores entrevistados narrou um fato de agressão física 

de um aluno contra a diretora de uma escola em que já trabalhou: 
 
[…] o menino era muito terrível, ele... pegou e jogou a cadeira, e agrediu a 
diretora mesmo, pegou ela e arranhou e... chegou... foi horrível (Professor C). 

 

Esses são exemplos de violência à escola, em que os sujeitos visam atingir 

aqueles que fazem parte da instituição e a própria organização escolar. Assim, 

podemos perceber que a violência entre alunos e professores ocorrem mais no campo 

da violência verbal, indisciplina e o chamado desrespeito à autoridade do docente. 

Em relação à terceira pergunta “Já presenciou violência de professor para com 

aluno? Qual tipo?”, os professores, em sua maioria, afirmam que nunca presenciaram, 

com exceção de um (professor E). Ao ser questionado sobre assédio, narra que já 

aconteceu violência verbal e assédio moral, porém não em sua presença: 
 
Presenciar não... mas já aconteceu. Não violência agressão física, é... mas 
verbal já, já sim. [...] [Assédio] moral, é, isso... mas já teve... várias 
interpretações de um fato. Por exemplo um professor, veio para o aluno e fez 
isso aqui [gesticula com as mãos encostando em um entrevistador], né? Aí o 
aluno diz que o professor deu uma porrada nele, e tal. Então já aconteceu 
algumas coisas desse tipo sim (Professor E). 

 

A respeito da quarta pergunta “Já presenciou violência em suas aulas? Qual 

tipo? Que tipo de atitude tomou?”, apenas um professor afirmou que nunca ocorreu 

violência em suas aulas (professor B), os demais afirmaram que sim, sendo que três 

destacam a presença de agressões verbais e físicas (professores A, C e D) e somente 

um professor aponta apenas agressões verbais (professor E). Tal percepção se 

aproxima do que Charlot caracteriza como violência na escola. Sobre as atitudes 

tomadas quando acontecem os atos, três professores (A, C e E) afirmam interferir 

separando os envolvidos e conversando/orientando sobre o ocorrido; se não 

conseguirem resolver o problema em aula, encaminham os alunos à coordenação. 

Somente um professor afirma não intervir de forma direta quando ocorrem conflitos, 

esperando que os alunos se acalmem: 
 
Aquela coisa de sempre de calma, calma... não adianta, você tem que 
este/desestressar, xingar tudo que tem que xingar... depois que acabou, SE 
acabar... continua a aula, [...] manda os dois, os dois não, um de um de cada 
vez beber água, ir no banheiro (Professor D). 
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Na quinta pergunta, foi questionado se o professor já presenciou algum tipo de 

vandalismo na escola. Todos os professores relataram que já presenciaram algum ato 

de vandalismo na escola, e que os mais ocorridos são os danos ao patrimônio e 

pichações, muito semelhante à chamada violência à escola: 
 
[...] nas demais escolas que eu já trabalhei... muito! Sempre, sempre, sempre. 
Trabalhei numa escola [...] todo dia, tinha um! Todo dia! Quebrava vaso... 
quebrava é... [lâmpada] tudo, tudo, tudo... haja DINHEIRO que o diretor 
conseguia pra arrumar a escola [pra reformar]... e os alunos quebravam. [...] 
Sim! Sim... demais (Professor B). 

 

No sexto questionamento “O corpo pedagógico tem algum tipo de orientação a 

seguir quando há violência nas aulas?”, três professores (A, C, E) anunciam que não 

existe orientação formal para o corpo pedagógico, e sua atuação em relação aos atos 

de violência passam por uma questão de percepção do acontecimento para 

determinar a maneira como agirá: 
 
[...] Então a gente tenta mediar o máximo... cada professor tem a sua forma 
de mediar... a gente tem essa autonomia. A partir do momento que eu vejo 
que olha, agora eu já... já não é mais minha praia, agora eu já preciso tomar 
providência e levar pra coordenação, aí a coordenação aplica o regimento 
(Professor E). 

 

Os outros dois professores (B e D) alegam que existe orientação para quando 

ocorrem atos de violência, sendo que B diz que deve se tentar resolver a situação em 

aula e se não conseguir, encaminhar à coordenação; e D relata que a única alternativa 

é encaminhar à coordenação e não tocar nos alunos: 
 
Chamar a coordenação... Só isso. [...] É, é muito importante: NÃO bota a mão 
em aluno. Não bota... porque vai sobrar pra você... (Professor D). 

 

Na última questão “Já abordou o tema violência em sua aula? Se sim, por qual 

motivo? Se não, por qual motivo?”, um professor (D) relata que nunca abordou o tema 

de violência em suas aulas, porque a escola já faz isso, levando os alunos ao auditório 

e realizando palestras. Os demais professores afirmam já terem abordado o tema, 

visto que dois professores (A e B) realizam tal tarefa em suas apresentações ou 

durante as aulas, quando ocorre algum ato de violência, em forma de rodas de 

conversa e bate-papo; e dois professores (C e E) já abordaram o tema de forma mais 

sistematizada, com conteúdos, trabalhos escritos e pesquisas. 
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5 ALGUMAS PROVOCAÇÕES 

 

Diante dos dados descritos, é possível fazer algumas análises de questões que 

surgem nas falas dos professores. Uma delas diz respeito ao entendimento dos 

professores em relação ao conceito de violência. Nota-se uma compreensão de que 

a violência possui níveis normais ou exagerados no seu surgimento. A violência em 

um “nível normal” se passa por xingamentos, pequenas agressões, discussões dentro 

do jogo e comportamentos indisciplinares. Já a violência “exagerada” é entendida 

quando ocorre agressão física mais acentuada entre os alunos, isso fica em maior 

evidência nas falas dos professores A e C: 
 
Agressão, briga né, xingar, é… bullying né, isso aí… quando é até na nossa 
aula, a gente tem que… interferir, falar olha, não faz isso e tal… mas quando 
exagera demais também… isso é coisa normal… não deve né?! (Professor 
A, grifo nosso). 
 
[Quando questionado sobre ter presenciado violência de aluno contra 
professores] Nunca... não, nunca presenciei... nunca presenciei… […] Ah, de 
aluno desrespeitar? Já tive casos de aluno me desrespeitar sim, mas não de 
me ameaçar... nem de agressão física... (Professor C). 

 

Na fala do professor C, percebe-se aspectos característicos da violência à 

escola que, segundo Charlot (2002), ocorre quando a violência é praticada contra a 

escola ou pessoas que representam a instituição escolar. 

Para esses professores, a violência “normal” já faz parte do cotidiano escolar, 

criando uma sensação de normalidade no que diz respeito a esses tipos de violência. 

Como observa Abramovay: 
 
Os relatos de violências cotidianas também passam pelas incivilidades – 
humilhações, palavras grosseiras, falta de respeito –, pela violência verbal, 
pelas humilhações e pelas várias exclusões sociais vividas e sentidas em 
nossa sociedade. Tendem, muitas vezes, a naturalizar-se, a se tornar “sem 
importância” nas ligações entre pares de alunos, professores e outros 
funcionários […] (ABRAMOVAY, 2002, p. 77). 

 

A ambiguidade no que diz respeito a clareza do que é violência aparece em 

algumas falas dos professores entrevistados quando dizem que já presenciaram 

violência, mas, ao mesmo tempo, afirmam que não muito. 
 
Humm... não... já vi muita briga, [eles falam] vou te pegar lá fora… [...] Entre 
eles já vi briga, mas... não muito, sabia? Pouco... pouco, poucas vezes. 
(Professor C). 
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Os professores parecem não possuir uma clareza sobre o conceito de violência; 

isso pode ocasionar dificuldade para falar sobre o tema em suas aulas e nas 

entrevistas. 

Em contraponto ao pensamento sobre violência apresentado pelos 

entrevistados, a Organização Mundial da Saúde (OMS) utiliza uma definição mais 

abrangente de violência, sendo ela: 
 
[…] uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça, contra si 
próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que 
resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 
psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação (KRUG et al., 2002, 
p. 5). 

 

Com essa definição da OMS posta em comparação com as falas dos 

professores, percebe-se que a compreensão dos docentes acerca do fenômeno da 

violência tende a ficar muito restrita, em parte devido à própria distinção entre violência 

“normal” e “exagerada”. 

Também pode-se chamar atenção ao fato que as regiões onde as escolas se 

encontram foram consideradas as mais violentas pela gestão de segurança pública 

municipal, produzindo assim, um estado de normalidade no que diz respeito a 

determinados atos de violência. Será que a percepção de uma violência “normal” está 

incorporada também nessas comunidades, isto é, também se faz presente na vida 

dos habitantes dessas regiões? Tal incapacidade para identificar os atos de violência 

expressa um modo de enxergá-la como comportamento natural, aceitável nas 

relações interpessoais. Diante de uma gama de atos violentos aceitos socialmente é 

difícil imaginar que isso se torne um problema a ponto de ser abordado pelas escolas. 

Reiterando o fato da percepção limitada que os professores possuem a respeito 

da compreensão sobre violência, foi constatado que os próprios professores também 

produzem atos que podem ser considerados violentos em suas práticas. Porém, não 

julgam que esses podem ser interpretados como práticas violentas. Quando 

questionados sobre como agem diante de situações de violência em suas aulas, 

alguns respondem: 
 
[…] com a meninada é fácil de resolver né... você dá um grito e acabou. Eles 
arregalam o olho deste tamanho, acabou… (Professor B). 
 
Já... já ocorreu..., mas eu não boto nem a mão... deixo eles se pegarem, [...] 
porque se eu segurar um de um lado, segurar o outro de um lado e deixar 
marca no braço de um, o pai e a mãe vão vir aqui dizer que eu agredi. Então 
eu saio, tranquilo, chamo a coordenadora... e ela que separa (Professor D). 
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Seja pela prática de ameaças ou pela omissão devido ao medo de ser visto 

como agressor, a violência é reproduzida na instituição escolar. Aqui podemos 

constatar proximidades com os traços identificados por Charlot (2002) acerca da 

violência da escola. Essas ameaças e omissões são práticas de violência, realizadas 

por alguns sujeitos escolares contra os outros sujeitos dessa mesma instituição. 

Outra questão a ser explorada é o papel da coordenação na escola na visão 

dos professores entrevistados, que pode sofrer influência da visão insuficiente de 

violência dos professores. Em geral, aquilo que o professor não consegue resolver 

por ele próprio é encaminhado à coordenação que passa, então, a ocupar o lugar de 

gerência de problemas. Com pouco ou nenhuma orientação pedagógica geral no que 

se remete a como intervir em casos de violência, não são desenvolvidas estratégias 

para resolver os conflitos. Portanto, isso faz com que cada professor tenha que criar 

a sua forma de atuar em casos de violência. A violência se torna um problema de cada 

professor e não da escola como um todo. Enviar um caso de violência para a 

coordenação aparece, então, como um fracasso do professor ao tentar dirimir o 

problema. Não por acaso, surgiu na entrevista um caso em que a figura da 

coordenação aparece de forma opressora com os professores, pois o fato do 

professor não conseguir resolver os conflitos em aula e encaminhá-los a coordenação 

desacredita sua intervenção: 
 
[...] eu não gosto de ficar levando aluno pra coordenação não, você tem que 
resolver! [Então] se você ficar levando toda hora, toda hora, é porque você é 
um banana, e não resolve nada. Quem resolve é o coordenador? Né? 
(Professor A). 

 

 Nota-se, na fala do professor A, a questão enunciada por Charlot (2002), sobre 

a violência da escola, em que a própria instituição usa da violência não direta 

(simbólica), quando passa uma mensagem para o corpo docente que ele será 

estigmatizado por meio de alcunha desdenhosa, caso não seja capaz de dar conta 

dos atos violentos/indisciplinares em suas aulas. 

Após análise das entrevistas realizadas, foi percebido que a violência estrutural 

não foi citada nas falas dos professores. Isso pode ter ocorrido em função do próprio 

instrumento de coleta de dados que elaboramos que não abordou diretamente o 

assunto. Contudo, caso o professor identificasse essa forma de violência da escola, 

ele teria liberdade de expor durante o diálogo. Porém isso não se tornou realidade. 
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6 PALAVRAS FINAIS... PARA NOVOS INÍCIOS 

 

Um dos objetivos desta pesquisa foi avaliar se há intervenções dos professores 

de educação física acerca do tema violência e suas formas de materialização. Com 

isso em vista, foram encontradas nas entrevistas três maneiras de ação. Uma delas é 

não abordar o tema porque a escola “em geral” implementa alguma ação: 
 
Não, não, isso aqui a escola faz. Todas as escolas que eu trabalho, eles 
mesmos fazem esse/esse/esse trabalho (Professor D). 

 

Uma outra possibilidade que apareceu nas falas dos professores foi abordar o 

tema de forma espontânea e contingencial, caso o problema ocorra: 
 
Já. Na minha apresentação eu sempre falo... quando acontece algum 
problema, eu procuro interferir, procuro é... não deixar que aconteça, né? 
(Professor A). 
 
Ah, cara, eu acho que hoje a gente é obrigado a abordar esse tema... você 
querendo ou não você tem que tirar uma, duas, três, quatro, cinco aulas e 
abordar esse tema. […] em forma de bate-papo mesmo... entendeu? […] 
Conteúdo não, em forma de roda de conversa (Professor B). 

 

Por fim, também encontramos professores que realizam uma abordagem mais 

sistematizada do tema, utilizando-se de alguns conteúdos teóricos, pesquisas e 

trabalhos escritos: 
 
Já... eu sempre, eu sempre procuro abordar... os temas transversais, que eu 
acho muito importante... violência na escola... a antiviolência, buscar a, 
empregar a não-violência, né? […] por exemplo/para os adolescentes... um 
trabalho […] vamos supor... um trimestre... né […] os nonos anos, eu tô 
trabalhando a questão da/da pluralidade cultural […] nos primeiros anos eu 
tô trabalhando a questão da ética e cidadania na escola... no segundo da 
violência e no terceiro ano a questão do anabolizante (Professor C). 
 
Já abordei sim e... geralmente 7ª e 8ª série... porque é o aluno que vem para 
o ensino médio. Ele troca de turno, ele tá na 7ª, ele vem pra 8ª [...] Em forma 
de seminário, em forma de... pesquisa, em forma mesmo... da percepção da 
aula e tal... porque aqui eu não permito. [...] Agora em relação a abordar 
violência... em sala de aula não. Mais em relação às pesquisas que eles 
fazem, entendeu? Mais isso (Professor E). 

 

Com os relatos supracitados, pode-se perceber que o tema da violência não 

possui uma abordagem uniforme entre os professores entrevistados. As formas de 

intervenção ocorrem de maneira particular para cada professor. Partindo disso, é 

possível deduzir que essa não-uniformização ocorre devido ao fato de o tema não ser 
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um conteúdo específico da Educação Física, assim, não existindo a obrigatoriedade 

de se abordar essa temática neste componente curricular. 

Com isso, percebe-se que algumas intervenções surgem somente como forma 

de resposta imediata aos atos percebidos como violentos pelos professores. Chama 

atenção também que os professores que abordaram com uma certa sistematização o 

tema da violência utilizaram tarefas escritas, de âmbito conceitual. Tais ações são 

relevantes, mas poderiam ser potencializadas com vivências práticas. 

Com certeza, o professor de EF pode argumentar que o tema da violência não 

é seu conteúdo próprio e que se tem atribuído tarefas gigantescas à escola. De fato, 

não é um conteúdo de ensino específico e, sim, há uma tendência a se inflacionar o 

papel da escola ao conferir a ela tarefas educativas que poderiam ser assumidas pela 

família e outros grupos sociais. Mas isso não quer dizer que o tema não possa 

vincular-se ao ensino de vários conteúdos desse componente curricular. A 

incapacidade de perceber isso pode nos levar a perder a oportunidade de refletir sobre 

um problema que têm comprometido as nossas relações sociais. 



20 

7 REFERÊNCIAS 

 

ABRAMOVAY, Miriam (Org.). Escola e violência. Brasília: UNESCO, 2002. 154p. 

BOMFIM, Daiane Lopes et al. Ocorrência de bullying nas aulas de educação física em 
uma escola do distrito federal. Pensar a Prática, [S.l.], v. 15, n. 2, jun. 2012. Disponível 
em: <https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/12520/11202>. Acesso em: 30 set. 
2016. 

BOSSLE, Fabiano; MOLINA NETO, Vicente; WITTIZORECKI, Elisandro Schultz. 
Sobre “a vida como ela é”: os professores de educação física e as violências na escola 
pública municipal de porto alegre. Movimento (ESEFID/UFRGS), Porto Alegre, p. 47-
67, jun. 2013. Disponível em: 
<http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/37526/27458>. Acesso 
em: 30 set. 2016. 

BRASIL, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada. Atlas da Violência 2016. Brasília, nº 17, 55 p., março de 2016. 

CHARLOT, B. A violência na escola: como os sociólogos franceses abordam essa 
questão. Sociologia, ano 4, n.8, p.432-443, jul./dez.2002. 

GAZETA ONLINE, O mapa dos homicídios no Espírito Santo em 2012. Vitória, 16 out. 
2012, Violência. Disponível em: 
<http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2012/04/noticias/especiais/violencia/1179
725-o-mapa-dos-homicidios-no-espirito-santo-em-2012.html>. Acesso em: 30 set. 
2016. 

GERHARDT, Tatiana Engel. SILVEIRA, Denise Tolfo (Org.). Métodos de pesquisa. 
Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. Disponível em: 
<www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf>. Acesso em 10/11/2017. 

KRUG E. G. et al. (Org.). World report on violence and health. Geneva: World 
Health Organization, 2002. 

LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: material de metodologia da 
pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

MELO, Fernando de; BARREIRA, Cristiano Roque Antunes. As fronteiras psicológicas 
entre violência, luta e brincadeira: as transições fenomenológicas na prática da 
capoeira. Movimento (ESEFID/UFRGS), Porto Alegre, p. 125-138, fev. 2015. 
Disponível em: 
<http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46298/33337>. Acesso 
em: 30 set. 2016. 

PRODOCIMO, Elaine et al. Produções acadêmicas sobre violência, agressão e 
agressividade em periódicos brasileiros de educação física. Pensar a Prática, [S.l.], 
v. 17, n. 3, set. 2014. Disponível em: 
<https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/28567/17105>. Acesso em: 30 set. 2016. 

http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf


21 

SERRA. Prefeitura Municipal da Serra. Relatório de Gestão 2015. Serra, março de 
2016. 207 p. 

STAIMBACH ALBINO, Beatriz et al. Acerca da violência por meio do futebol no ensino 
de educação física: retratos de uma prática e seus dilemas. Pensar a Prática, [S.l.], 
v. 11, n. 2, p. 139 - 147, ago. 2008. Disponível em: 
<https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/3111/4095>. Acesso em: 30 set. 2016. 

VASQUES, Daniel Giordani; BELTRÃO, José. Mma e educação física escolar: a luta 
vai começar. Movimento (ESEFID/UFRGS), Porto Alegre, p. 289-308, jul. 2013. 
Disponível em: 
<http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/37713/27455>. Acesso 
em: 30 set. 2016. 

UENO, Viviane Lopes Freitas; SOUSA, Marcel Farias de. Agressividade, violência e 
budô: temas da educação física em uma escola estadual em Goiânia. Pensar a 
Prática, [S.l.], v. 17, n. 4, dez. 2014. Disponível em: 
<https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/29540/17771>. Acesso em: 30 set. 2016. 


	1 INTRODUÇÃO
	2 METODOLOGIA
	3 SOBRE OS SUJEITOS ENTREVISTADOS
	4 CONVERSANDO SOBRE VIOLÊNCIA
	5 ALGUMAS PROVOCAÇÕES
	6 PALAVRAS FINAIS... PARA NOVOS INÍCIOS
	7 REFERÊNCIAS

