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RESUMO – A partir da problemática violência escolar, o presente estudo tem por objetivo 
compreender através do discurso dos alunos, o que os mesmos, entendem por violência, e se em 
suas percepções ocorrem atitudes violentas no ambiente escolar, a proposta do presente estudo 
surgiu através de uma oficina sobre o tema que foi aplicada no Colégio Estadual General Osório 
(CEGO). Os instrumentos utilizados para análise e compreensão do discurso apresentado pelos 
alunos foram um questionário contendo perguntas abertas e semiabertas, posteriormente foi utilizado 
algumas tipologias de violência conceituadas por Elias e Bourdieu e alguns estudos que abordam o 
tema violência escolar. Constatou-se que a violência pode ocorrer de diversas formas, e de acordo 
com a análise dos questionários aplicados aos alunos pode-se perceber através do discurso dos 
mesmos, ausência de algumas tipologias de violência como, por exemplo, a ausência da violência 
legítima, destaca-se também que a definição de violência não apareceu de forma consensual, sendo 
assim, definida por eles de diversas formas. Vale ressaltar que o CEGO está localizado em uma 
região com índice de violência elevada e que o fato, dos alunos serem oriundos dessa região dita 
violenta, não se detectou uma relação entre a violência da região de onde advêm os alunos e a 
violência no ambiente escolar.  
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Introdução 
 
A escola é um lugar onde indivíduos de diferentes classes e grupos se relacionam. A partir 

desse relacionamento cria-se um campo de tensão entre esses indivíduos/grupos e em muitos casos, 
acaba gerando diversas manifestações de violência. Como um ambiente de construção e 
reconstrução de conhecimentos, o espaço escolar deveria formar um ambiente propício para 
aprendizagem, para hábitos educativos que restringisse qualquer tipo de violência entre os 
indivíduos.  

Alguns estudos, Santos (2001), Njaine e Minayo (2003), discutem a violência escolar. 
Santos (2001) apresenta em seu trabalho, que essa situação coloca em risco algumas funções da 
escola entre elas a de socialização. Ainda, Santos (2001) mostra que em mais, 23 países a violência 
escolar é considerada um fenômeno social, e se dá pela formação de diversos grupos com relações 
de poder diferentes. Inúmeros modos de manifestações de violência ocorrem na escola e que não 
necessariamente acontecem por meio de agressões físicas, e muitas vezes são professores e 
funcionários que a praticam (violência simbólica). Aborda a existência de programas de combate à 
violência que alguns países adotaram, assim como em algumas escolas municipais de Porto Alegre. 
(HEBERT, 1999, p. 37-38 apud SANTOS, 2001) aponta alguns fatores que contribuem para o 
fomento dessa prática no ambiente escolar: “fatores individuais (como aqueles que afetam a auto-
estima dos jovens), fatores familiares e fatores da própria escola, como o tipo de regra do jogo que 
nela impera”. Njaine e Minayo (2003) apresentam um estudo em três locais diferentes: Iguatu – CE; 
Juiz de Fora – MG e Campinas – SP. Com o estudo constatou-se que as violências sofridas e 
praticadas nas três escolas eram através de diversas manifestações: Social; Natureza de instituições 
(pública ou privada); Cultural e de gênero. Dados apontam que nas três escolas a humilhação é o tipo 
de violência mais praticado, seguida de furtos, ameaças e destruição de seus objetos. Em relação ao 
comportamento violento dos alunos, muitos falaram que são humilhados dentro de suas próprias 
casas, em sua comunidade e na própria escola e apenas reproduziam o que sofriam na mesma forma 
em seus semelhantes.  

Os estudos acima ilustram como a violência escolar pode acontecer, e ratifica o quão 
importante é realizar estudos sobre a temática.  O Programa de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID 
– Educação Física) que acontece no Colégio Estadual General Osório (CEGO), propôs no segundo 
semestre de 2012, oficinas com temáticas diversas dentre essas temáticas, uma oficina com o tema 
violência, sendo o título: “Violência: Um Mal Silencioso”. 

A oficina teve como objetivos refletir sobre a violência; Avaliar o entendimento dos alunos 
sobre os conceitos de violência e paz; Relacionar conceitos teóricos com práticos; Avaliar as 
consequências de ações violentas; Analisar as maneiras de manifestação da violência na escola e 
nas aulas de educação física; Estimular a conscientização da importância do ser humano na 
construção de um mundo melhor, com pequenas iniciativas particulares.  
Foi aplicada a oficina para os alunos do ensino médio do período matutino do Colégio Estadual 
General Osório (CEGO), que conta com trezentos e quinze alunos matriculados, sendo que 
participaram da oficina duzentos e noventa e sete alunos, não participaram somente os alunos que 
não compareceram no dia da realização da mesma. O CEGO está situado no bairro de Uvaranas, 
que de acordo com o mapa da Policia Civil (<http://home.radionajua.com.br/AM/noticia/policia-civil-
revela-mapa-da-violencia-em-pg-,16709/> acesso 19/04/2013)revelado no município de Ponta 
Grossa, até dia 10 de janeiro de 2013 foi constado como um dos bairros mais violentos do município 
juntamente com o bairro Nova Rússia, sendo de 38 mortes na cidade, cerca de 23 aconteceram 
nesses dois bairros. 

A aplicação da oficina ocorreu em dois momentos. Primeiramente foi realizada uma 
apresentação dos acadêmicos responsáveis em aplicar a oficina e breve explanação da mesma, em 
seguida foi aplicado um questionário contendo quatro perguntas: 

Num segundo momento, foram abordados os conceitos de violência, agressividade, conflito 
e o bullying, em seguida abordados conceitos como bom senso, educação, regras, respeito, paz e 
para finalizar, organizados em grupos, os alunos realizaram a síntese da oficina através da 
continuação de algumas frases que foram levadas pelo aplicador da oficina. 

 
  

Objetivos 
 
O objetivo do presente trabalho é compreender através da oficina o que os alunos 

entendem por violência, se em suas percepções ocorrem atitudes violentas no ambiente escolar.  
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Metodologia 

 
A para alcançar o objetivo proposto do estudo, foi analisado o questionário aplicado na 

oficina. O questionário contou com quatro perguntas sendo duas abertas e duas semi-abertas. 
1) O que é violência? 
2) Você tem atitudes violentas? (  ) Sim (Quais) (  ) Não (Porquê) 
3) Onde você vivencia situações de violência? 
4) Você pratica ou já praticou, na escola, alguma brincadeira que fosse violenta? (  ) Sim    

(  ) Não Qual: 
Para realizar esta análise foram recolhidos os questionários e num primeiro momento foram 

transcrita as respostas, e num segundo momento categorizadas usado como aporte o conceito de 
violência simbólica de Pierre Bourdieu (O Poder Simbólico) e conceito de violência real, violência 
legítima ou violência racional ou afetiva de Norbert Elias e Eric Dunning (A Busca da Excitação). O 
conceito de violência não é consensual Michaud (1989, p.14) apud Batista (2011, p.5) tenta definir 
violência como: 

Há violência quando numa situação de interação, um ou vários atores agem 
de maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, causando danos a uma 
ou várias pessoas em graus variáveis, seja em sua integridade física, seja 
em sua integridade moral, em suas posses ou em suas participações 
simbólicas ou culturais. 

Já, Dunning e Elias (1992 p.25) estabelecem diferentes tipologias de violências, são elas: 
1) Se a violência é real [...], isto é, se apresenta a forma de uma agressão 

física directa [...]. 
2) Se a violência é legítima no sentido de estar de acordo com as regras, 

normas e valores socialmente prescritos [...]. 
3) Se a violência toma uma forma <<racional>> ou <<afectiva>>, isto é, se 

é escolhida de modo racional como um meio de assegurar a realização 
de um objectivo dado, ou subordinada à <<um fim em si mesmo>> 
emocionalmente satisfatório e agradável. Outra forma de conceptualizar 
esta diferença seria distinguir entre a violência nas suas formas 
<<instrumentais>> e <<expressivas>>. 

Entretanto, um tipo de violência não fica explícito na teoria elisiana, por isso foi recorrido a 
Bourdieu, que vai trabalhar o conceito de violência simbólica. Bourdieu (1994, p. 25 apud ROSA) 
define violência simbólica como: 

Violência suave que ocorre onde se apresentam encobertas as relações de 
poder que regem os agentes e a ordem da sociedade global. Neste sentido, 
o reconhecimento da legitimidade dos valores produzidos administrados 
pela classe dominante implica o ‘desconhecimento’ social do espaço onde 
se trava, simbolicamente, a luta de classes. 

 

Quadro de referência de análises baseado em Norbert Elias e Pierre Bourdieu 

VIOLÊNCIA RACIONAL OU AFETIVA Apresenta-se como uma forma de violência em 
que o indivíduo ou grupo utiliza-se da mesma 
para obter certo ganho, ou a violência se torna 
um fim em si mesma. 

VIOLÊNCIA REAL Apresenta-se como uma forma clássica De 
agressão, em que o indivíduo promove o contato 
físico, pode ser realizado por um indivíduo ou 
grupo. 

VIOLÊNCIA LEGITIMA  Apresenta-se como uma forma de violência 
“permitida” por ambas as partes, está sempre 
num sentido de acordo com as regras, normas e 
valores socialmente estabelecidos. 

VIOLÊNCIA SIMBÓLICA Apresenta-se como uma violência em 
que não existe contato físico, por ser suave, é 
difícil de detectar seu acontecimento que parte 
de um indivíduo ou grupo dominante, visando 
prevalecer através do seu intelectuo ou postura 
arbitrária. 
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Resultados 

 
Através do questionário analisado obteve as seguintes respostas: 
1) O que é violência? 
Para 55% dos alunos violência é agressão física e verbal, 10% agressão verbal, 5% 

sentimento de ódio e raiva, 15% não definiram o que é violência e 15% definiram como agressão 
física.  

2) Você tem atitudes violentas? (  ) Sim (Quais) (  ) Não (Porquê) 
25% marcaram sim, que tem atitudes violentas, desses 60% descreveram bater e xingar e 

40% descreveram que quando tem atitudes violentas somente quando provocados. 
75% marcaram que não, não tem atitudes violentas, desses 50% descreveram o motivo de 

não gostar de violência, 28,57% descreveram que não praticam violência porque, violência só gera 
mais violência, 21,43% descreveram que são pessoas calmas e por isso não tem atitudes violentas. 

3) Onde você vivencia situações de violência? 
25% dos alunos apontaram a escola onde vivenciam situações de violência, 30% apontaram 

como a rua, sendo o local dessa vivencia 15% não souberam definir, 11% apontaram locais públicos 
diversos, 19% não vivenciam a violência. 

4) Você pratica ou já praticou, na escola, alguma brincadeira que fosse violenta? (  ) Sim    
(  ) Não Qual: 

45% disseram que sim, e 55% disseram que não. Dos 45% que realizam ou realizaram a 
prática, 47% brincaram ou brincam de “hoje não”, 36% brincaram ou brincam de “corredor chinês”, e 
17% não definiram a “brincadeira”. 

Os dados nos mostram que para os alunos, violência tem diversos significados, assim como 
já citado não possui uma definição consensual. 

Mostrou-se também que a grande maioria dos alunos não praticam atitudes violentas, sejam 
elas, como Elias definiu sendo real, legítima, racional ou até mesmo a simbólica como definiu 
Bourdieu. De acordo com o mapa da violência divulgado pela Polícia Civil que até dia 10 de janeiro 
de 2013, os bairros de Nova Rússia e Uvaranas estavam entre os mais violentos do município e o 
CEGO situado na região de Uvaranas através do questionário aplicado na oficina, não se mostrou 
uma relação direta entre os alunos pertencerem à uma região considerada violenta e o colégio situar-
se na mesma.  

 
Conclusões 

 
A violência na escola se manifesta de diversas formas como apontadas nos estudos de 

Santos (2001), Njaine e Minayo (2003). A proposta de realização de uma oficina com o tema violência 
no CEGO nos permitiu perceber como os alunos entendem a violência e como se comportam diante 
desse fenômeno social dentro do ambiente escolar. Através dos conceitos teóricos de Elias e 
Bourdieu sobre os tipos de violência, nos permite enxergar o ambiente escolar de forma mais 
cuidadosa. O presente estudo nos permitiu ver que mesmo um aluno advindo de um ambiente que se 
mostra violento, não necessariamente esse aluno será violento no ambiente escolar, por isso, essa 
relação tem que ser feita com todo cuidado.  
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