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RESUMO

Nos últimos anos, casos de violência relacionados às escolas têm apresentado cada vez mais notoriedade na mídia e na sociedade em geral. Tal 
violência se apresenta disseminada em diferentes regiões e com diferentes níveis de gravidade, chamando a atenção de profissionais da educação 
e pesquisadores de diferentes áreas. Este estudo teve por objetivo compreender o fenômeno da violência nas escolas a partir do olhar dos 
docentes da região da Baixada Fluminense no Estado do Rio de Janeiro. Esta é uma região periférica à capital do Estado do Rio de Janeiro. Treze 
de suas cidades ocupam os últimos lugares nos indicadores socioeconômicos e apresenta alguns dos piores resultados em educação, renda e 
serviços de saúde. O objetivo da pesquisa foi identificar de que modo e em que medida os professores que atuam em municípios da Baixada 
Fluminense percebem e compreendem a violência nos espaços escolares. Para tanto foram realizadas revisão bibliográfica em bases de dados 
científicas, entrevistas semi estruturadas e posteriormente análise temática das entrevistas. As entrevistas ocorreram com dez professores de 
cinco cidades da Baixada Fluminense: Nova Iguaçu, Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita e Nilópolis. As análises apontam que a violência 
escolar é identificada pelos professores como agressões físicas e verbais entre alunos; discente e docentes, e também como indisciplina. 
Aparecem ainda o Bullying e Cyberbullying como veículo frequente de violência no contexto escolar, sobretudo entre pares. Verificamos que a 
violência institucional e violência simbólica não aparecem na fala dos professores. Os próprios professores, entre outros personagens do contexto 
escolar, não aparecem como possíveis promotores dessa violência. A localização da violência em geral é direcionada aos alunos e suas famílias. 
Vale ressaltar que a formação acadêmica do professor altera a percepção sobre a violência, e a falta de estrutura da escola e a não autoridade do 
professor em sala de aula também surge nos discursos como promotor da violência. Ao que parece, é possível inferir que a percepção da violência 
pelos professores está atrelada a sua formação acadêmica e também dependente de sua visão de sujeito e de mundo.
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