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Resumo 
Este artigo analisa, em discursos de professores do ensino fundamental, os significados 
dos termos violência e indisciplina quando usados para fazer referência à relação entre 
professores e alunos no contexto escolar. Para coletar os dados foram realizadas 10 
entrevistas individuais com professores da rede Estadual e Municipal em Pernambuco 
com formações diversas e cujo tempo de atuação profissional varia entre 10 a 30 anos. 
A abordagem teórico-metodológica adotada na análise dos dados é a Psicologia Social 
Discursiva que enfatiza a função, a variabilidade e a construção do discurso. Constatou-
se nos repertórios discursivos apresentados pelos educadores múltiplos sentidos para os 
termos “violência e indisciplina”. Os recursos interpretativos provenientes da Psicologia 
Comportamental são mobilizados pelos educadores para categorizar condutas e 
classificar os indivíduos cujos comportamentos se desviam das normas como violentos 
ou indisciplinados. Os professores fazem uso desses recursos para justificar a 
inadequação de alunos oriundos de classes populares. O estudo mostra a mobilização de 
pressupostos psicológicos para justificar a culpabilização dos indivíduos e de suas 
famílias pela violência e indisciplina na escola. Nesses discursos, a família proveniente 
de classes populares é frequentemente retratada, implícita ou explicitamente, como 
negligente, violenta e desestruturada, sendo responsabilizada pelos sofrimentos 
psíquicos e pelos comportamentos desviantes do educando. Tais estratégias discursivas 
reforçam estereótipos e legitimam os discursos de passividade que circulam no 
ambiente educacional. A pesquisa também ressalta a importância de uma formação mais 
reflexiva para os educadores. Contudo, essa formação não deve apenas ter a intenção de 
preparar o educador para lidar com sujeitos cuja conduta é classificada como agressiva 
ou violenta, mas, principalmente, fazê-los refletir sobre os pressupostos que 
fundamentam seus discursos e como estes têm sido utilizados para perpetuar a 
discriminação contra sujeitos de classes desfavorecidas dentro do espaço escolar. 
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Introdução 
 Os sentidos atribuídos a um determinado fenômeno são realidades construídas 
coletivamente. Tais construções acontecem por meio de expressões linguísticas, da 
retórica e dos repertórios discursivos usados pelos sujeitos para produzir conhecimentos 
sobre o mundo. O discurso, portanto, produz versões da realidade a partir das conversas 
dos sujeitos (IÑIGUEZ, 2003; POTTER & EDWARDS, 2001).   
 Em relação à díade violência/indisciplina, as construções discursivas que 
circulam no ambiente escolar tendem a classificar os alunos de condutas indisciplinadas, 
principalmente os oriundos de classes populares, como “problemáticos” (ARROYO, 
2007), favorecendo assim a segregação desses indivíduos no ambiente educacional. Tais 
discursos parecem trazer em seu bojo concepções que atribuem à origem social do aluno 
a responsabilidade pela conduta desviante no espaço escolar.   



Nossa investigação, portanto, parte de algumas questões norteadoras: como os 
conceitos e explicações a respeito da violência e indisciplina são mobilizados nos 
discursos dos professores? Tais conceitos e explicações são disseminadores potenciais 
de estereótipos e comportamentos discriminatórios no espaço escolar? Qual a relação 
destas explicações com as teorias que são produzidas no universo acadêmico sobre o 
tema? 

O objetivo do trabalho é investigar e analisar, em discursos de professores, os 
significados dos termos violência e indisciplina quando usados para fazer referência à 
relação entre professores e alunos no contexto escolar.  
 
1. Violência e indisciplina no contexto escolar  
  

Os vários sentidos atribuídos à violência tornam seu estudo muito complexo. No 
caso específico da violência escolar, segundo Abramovay e Rua (2002), a ausência de 
um significado consensual tem sido um obstáculo à sua compreensão e conceituação. 
Sobre esse fato as autoras dizem que, “O que é caracterizado como violência varia em 
função do estabelecimento escolar, do status de quem fala (professores, diretores, 
alunos, etc.), da idade e provavelmente, do sexo” (p. 21).  
 Abramovay (2003a) define a violência de forma ampla e a conceitua como um 
ato físico de indivíduos contra outros indivíduos, além de considerar sua forma verbal e 
institucional.  

 No contexto escolar o termo violência recebe diversos sentidos, sendo utilizado 
pelos educadores para classificar comportamentos violentos ou indisciplinados numa 
mesma categoria (SPOSITO, 1998). Ainda de acordo com Arroyo (2007), condutas 
antes consideradas aceitáveis no espaço escolar podem ser interpretadas como violentas 
pelos educadores e imputar ao aluno indisciplinado o estigma de violento, segregando-o 
e causando sérios danos ao seu desenvolvimento.  

A conceituação da indisciplina também sofre variações, pois se encontra sujeita 
ao contexto histórico, social e cultural. Contudo, parece haver um consenso que atribui 
o rótulo de indisciplinado a todo aluno que apresenta comportamento fora dos padrões 
esperados. Nessa perspectiva, segundo Rego (1996), a inquietação, a discordância e o 
questionamento são sublinhados como indisciplina. A autora afirma que o conceito de 
indisciplina, como ato de rebeldia contra a autoridade e incapacidade de se ajustar as 
normas estabelecidas, ainda é predominante entre os profissionais da educação.   

Entre os possíveis fatores externos vinculados ao fenômeno, a literatura destaca: 
a realidade sócio-econômica, a exclusão social e racial, questões de gênero, a presença 
de galeras e gangues na comunidade, o narcotráfico, a ausência de perspectiva e 
modelos éticos entre os jovens, a desagregação familiar, a banalização da violência 
produzida pela mídia, entre outros (BELINTANE, 1998; ABRAMOVAY & RUAS, 
2002).  

Embora haja relação entre a pobreza e o aumento da violência, Sposito (1998) 
adverte não ser uma regra tal relação. Abramovay (2003b) também reflete sobre esta 
vinculação e ressalva que existem escolas bem sucedidas em comunidades consideradas 
violentas, o que desmistifica o discurso fatalista e reprodutor de desigualdades como 
principal fonte do problema.   

Quanto aos fatores internos atribuídos à violência, Abramovay e Rua (2002) 
indicam a relação professor-aluno, a rigidez das regras disciplinares, o nível escolar dos 
alunos, os projetos pedagógicos, as práticas pedagógicas e as punições, entre outras, 
como alguns agravantes da situação atual.  



No meio educacional as variáveis externas relacionadas à indisciplina são, 
conforme Rego (1996), a pobreza, a violência existente na sociedade, a falta de limites 
na família, a violência e desagregação familiar e os traços de personalidade. Ainda 
segundo a autora, as variáveis internas são: falta de autoridade do professor, aulas sem 
sentido, imobilidade excessiva, horários rígidos e atendimento padronizado.   
 Nesta pesquisa, quando fazemos referência ao fenômeno da violência dentro do 
espaço escolar, consideramos os aspectos simbólico, psicológico, físico, verbal e social, 
procurando assim ter uma visão ampla do problema. 
 Para Bordieu (1982), quando a escola, através da ação pedagógica, insiste em 
reproduzir valores e códigos da cultura dominante, inculcando sutilmente idéias que 
primam pela manutenção da ordem, ela está exercendo a violência simbólica. Assim, 
quando abusa do poder a fim de exercitar autoridade, ou quando inviabiliza o diálogo 
entre professores e alunos a instituição escolar cumpre o papel de reprodutora das 
desigualdades sociais.   
 Outra face pouco visível da violência no ambiente escolar é a psicológica.  
Segundo Koehler (2003), ela se faz presente no cotidiano educacional através de 
posturas arbitrárias dos professores, culminando muitas vezes em violência verbal 
contra os alunos.  Tal tipo de violência é muito marcante nas relações entre os pares, um 
exemplo é o fenômeno Bullying, que, conforme Fante (2005), pode se apresentar de 
forma velada e causar inúmeros danos psíquicos, bem como físicos às suas vítimas.  

Diante deste contexto, Guimarães (1996) argumenta que alguns mecanismos de 
controle institucional propiciam o surgimento de tensões, pois insistem em tratar os 
alunos de forma homogênea e punitiva, favorecendo a eclosão de manifestações 
violentas contra o patrimônio público e seus agentes educacionais.  

A eclosão do fenômeno na sociedade parece também estar vinculada a violência 
social. Minayo (1994) adverte que sua manifestação se origina e desenvolve na vida em 
sociedade e ressalta a influência dos sistemas econômicos, culturais e políticos, como 
favorecedores de tal violência. Adorno e Pinheiro (1993), ao discorrerem sobre o 
assunto, ressaltam ação da escola como conservadora da situação excludente.  Esta 
ação, conforme os autores, é realizada na escola através de práticas que discriminam 
crianças oriundas de classes baixas. 

Dubet (2003) ainda ressalta que os discursos a respeito da violência e 
indisciplina parecem ser acentuados quando se trata de alunos pobres, onde ao menor 
sinal de insubordinação o educando pode ser rotulado como um sujeito com problemas 
de aprendizagem ou comportamentais.  Estes discursos tendem a legitimar punições, 
como por exemplo, castigos, suspensão, e, em último caso, a exclusão velada em forma 
de transferência ou expulsão (AQUINO, 1998).  

 
 
2. Metodologia 

 
Foram efetuadas 10 entrevistas individuais com educadores do ensino 

fundamental, das redes municipal e estadual, que possuem formações diversas e cujo 
tempo de exercício profissional varia entre 10 a 30 anos (os nomes utilizados para 
identificá-los no interior do texto são fictícios).  

Como instrumento, utilizamos um roteiro de entrevistas semi-estruturadas. Elas 
obedeceram ao critério do ponto de saturação, sendo transcritas e posteriormente 
analisadas.  



Na análise dos dados utilizamos a abordagem teórico-metodológica da 
Psicologia Social Discursiva, que enfatiza a função, os efeitos, a variabilidade e a 
natureza construída e construtiva do discurso (POTTER & EDWARDS, 2001).  

 
3. Resultados e discussão 
 
Explicações para indisciplina no contexto escolar 

 
Quando perguntamos aos professores o significado do termo indisciplina, 

encontramos descrições que, explicita ou implicitamente, culpabilizam as famílias pela 
ausência de disciplina no ambiente escolar. Alguns sujeitos utilizam argumentações 
psicológicas para produzir a imagem de um indivíduo, cuja ausência de limite, provoca 
dificuldades morais. Busca-se, portanto, no sujeito ou em processos externos à escola 
justificações para o fenômeno.  

Uma das consequências dessa falha na educação familiar, segundo os discursos 
dos professores, é o deslocamento da função da escola, que passa então a preocupar-se 
quase exclusivamente com questões normativas. Nesse sentido, várias falas descrevem a 
confusão entre os papéis atribuídos à família e ao educador. O discurso abaixo é 
bastante ilustrativo:  

 
Indisciplina também. Está dentro, está inserido na família. Hoje... a 
família hoje ela não está fazendo seu papel é... educação doméstica 
como se diz no termo popular. É deixando a responsabilidade sobre a 
escola. O professor hoje ele é pai, mãe é psicóloga, é que a família 
está deixando de fazer seu papel. (Professora Laura) 
 

Entre as explicações que enfatizam os aspectos comportamentais como possíveis 
agravantes da indisciplina, encontramos algumas argumentações que descrevem o 
sujeito como um ser desprovido de processos psicológicos interiores. Ao invés disso, 
apresentam a figura de um indivíduo cuja conduta desviante compromete o seu 
desempenho em situações específicas. Nas falas de alguns professores há o predomínio 
de termos que lembram o vocabulário comportamentalista, uma ausência de termos que 
remetam a processos psicológicos interiores, como os seguintes: “falta de uma boa 
conduta, pessoa sem comportamento, sem uma educação.”  

Entre as interpretações do fenômeno, encontramos discursos que ilustram como 
alguns educadores se apropriam do conceito de indisciplina para justificar a resistência 
de indivíduos ao controle social e institucional. O trecho a seguir ilustra isso:  

 
E a indisciplina eu acho que é na hora que eles se deparam com isso 
(situação de exclusão, violência), que eles tomam consciência que eles 
estão vivendo todas essas coisas é a hora de se rebelar... todas as vezes 
que você tem uma pessoa que ta, que é rotulada como a criança 
indisciplinada ou o ser indisciplinado você vai ver que ele está 
chamando a atenção o tempo todo. (Professora Sabrina) 
 

 No discurso citado acima, a indisciplina é descrita como uma atitude de 
resistência perante uma engrenagem institucional historicamente rígida (AQUINO, 
1996).   Contudo, no final do discurso o fenômeno aparece sendo relacionado a 
conflitos e pressões internalizadas pelo indivíduo, culminando num sofrimento psíquico 
que o levará a desenvolver comportamentos desviantes. A sutileza deste argumento é 
utilizada por outros professores, deslocando a discussão do campo sócio-histórico para 



uma discussão de caráter psicológico, onde o indivíduo e seu comportamento passam a 
ser o foco da questão.  

As explicações que conferem a família ou ao próprio indivíduo a 
responsabilidade pela inadequação ao ambiente escolar também são encontradas na 
pesquisa de Collares & Moysés (1996). Em tal estudo, assim como aqui, os argumentos 
utilizados pelos professores para explicar as dificuldades do aluno no ambiente escolar 
são associadas à desorganização familiar, problemas psicológicos, ambientes 
desfavoráveis, entre outros.   
 
A violência na voz dos educadores: ambivalências e contradições  
 

Nos discursos dos educadores os alunos ora ocupam o lugar de vítimas e ora de 
agressores. Os educandos são retratados como agressores em duas situações distintas: A 
primeira envolve a violência entre os pares e geralmente está relacionada a questão de 
gênero e de preconceito, confirmando, portanto, os estudos de Fante (2005) de que 
sujeitos com características de fragilidade podem facilmente ser estigmatizados pelos 
colegas, tornando-se alvo de perseguição no ambiente escolar. Como no exemplo 
descrito abaixo:   

 
...  sempre quem sofria bullying na escola eram os garotos que eram 
meio afeminados ou que tinham qualquer tendência assim... é pra o 
lado mais feminino, não sei. Então os outros agrediam aí eu tinha que 
abrir uma discussão sobre essas questões pra que houvesse respeito. 
(Professor João) 
  

No segundo caso, a violência atinge diretamente a relação professor-aluno, tendo 
o discente como principal agente do ato violento.  Conforme os professores, os tipos de 
violência contra eles são: palavrões, falta de respeito e agressões físicas.  

Em ambos os casos a violência aparece de forma bastante reducionista, 
vinculando o fenômeno a problemas individuais. Neste contexto, segundo alguns 
estudiosos, sejam os problemas biológicos, psicológicos ou questões relacionadas à 
pobreza é na deficiência do indivíduo que se encontra a explicação para os problemas 
escolares (COLLARES & MOYSÉS, 1996; PATTO, 1990).    
 Nos discursos de alguns professores a violência aparece claramente associada a 
fatores psicológicos, como por exemplo, a carência de amor e problemas de auto-
estima. Em alguns discursos procura-se justificar o déficit emocional do indivíduo, 
responsabilizando a família pelas condutas desviantes do educando. Esta concepção a 
respeito das famílias de classe popular também aparece no estudo realizado por Collares 
e Moysés (1996) e mostra o quanto indivíduos pobres tendem a ser tratados com 
preconceito no ambiente educacional.  O discurso da professora Jussara expressa tal 
posicionamento: 
 

O significado pra mim de violência é... acho que é falta de amor... 
falta até de fé em Deus não é... falta de amor próprio, eu acho. Olha eu 
acho... hoje mesmo eu estava conversando com um pai... eu acho que 
já vem de casa, dos pais... A família. É com certeza... É tudo. 
(professora Jussara) 
 
 ...  é um recurso, é como se isso aí eles trouxessem de casa... só que... 
isso aqui é uma base familiar, porque se o aluno em casa ele não tem 
uma base, ele não tem uma estrutura... Então a gente só passa aquilo 



que a gente recebe e se ele recebe é exatamente essa violência, essa 
falta de amor, compreensão... (Professora Andréia) 

 
Os discursos supracitados demonstram claramente a responsabilização da família pelas 
atitudes violentas dos alunos no espaço escolar. Nas falas das educadoras, 
implicitamente, a imagem de família de classes populares aparece sendo associada à 
ausência de amor, de compreensão e de estrutura.  No fragmento da professora Andréia 
aparece à pressuposição de que as crianças advindas dessas famílias sofrem violências 
físicas e psicológicas, culminando em manifestações comportamentais desviantes.  
 Este tipo de argumentação traz em seu bojo pressupostos da teoria ambientalista, 
que explica o desenvolvimento do indivíduo a partir do ambiente em que ele se encontra 
inserido. Tais teorias, conforme Patto (1990), foram aplicadas as pesquisas educacionais 
e contribuíram para disseminar a idéia de déficit cultural, exacerbando assim os 
preconceitos sociais contra as classes menos favorecidas. Ainda segundo a autora, 
passou a ser natural atribuir características, como por exemplo, irresponsabilidade, 
agressividade, negligência com os filhos, imoralidade, entre outros, aos sujeitos pobres, 
imputando ao indivíduo e sua família toda a responsabilidade pelo mau desempenho 
escolar.    
 O argumento da desestrutura familiar aparece com frequência nos discursos de 
vários entrevistados, sendo utilizado indiscriminadamente para explicar uma série de 
dificuldades escolares, como por exemplo, problemas comportamentais, dificuldades 
emocionais, desinteresse e violência. Contudo, Collares e Moysés (1996) advertem 
sobre os preconceitos e ideologias subjacentes a tal argumento. Para as autoras, existe 
no imaginário educacional um modelo de família construído historicamente, cuja 
manutenção serve aos interesses sócio-econômicos de uma determinada classe social. 
Este “padrão ideal de família” é utilizado nas escolas para mensurar as famílias dos 
alunos, julgando a forma como educam seus filhos e reproduzindo preconceitos sociais 
contra os sujeitos cujas famílias se desviam das normas.   
 Apesar da maioria dos educadores atribuírem a violência um sentido negativo 
(insubordinação, desobediência, desrespeito) uma deles lhe confere o sentido de 
resistência, de contestação a um modelo homogeneizante. A escola no seu discurso 
aparece como produtora da violência e indisciplina.  
 
 
Considerações finais 
 

A análise das estratégias discursivas utilizadas pelos professores possibilitou 
perceber que os mesmos argumentos psicológicos usados para esclarecer questões 
disciplinares são utilizados pelos educadores para explicar a violência. Seus discursos 
mobilizam conceitos científicos para justificar problemas psíquicos, imputando ao 
indivíduo a culpa pelos respectivos fenômenos no espaço escolar. Embora alguns 
entrevistados atribuam à indisciplina e à violência o sentido de resistência contra 
estratégias de ensino padronizadoras, prevalecem entre os educadores conotações 
negativas a respeito do fenômeno, favorecendo a culpabilização dos sujeitos e de suas 
famílias.  

Na maioria dos repertórios discursivos, a família pobre é retratada, implícita ou 
explicitamente, como negligente, violenta e desestruturada. Sendo responsabilizada 
pelos sofrimentos psíquicos e pelos comportamentos desviantes do educando. Esta 
estratégia discursiva de culpabilização das famílias, além de fomentar o preconceito 
social, legitima os discursos de passividade que permeiam o ambiente educacional.  



 Por fim, a pesquisa ressalta a importância de uma formação para os professores. 
Contudo, essa formação deve fazê-los refletir sobre os pressupostos que fundamentam 
seus discursos e como tais hipóteses têm sido utilizadas para perpetuar o preconceito 
dentro do espaço escolar. 
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