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INTRODUÇÃO
Tem sido frequente na mídia, notícias que retratam uma violência exacerbada no
ambiente escolar. Na maioria dos casos apresentados, a violência referida, é a violência física
ou o Bullying que ganhou destaque nos últimos anos. Entretanto, muitas são as formas de
violência possíveis e existentes dentro da Escola. Se grande é o número de casos destacados
na mídia, maior ainda é o número de casos cotidianos banalizados e que podem gerar
consequências comparáveis às de violência (Chesnais, citado por Abramovay, 2012),
especialmente no que resulta no sofrimento e exclusão de alunos ou no adoecimento do
professor. A própria banalização de violências cotidianas pode nos dizer algo sobre como este
quadro de violência tem sido reforçado e como refletem uma estrutura social que invade o
ambiente escolar. Diante destes pontos, temos como objetivo neste trabalho é discorrer sobre
a afetividade na relação professor-aluno para verificar de que maneira isto pode refletir nos
casos de violência escolar. Temos como referencial teórico a Psicologia Histórico-Cultural.

A VIOLENCIA NA ESCOLA E RELAÇÕES AFETIVAS
Entendemos a violência, conforme conceitua Chauí (2000, p. 432),
[...] como exercício da força física e da coação psíquica para obrigar alguém a fazer alguma
coisa contrária a si, contrária aos seus interesses e desejos, contrária ao seu corpo e à sua
consciência, causando-lhe danos profundos e irreparáveis, como a morte, a loucura, a
autoagressão ou a agressão aos outros.

Essa violência pode se manifestar de várias formas, sendo que a literatura, geralmente,
trata da violência física e violência verbal.
Na escola, o processo ensino-aprendizagem configura-se permeado pela afetividade,
que envolve tanto sentimentos de satisfação em relação ao ensinar e aprender, como também
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envolve sentimentos tais como frustração, baixa autoestima, tristeza, que levam ao sofrimento
psíquico tanto do professor como aluno e que podem criar um ambiente instável, propício
para a execução de atos de violência.
A escola tem a função, conforme propõe Saviani (2003), de socializar os
conhecimentos científicos, mas nem sempre o aluno vê sentido naquilo que está sendo
ensinado.
Na literatura pesquisada sobre violência Charlot (2002, p. 441) defende que “[...] é
bem raro encontrar alunos violentos entre os que acham sentido e prazer na escola. Tal
conclusão faz recair uma pesada responsabilidade sobre os professores”. Abramovay (2006,
p.101) entende que a afetividade entre professor e aluno é “[...] é fundamental para que os
alunos consigam obter um melhor desempenho escolar, bem como para que os docentes
tenham um estímulo a mais para estarem em sala de aula”. Tais posicionamentos nos fazem
refletir sobre as relações afetivas que ocorrem no espaço escolar, pois segundo Vigotski
(2001), afeto e cognição fazem parte do processo pedagógico. Não dá para divorciar estes
dois aspectos.
Vigostski (2000) afirma que o professor atua como mediador na formação de
conceitos científicos e, consequentemente, na formação das funções psicológicas superiores,
entre elas a emoção. Cabe a ele intervir, no nível desenvolvimento próximo dos alunos – no
qual o indivíduo realiza as atividades com o auxílio de outras pessoas -, conduzindo a prática
pedagógica.
Nas pesquisas sobre violência Abramovay (2006, p. 95) menciona que podemos
observar “[...] na fala dos alunos, que há uma melhor integração com aqueles professores que
demonstram um desempenho profissional que reflete na expectativa do aluno.” A expectativa
dos alunos, geralmente, é que os professores dominem os conteúdos e tenham preocupação
com a aprendizagem. O enfrentamento da violência, portanto, envolve estabelecer práticas
educativas que contribuam para que o aluno se aproprie dos conhecimentos.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Grande parte dos documentos e textos sobre a violência escolar, não assumem uma
postura crítica como a que pretendemos com esta pesquisa, mas apresentam de maneira
completa o fenômeno da violência, considerando aspectos diversos que podem se tornar
causas ou efeitos de tal fenômeno. Dentre estes aspectos há um que seja comum a maioria das
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obras: a visão estigmatizante e determinante da relação entre pobreza e violência. Esta visão
está diretamente ligada ao fato de que muitos conflitos que ocorrem no ambiente escolar, são
conflitos externos entre comunidades, bairros, grupos, etc. e que equivocadamente invadem a
escola aumentando os índices de violência, mesmo que não estejam relacionadas à instituição,
é o que Charlot (2002) chama de violência “na” escola. Contudo, o número de casos que se
enquadra nesta categoria é alto e não pode passar desapercebido por nossa análise.
Para muitos alunos, especialmente de escolas públicas, os estudos são o único caminho
para uma possível mobilidade social, ou seja, o único caminho para se afastarem do tráfico, da
miséria, do preconceito, conforme destaca Abramovay (2006). No entanto, esses alunos são
marginalizados por outros alunos e professores. Como resultado da marginalização ou
rotulação injusta de muitos jovens, a escola torna-se um espaço sem significado para os
alunos. Sua autoestima é afetada assim como seu interesse pelo conhecimento e acaba por
interferir nas relações sociais na escola. Os alunos envolvem-se com drogas, com furtos e
outros crimes para imporem algum tipo de respeito, adquirir autoridade pela força e a coerção,
como se fosse realmente a única saída para sua classe social, conforme apregoa Spósito
(2001). Percebemos então um novo ciclo em que a violência exercida pela escola ao violar os
direitos básicos desses alunos resulta no exercício de violências por parte dessas vítimas no
espaço escolar, menciona Abramovay (2006).
Debarbieux (2002, p.74) considera que “[...] as pesquisas na área demonstram que a
violência nas escolas deve ser analisada macro e microssociologicamente”. Em sua análise
prioriza a compreensão da estrutura socialmente construída para enfrentar a violência, coloca
o fenômeno em seu contexto histórico e cultural, o que está de acordo com nossos objetivos.
A violência a que os professores e alunos estão submetidos é acima de tudo uma violência de
direitos, de desigualdades, foi um fenômeno construído e portanto, exige medidas de
prevenção e não de repressão. Para Debarbieux, a repressão ou as punições são mais uma
forma de exercer o poder sobre as classes, “[...] a violência representa um desafio às
democracias: o desafio da guerra contra a exclusão e a desigualdade social.” (2002, p.85). Os
adolescentes constantemente acusados de delinquência estão reproduzindo a violência sofrida
por eles na macroestrutura social.
Utilizando pressupostos marxistas, Vazquez (1977) afirma que a violência é
ambivalente:
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Nas condições da sociedade dividida em classes, é positiva na medida em serve a uma práxis
revolucionária. Mas, num mundo verdadeiramente humano, onde os homens se unam livre e
conscientemente, a violência tem que ser excluída. Num mundo assim, no qual a liberdade de
cada um pressupõe a liberdade dos demais, a violência e a coação exterior cederão o lugar a
uma elevada consciência moral e social que tornarão desnecessária a violência. A práxis social
já não terá de recorrer a ela necessariamente. (p.404)

Essa violência pode ser necessária para a transformação da realidade, mas na nossa
sociedade ela é utilizada para coagir as pessoas, e na, escola, acaba tendo grande influência no
processo ensino-aprendizagem. No entanto, ela precisa ser avaliada considerando a forma
como a sociedade está organizada, na qual uma classe social é antagônica a outra e nem todos
tem acesso aos mesmos bens materiais e culturais. Tal fato, com certeza, é grande gerador da
violência na escola e se apresenta nas relações estabelecidas entre professor e aluno,
dificultando que a escola cumpra com sua função social de emancipação humana.
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