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O tema da violência nas escolas vem ganhando maior relevância em um contexto em 

que, como ocorre na sociedade brasileira, a violência fora ou no entorno da escola cresce de 
forma significativa. 

Segundo dados da Secretaria Estadual da Educação, obtidos via Lei de Acesso à 
Informação, as agressões denunciadas a professores passaram de 74 de janeiro a maio de 
2017 a 214 no mesmo período de 2018, o que representa uma alta de 189%. 

Uma pesquisa feita em 2015 pelo Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo 
(Apeoesp) apontou que 44% dos docentes que atuavam no estado disseram já ter sofrido 
algum tipo de agressão. Entre as agressões que 84% dos professores afirmam já ter 
presenciado, 74% falam em agressão verbal, 60% em bullying, 53% em vandalismo e 52% em 
agressão física. 

Na enquete da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), 12,5% dos professores ouvidos no Brasil disseram ser vítimas de agressões verbais 
ou de intimidação de alunos pelo menos uma vez por semana. 

Trata-se do índice mais alto entre os 34 países pesquisados - a média entre eles é de 
3,4%. Depois do Brasil, vem a Estônia, com 11%, e a Austrália com 9,7%. Na Coréia do Sul, na 
Malásia e na Romênia, o índice é zero. 

A situação chegou a tal ponto que é hora de propor um pacto em favor da educação, 
pedra fundamental do desenvolvimento cultural, social e econômico do país, começando pela 
defesa dos professores e demais educadores. 

De acordo com o Programme for International Student Assessment (PISA), os 
problemas de disciplina em sala de aula prejudicam o desempenho dos alunos. Problemas 
como interrupções durante a aula, a falta de atenção dos alunos, o excesso de ruído, a 
desordem e a demora para que os alunos permitam que o professor inicie a aula podem 
prejudicar de forma significativa o desempenho dos estudantes no que diz respeito à sua 
proficiência. 

Segundo dados do Pisa obtidos com alunos brasileiros, 36% afirmaram que o professor 
precisa esperar um longo tempo para que os alunos permitam que ele inicie a sua aula. 

Cerca de 28% dos alunos responderam que têm dificuldade de ouvir o professor, 40% 
responderam que há barulho e desordem em sala de aula, 50% afirmaram que, no início das 
aulas, os alunos perdem mais de cinco minutos sem fazer nada e 24% disseram que sentem 
dificuldades para assistir às aulas. 

Esses dados mostram as dificuldades das relações sociais na escola, o que vai além 
da inculpação de atores específicos. 

O cenário que se cria é de escolas em que as relações sociais nem sempre são 
amistosas e harmônicas, e alunos, seus familiares e professores não se unem em torno de 
objetivos comuns. 

Ao contrário, a convivência na escola pode ser marcada por agressividade e violência, 
muitas vezes naturalizadas e banalizadas, comprometendo a qualidade do processo de 
aprendizagem e das relações entre as escolas, as famílias dos alunos e a comunidade como 
um todo. 



A violência nas escolas se delineia como uma problemática que galvaniza a atenção da 
sociedade, considerando-se a cobertura da mídia e a crescente produção acadêmica sobre o 
tema. 

Cada vez mais repercute a idéia de que as escolas estão se tornando territórios de 
agressões e conflitos. Notícias sobre homicídios e uso de armas em estabelecimentos de 
ensino surgem em diversas partes do Brasil e de outros países, intensificando a percepção de 
que a escola deixou de ser um território protegido. 

Devido a relevância do presente Projeto de Lei, solicito o apoio dos Nobres Pares para 
sua aprovação. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 03/04/2019, p. 75 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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