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Introdução
O professor deixou de ser referência, modelo ou exemplo para a comunidade e para os
alunos. A escola é o ambiente de trabalho do professor e, portanto, deveria ser um ambiente
adequado ao aprendizado e ao desenvolvimento das relações humanas. Porém, está se
tornando um campo de batalha devido aos constantes conflitos vivenciados nesse espaço.
Professores vítimas de alunos, ameaças, agressões verbais, agressões físicas e homicídios.
A violência escolar já não causa estranheza. Este é um aspecto muito sério. É preciso fazer
alguma coisa, resgatar a cidadania, o respeito, a honestidade, para que todos possam ter
paz e vida digna. As diferentes formas de violência contra o professor no ambiente escolar
traz sérios reflexos na saúde do professor, que na maioria das vezes, se afasta do trabalho
para tratamento, mas nem sempre recebe o atendimento adequado. Dessa forma, perde o
professor, os alunos e a educação.
Objetivo
Relacionar os principais pontos de conflitos no ambiente escolar, que desembocam em
violência contra o professor e a legislação vigente e apontar sugestões para minorar esse
problema. Relacionar os tipos de violência e os institutos legais – leis, códigos, tratados;
Apresentar relatório final com as observações e apontamentos sobre as causas, e
consequências da violência, e direitos e garantias do professor.
Metodologia
Elegeu-se o método qualitativo, combinando pesquisa bibliográfica qualitativa e pesquisa de
campo, compostas de: Coleta de dados estatísticos sobre a violência sofrida por professores;
Coleta de dados sobre as consequências da violência no trabalho do professor; Coleta de
sugestões sobre como trabalhar o tema violência contra o profissional da educação no
ambiente escolar; Tabulação das informações e dos dados coletados, apresentação dos
resultados.
Resultados
Trabalho em fase de desenvolvimento. Ainda não há resultado final.
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