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Tema 1 – Violência contra os professores nas escolas
TEXTO 1 

A violência, a escola e você 
Luis Carlos de Menezes 

A onda de violência que atinge escolas no Brasil também é vista em outras partes do mundo. Nos
últimos tempos, casos de jovens assassinados em nossas escolas se alternam com notícias de
matanças múltiplas em colégios norte-americanos. Mais recentemente, no intervalo de poucos
dias, sucederam-se notícias de agressões em que uma professora teve os dentes quebrados, outra
teve um dedo decepado, outra ainda os cabelos queimados - e um professor foi morto a tiros.

Sabemos que nenhuma escola é uma ilha, mas parte da sociedade. E no nosso caso essa
sociedade tem-se embrutecido de forma espantosa. O roubo, o tráfico, a corrupção, o desrespeito
e o preconceito levam a atos violentos e criminosos. Para recompor valores deteriorados e
conseguir preparar os jovens para a vida, a escola não pode ignorar a violência em suas próprias
práticas e precisa trazer as questões do mundo para a sala de aula.

Alunos agredidos, livros roubados, alunas assediadas, funcionários humilhados, ofensas
entre professores e alunos. Todos esses são exemplos de situações internas à escola que precisam
ser enfrentadas com a mesma firmeza com que debatemos a violência do mundo em geral. Do



contrário, nosso papel formador não será cumprido. Tudo no ambiente escolar tem caráter
pedagógico. Compreender como o abuso do álcool ameaça quem está ao volante (e também
quem está nas ruas e no convívio doméstico), desenvolver projetos que mostrem como a
intolerância, a injustiça e o preconceito resultam em violência (tanto entre nações como entre
pessoas), estabelecer paralelos entre o que se vive na escola e o que se vê fora dela são apenas
alguns exemplos de como não fugir dessa difícil questão.

Numa sociedade violenta, a escola deve se contrapor abertamente à cultura de agressões.
Acredito que as situações que dizem respeito a questões internas devem ser tratadas nos
conselhos de classe, identificando responsabilidades, garantindo reparações e promovendo
formação. Mas a atitude firme contra a violência deve antecipar-se aos fatos como parte do
projeto educativo. Turmas de alunos e novos professores devem ser recebidos a cada ano com um
diálogo de compromisso, que apresente e aperfeiçoe as regras de convívio, para que não se
desrespeitem os mestres em seu trabalho nem os jovens em seu aprendizado. Como meios e fins
devem ser compatíveis, são necessários tempo e instalações, especialmente previstos para o
convívio, pois quem é tratado como gado ou fera, enquadrado em carteiras perfiladas ou
coletivamente abandonado em pátios áridos, mais facilmente vai se comportar como gado ou
fera.

Disponível em:< http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/educacao/conteudo_246452.shtml>.
Acesso em: 12 jul. 2015.



TEXTO 3
Pesquisa põe Brasil em topo de ranking de violência contra professores

28 agosto 2014 

Uma pesquisa global feita com mais de 100 mil professores e diretores de escola do
segundo ciclo do ensino fundamental e do ensino médio (alunos de 11 a 16 anos) põe o Brasil no
topo de um ranking de violência em escolas.

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 Coreia do Sul, na Malásia e na Romênia, o índice é zero.

"A escola hoje está mais aberta à sociedade. Os alunos levam para a aula seus problemas
cotidianos", disse à BBC Brasil Dirk Van Damme, chefe da divisão de inovação e medição de
progressos em educação da OCDE.

O estudo internacional sobre professores, ensino e aprendizagem (Talis, na sigla em inglês),
também revelou que apenas um em cada dez professores (12,6%) no Brasil acredita que a
profissão é valorizada pela sociedade; a média global é de 31%.



O Brasil está entre os dez últimos da lista nesse quesito, que mede a percepção que o
professor tem da valorização de sua profissão. O lanterna é a Eslováquia, com 3,9%. Em seguida,
estão a França e a Suécia, onde só 4,9% dos professores acham que são devidamente apreciados
pela sociedade.

Já na Malásia, quase 84% (83,8%) dos professores acham que a profissão é valorizada. Na
sequência vêm Cingapura, com 67,6% e a Coréia do Sul, com 66,5%.

A pesquisa ainda indica que, apesar dos problemas, a grande maioria dos professores no
mundo se diz satisfeita com o trabalho.

A conclusão da pesquisa é de que os professores gostam de seu trabalho, mas "não se
sentem apoiados e reconhecidos pela instituição escolar e se veem desconsiderados pela
sociedade em geral", diz a OCDE.

Disponível em: < https://brainly.com.br/tarefa/25050858> . Acesso em 29 de agosto de 2020.

https://brainly.com.br/tarefa/25050858


Texto 3



Recursos argumentativos:

1º- Legislações:

A. Em Minas Gerais, foi sancionado o Projeto de Lei (PL) 3874/2016, que

estabelece medidas de proteção e procedimentos para os casos de

violência contra trabalhadoras e trabalhadores da Educação.

B. ECA - art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade

competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: I -

advertência; II - obrigação de reparar o dano; III - prestação de serviços à

comunidade; IV - liberdade assistida; V - inserção em regime de

semiliberdade; VI - internação em estabelecimento educacional; VII -

qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI



2º- Argumentos de autoridade:

A. Educai as crianças, para que não seja necessário punir os adultos.

(Pitágoras)

B. “A inteligência e o caráter é o objetivo da verdadeira educação.” (Martin

Luther King);

C. “Quem abre uma escola fecha uma prisão.” (Victor Hugo)

D. “Não se pode falar de educação sem amor.“ (Paulo Freire)



3º- Exemplos de ciência pública:

A. A professora de matemática Maria de Fátima Oliveira Pascarelli, 46, teve

ontem a mão direita decepada na explosão de uma bomba escondida numa

caixinha de música embalada para presente e deixada na escola como

presente por sua aposentadoria publicada recentemente, no CEFET do Rio

de Janeiro (1998 – F. de S. Paulo);

B. “Não quero mais dar aula”, lamenta Paulo Rafael Procópio, de 62 anos. Ele

ficou com o rosto ensanguentado depois de ser agredido dentro da sala de

aula em Lins, no interior de São Paulo, por um aluno com socos e chutes.



4º- Possíveis argumentos para serem usados no texto:

A. Causas e efeitos da violência nas escolas;

B. Violência nas escolas: fragilidade da lei;

C. Violência nas escolas: fragilidade da educação familiar;

D. Violência nas escolas: banalização da função de professor;

E. Indisciplina e violência escolar como frutos de pedagogias ultrapassadas.



Tema 2 – População de rua: uma realidade ignorada no país

Texto 1
População em situação de rua: contextualização e caracterização

[...]

Nesse contexto, insere-se a população em situação de rua. Grupo populacional heterogêneo,
composto por pessoas com diferentes realidades, mas que têm em comum a condição de pobreza
absoluta e a falta de pertencimento à sociedade formal. [...] A exclusão social, que passamos a
conhecer, tem origens econômicas, [...] mas caracteriza-se, também, pela falta de pertencimento
social, falta de perspectivas, dificuldade de acesso à informação e perda de autoestima. Acarreta
consequências na saúde geral das pessoas, em especial a saúde mental, relaciona-se com o
mundo do tráfico de drogas, relativiza valores e estabelece padrões e perspectivas de
emancipação social muito restritos.

[...]

O fato é que, historicamente invisíveis aos olhos do Estado brasileiro, quando não se constituíam
em alvo de repressão, as pessoas em situação de rua eram simplesmente deixadas de lado.
COSTA, Ana Paula Motta. População em situação de rua: contextualização e caracterização. Revista Virtual Textos & Contextos, n. 4,
dez. 2005.
Disponível em: < https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/view/993>. Acesso em: 29/08/2020.



Texto 2 
195 moradores de rua foram assassinados desde o começo do ano 

[…]

Dos 195 assassinatos de moradores de rua registrados entre janeiro e junho, dez pessoas
foram mortas por apedrejamento e nove por espancamento. Houve também o registro de sete
moradores de rua que morreram após terem sido queimados. O relatório da Secretaria de
Direitos Humanos afirma ainda que, dos 195 casos registrados em todo o Brasil, em apenas 13 o
crime virou ação penal ou houve denúncia pelo Ministério Público contra os autores.

[…] LIMA, Wilson. 195 moradores de rua foram assassinados desde o começo do ano. Último Segundo, 2 ago. 2013.

Disponível em: <http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/12579/1/PDF%20-%20Renato%20Freitas%2
0de%20Lima.pdf.> Acesso em: 29/08/2020



Texto 3
Pesquisa nacional sobre a população em situação de rua

Formação escolar 74% dos entrevistados sabem ler e escrever. 17,1% não sabem escrever e 8,3%
apenas assinam o próprio nome. A imensa maioria não estuda atualmente (95%). Apenas 3,8%
dos entrevistados afirmaram estar fazendo algum curso (ensino formal 2,1% e profissionalizante
1,7%).

Razões da ida para a rua

Os principais motivos pelos quais essas pessoas passaram a viver e morar na rua se referem aos
problemas de alcoolismo e/ou drogas (35,5%); desemprego (29,8%) e desavenças com
pai/mãe/irmãos (29,1%). Dos entrevistados no censo, 71,3% citaram pelo menos um desses três
motivos (que podem estar correlacionados entre si ou um ser consequência do outro). […]

Alimentação

A maioria (79,6%) consegue fazer ao menos uma refeição por dia, sendo que 27,4% compram
comida com seu próprio dinheiro. Não conseguem se alimentar todos os dias (ao menos uma
refeição por dia) 19% dos entrevistados. […]

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Pesquisa nacional sobre a
população em situação de rua. Brasília: Unesco, abr. 2008.
Disponível em: http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Livros/Rua_aprendendo_a_contar.pdfm. Acesso em: 29/08/2020



Texto 4
Estudo mostra que maioria da população de rua não bebe nem usa drogas

O Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro realizou um
estudo para traçar um perfil das pessoas em situação de rua, na região metropolitana da capital.
A pesquisa derrubou mitos e trouxe à tona outra realidade sobre o perfil dessa população.
Somente 13% dos moradores de rua são analfabetos, 65% não bebem e 62% não usam drogas.

[…]

A ausência dos documentos evita que pessoas em situação de rua não tenham acesso a políticas
sociais. A Defensoria escutou 1247 pessoas em situação de rua, destes, 1.049 não possuem
acesso a benefícios assistenciais. [...]

CARVALHO, Igor. Estudo mostra que maioria da população de rua não bebe nem usa drogas.
Brasil de Fato, 17 maio 2013.

Disponível em: <https://revistaforum.com.br/noticias/estudo-no-rj-mostra-que-maioria-da-populacao-de-rua-nao-beb
e-nem-usa-drogas/#:~:text=de%202013%2C%2022h35-,Estudo%20no%20RJ%20mostra%20que%20maioria%20da%20p
opula%C3%A7%C3%A3o,n%C3%A3o%20bebe%20nem%20usa%20drogas&text=O%20N%C3%BAcleo%20de%20Direitos
%20Humanos,na%20regi%C3%A3o%20metropolitana%20da%20capital> Acesso em: 29/08/2020

https://revistaforum.com.br/noticias/estudo-no-rj-mostra-que-maioria-da-populacao-de-rua-nao-bebe-nem-usa-drogas/#:~:text=de%202013%2C%202 2h35-,Estudo%20no%20RJ%20mostra%20que%20maioria%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o,n%C3%A3o%20bebe%20nem%20usa%20drogas&text=O%20N%C3%BAcle o%20de%20Direitos%20Humanos,na%20regi%C3%A3o%20metropolitana%20da%20capital


Recursos argumentativos:

1º- Legislações:

A. Lei 13.714/2018 – Proíbe que pessoas em condição de vulnerabilidade não

sejam atendidos no SUS, mesmo que não tenham documento de

identidade.

B. Constituição Federal – art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, o

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma

desta Constituição.



2º- Argumentos de autoridade:

A. Recolha um cão de rua, dê-lhe de comer e ele não morderá: eis a diferença

fundamental entre o cão e o Homem. (Mark Twain)

B. Difícil entender, o homem já foi até a lua, mas a compaixão do mesmo não

atravessa nem a rua. (Fabio Brazza)

C. Rejeitamos a realidade do mesmo jeito que rejeitamos os moradores de

rua. (Gerson Silva)

https://www.pensador.com/autor/mark_twain/
https://www.pensador.com/autor/fabio_brazza/
https://www.pensador.com/autor/gerson_silva/


3º- Estatísticas sobre moradores de rua:

A. O Censo de 2019 apontou que 24.344 pessoas moravam nas ruas da cidade. 

Em 2015, data do último levantamento, eram 15.905 moradores em situação 

de rua. (IBGE);

B. No dia último dia 9, a ONU (Organização das Nações Unidas) apontou que o

Brasil é 0 7º país mais desigual do mundo, segundo dados do IDH (Índice de

Desenvolvimento Humano);

C. Elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), pesquisa

aponta que, em 2015, o país tinha 101.854 pessoas em situação de rua.



3º- Estatísticas sobre moradores de rua:

A. O Censo de 2019 apontou que 24.344 pessoas moravam nas ruas da cidade. 

Em 2015, data do último levantamento, eram 15.905 moradores em situação 

de rua. (IBGE);

B. No dia último dia 9, a ONU (Organização das Nações Unidas) apontou que o

Brasil é 0 7º país mais desigual do mundo, segundo dados do IDH (Índice de

Desenvolvimento Humano);

C. Elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), pesquisa

aponta que, em 2015, o país tinha 101.854 pessoas em situação de rua.



4º- Possíveis argumentos para serem usados no texto:

A. Causas da população ingressar em situação de rua;

B. O estereótipo com que os moradores de rua são tratados;

C. Soluções para a situação de rua dos brasileiros;

D. Formas de violência contra as pessoas em situação de rua;

E. Incapacidade do estado de atender as pessoas em condições de rua.


