
Violência e educação 
 

O que não tem faltado à sociedade gaúcha são notícias da imprensa que registram o grau de 
violência a que todos estamos sujeitos. No centro dessa realidade, uma derrota dos projetos 
educacionais que deveriam ser direcionados de maneira eficaz, principalmente, às crianças e 
aos jovens.  
 
A educação de qualidade ultrapassa a idéia de acesso de todos à escola para atingir também a 
permanência nela. Para isso, essa escola deve disputar a preferência dos alunos com outras 
atividades sociais e, às vezes, nem tão sociais assim. Uma escola interessante, agradável, de 
interação com colegas e professores, com um currículo desafiador e envolvente. As 
mantenedoras das escolas de educação básica precisam encarar esse desafio e decretar o 
estado de emergência, investindo recursos para desempenhar de maneira competente seu 
dever primeiro: a formação de indivíduos que se enxerguem cidadãos construtores de projetos 
e realizações pessoais. 
 
Mas como concretizar essa urgente necessidade se aqueles que se relacionam mais 
diretamente com os alunos não se sentem de fato valorizados? 
 
Na esfera pública estadual permanece a dívida histórica das administrações que mantêm os 
salários dos professores aviltados. Mesmo diante desse quadro, a dedicação dos professores 
tem garantido por si só o reconhecimento da educação pública estadual no RS, conforme 
números divulgados pela prova do Enem. 
 
No setor privado, os professores frequentemente são expostos a situações de violência que se 
expressa desde o desrespeito por parte dos alunos até a desconstituição da sua autoridade 
pelas direções. A compreensão equivocada de “aluno cliente” na escola privada alimenta a 
dificuldade para transformar o ato violento em conteúdo pedagógico, que deve ser trabalhado 
pelas direções de escola, professores, alunos e a família. E mais, dificulta o aprofundamento 
de atividades que poderiam colocar o ensino privado gaúcho em melhor posição no ranking 
das escolas privadas do país. A postura de colocar “embaixo do tapete” as situações violentas 
é um desserviço à educação, fato confirmado pelo recorrente relato de professores submetidos 
a situações de constrangimento.  
 
Chegou a hora de cada um na sua esfera de competência, tomar as iniciativas para o 
enfrentamento corajoso dessa situação. Precisamos de ações que transformem o medo da 
violência que sentimos no nosso cotidiano na riqueza da convivência social tão importante para 
o exercício da cidadania. 
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