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Interfaces entre Educação e Saúde: a 

violência escolar em análise 
 

Este ensaio aborda a importância do diálogo entre os campos da Educação e Saúde no enfrentamento à 
violência escolar. 
Descritores: Violência; Educação; Saúde. 
 
This essay presents the importance of communication between Health and Education fields facing school 
violence. 
Descriptors: Violence; Education; Health. 
 
Este ensayo trata de la importancia del diálogo entre las áreas de Educación y Salud para combatir la 
violencia escolar. 
Descriptores: Violencia; Educación; Salud. 
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 violência, de uma forma geral, tem sido 
compreendida não somente como uma 

questão pertinente ao campo da segurança social, 
mas também como um problema de saúde 
pública1. Fenômeno presente, na atualidade em 
todos os cenários da vida social, a sua presença no 
interior das escolas se caracteriza como um 
desafio que se coloca aos diferentes atores 
envolvidos. Por esta razão, enfatiza-se, nesse 
ensaio, a importância do diálogo entre os campos 
da Educação e Saúde como forma de traçar uma 
rede de elaboração teórica e coletiva em torno do 
tema, tendo em vista a construção de ações 
atenuadoras e/ou solucionadoras das questões 
que envolvem o fenômeno da violência escolar.  

A multiplicidade de modos de 
manifestação desse tipo de violência pode ser 
analisada a partir de três dimensões: violência na 
escola, da escola, e contra a escola. Em síntese, a 
primeira decorre fundamentalmente da 
transposição de comportamentos violentos 
latentes na sociedade para o interior do ambiente 
escolar. A segunda relaciona-se com a própria 
organização pedagógica – historicamente 
construída – que muitas vezes redunda na 
violência simbólica caracterizada por relações 
hierárquicas, arbitrárias, coercitivas, 
burocratizadas, competitivas e preconceituosas 
entre os sujeitos, saberes e culturas no interior da 

escola. A terceira traz em seu bojo as depredações 
patrimoniais contra a instituição escolar.  

Em meio a esses debates, possíveis a 
partir de diferentes vertentes epistemológicas 
percebem-se a circulação de diagnósticos que 
reduzem o complexo tema da violência escolar a 
explicações monolíticas, ora com argumentos 
clínicos, ora focalizando as questões 
socioeconômicas, ora com análises circunscritas 
aos muros da escola com ênfase nas 
especificidades do processo educativo. Muitas 
vezes, esses universos são apresentados como 
realidades que não devem se comunicar, tornando 
a opção por um foco analítico a imediata exclusão 
do outro. Nesse sentido, e como forma de 
exemplificar essas situações diagnósticas, discute-
se a necessidade de compreensão mais ampla dos 
problemas relacionados aos transtornos de déficit 
de atenção e hiperatividade (TDAH), que podem 
estar relacionados ou não à inúmeras situações de 
violência escolar. Nos últimos anos houve um 
aumento expressivo no número de crianças 
diagnosticadas com TDAH caracterizado por 
desatenção, impulsividade e hiperatividade 
associado aos problemas de fracasso escolar.  

Muitas vezes os profissionais da educação 
e saúde, por desconhecimento ou despreparo em 
lidar com essas crianças e adolescentes, acabam 
discriminado-as ou ignorando-as. Essa situação 
pode provocar indisciplina e violência por parte 

A 



Ensaios em Saúde Coletiva 

Iwamoto HH, Isobe RMR, Gontijo DT. Interfaces entre Educação e Saúde: a violência escolar em análise. 
 

 
 Saúde Coletiva 2013; 10 (59):03-04 4 

dos estudantes emergindo desse movimento um 
turbilhão de problemas com repercussões 
negativas tanto na dimensão pessoal como 
coletiva. Por outro lado, também se constata a 
existência de muitas crianças e adolescentes que, 
fugindo aos padrões esperados de 
comportamento escolar em virtude de situações 
provenientes do contexto de vida na qual se 
inserem, equivocadamente são rotuladas de 
hiperativas e erroneamente submetidas a 
processos de medicalização2.  

Assim, é de suma importância a 
construção de ações efetivamente integradas em 
contextos de interface entre a Saúde e Educação, 
como é o caso da violência escolar, uma vez que a 
abordagem isolada do problema – deslocada das 
relações complexas do contexto escolar – acaba 

favorecendo condições para que os estudantes 
sejam rotulados como “normais/disciplinados” ou 
“anormais/indisciplinados” de acordo com os 
padrões escolares de comportamento dos alunos.  

Finalizando esse sucinto exercício de 
análise em torno do tema em discussão enfatiza-
se que o combate a violência escolar é certamente 
uma das dimensões do combate a violência na 
sociedade como um todo. Desta forma, ressalta-se 
a importância da superação de modelos 
tradicionais de análise dos campos da Saúde e da 
Educação pela abordagem interdisciplinar que 
contemple a diversidade cultural e as diferenças 
de personalidade manifestas em sala de aula, 
como via possível para o enfrentamento dos 
preconceitos e estigmas que potencializam a 
violência no ambiente escolar.  

 

REFERÊNCIAS  
1. Assis SG, Constantino P, Avanci JQ orgs. Impactos da 
Violência na Escola: um diálogo com 
professores. Ministério da Educação. Rio de Janeiro: 
Editora Fiocruz, 2010. 

2. Collares CAL, Moysés MAA. Preconceitos no cotidiano 
escolar: ensino e medicalização. São Paulo: Cortez, 
1996. 264 p. 


