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acerca da violência no cotidiano de uma escola pública do ensino fundamental. 
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RESUMO 
 

Os estudos sobre a violência têm tomado diversos caminhos nos últimos anos. O 

aumento das formas de criminalidade e sua constante presença no cotidiano da 

população fizeram com que a violência fosse inserida nas mais diversas áreas de 

discussão, sendo uma delas a academia científica. Na escola pública, os inúmeros 

atos de vandalismo, roubos, brigas, assédios, tráfico de drogas, etc., levaram muitos 

pesquisadores a levantar vários questionamentos sobre a relação violência-escola. 

Assim, a presente pesquisa tomou, como questionamento central, a tentativa de 

compreender como alunos do ensino fundamental de uma escola pública dão sentido 

à violência escolar e às estratégias utilizadas pela escola para o seu enfrentamento. 

Na tentativa de responder essa pergunta, foram utilizados o método etnográfico e a 

abordagem multirreferencial, que conjugou os olhares da psicologia social crítica e 

da etnometodologia. Foram realizadas observações participantes durante o horário do 

recreio, em uma escola de ensino fundamental da cidade de Aracaju/SE, em que se 

buscou conhecer as experiências e histórias dos estudantes acerca do fenômeno 

estudado. Além disso, foram realizadas entrevistas com quatro estudantes e três 

coordenadoras. Os resultados convergiram para a formulação do argumento de que, 

na escola estudada, o fenômeno da violência é uma construção cotidiana. As 

estratégias apresentadas pelas coordenadoras foram restritas a conversas com os 

estudantes e solicitação da presença dos pais na escola  para lhes comunicar as 

ocorrências envolvendo seus filhos. Nenhum projeto educativo foi apresentado na 

tentativa de minimizar o fenômeno da violência na escola. Os estudantes relataram 

ter conhecimento das estratégias utilizadas pela coordenação e demonstraram 

descontentamento com as ações adotadas, além de cobrar ações mais eficazes e 

igualitárias no combate à violência escolar.     

Palavras Chaves: violência escolar; estratégias de enfrentamento; cotidiano escolar. 
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Nery, Matheus B.M. The school as a sheet of paper: a ethnopsychological  study 

concerning the violence in the daily one of a public school of basic education. 

Salvador, 2007. 212 pages. Dissertação (mestrado). Programa de Pós-graduação. 

Universidade Federal da Bahia. 
 

ABSTRACT 
 

The studies on the violence have taken diverse ways in recent years. The increase of 

the crime forms and its constant presence in the daily one of the population had made 

with that the violence was inserted in the most diverse areas of quarrel, being the one 

of them scientific academy. In The public school, the innumerable acts of vandalism, 

robberies, fight, harassments, traffic of drugs, etc., had taken many researchers to 

raise it some questionings on the relation violence-school. Thus, the present research 

took, as central questioning, the attempt to understand as pupils of the basic 

education of a public school give sensible to the pertaining to school violence and the 

strategies used for the school for its confrontation. In the attempt to answer this 

question, the ethnographic method and the multirreference boarding had been used, 

that conjugated the looks of critical social psychology and the ethnomethod. 

Participant comments during the schedule of the recreation had been carried through, 

in a school of basic education of the city of Aracaju/SE, where if it searched to know 

the experiences and histories of the students concerning the studied phenomenon. 

Moreover, interviews with four students and three coordinators had been carried 

through. The results had converged to the formularization of the argument of that, in 

the studied school, the phenomenon of the violence is a daily construction. The 

strategies presented for the coordinators had been restricted the colloquies with the 

students and request of the presence of the parents in the school for them to 

communicate the occurrences involving its children. No educative project was 

presented in the attempt to minimize the phenomenon of the violence in the school. 

The students had told to have knowledge of the strategies used for the coordination 

and had demonstrated dissatisfaction with the adopted actions, beyond charging more 

efficient and equally actions in the combat to the pertaining to school violence. 

Words Keys: pertaining to school violence; confrontation strategies; daily pertaining 

to school 
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MOTIVOS QUE LEVARAM ESTE TRABALHO A SER ESCRITO1. 

 

 

Um trabalho de pesquisa não nasce ao acaso. Ele não é fruto de simples 

coincidências da vida em sociedade. Aquilo que nos toca também é parte do tecido 

vivo da pesquisa, por mais que possamos pensar que nossas investigações acontecem 

depois de longas reflexões acerca de um fenômeno de interesse. É possível 

encontrarmos ligações do que nos propomos a estudar com o que há de mais íntimo 

em nossas vidas. É justamente nessa união que se define a necessidade de revelar, ao 

leitor, os motivos pelos quais, intimamente e não só academicamente, essa pesquisa 

foi pensada e escrita. 

Uma confissão, dita em outras palavras. Em um momento de honestidade, o 

pesquisador abre as portas da sua intimidade e revela ao seu leitor as ligações entre o 

tema que é objeto de estudo e sua vida. Neste trabalho, devo explicações acerca das 

minhas relações com infância, escola e violência. 

A infância faz parte da vida de todos nós, pois inevitavelmente percorremos esse 

itinerário. Minhas primeiras lembranças desse período só me chegam contadas por 

parentes e remontam, muitas vezes, a momentos engraçados e/ou embaraçosos. 

Inevitavelmente, minha primeira reflexão sobre esse termo veio através da distinção 

imposta pelo mundo àqueles que são chamados de crianças.  

                                                
1 Somente esse fragmento do projeto será apresentado totalmente em primeira pessoa.  
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Os homens e as crianças, os adultos e os meninos, como minha mãe chamava. Essa 

distinção evidentemente se refletia em possibilidades, dentre elas, as que diziam que 

eu não podia fazer determinada coisa, pois ainda era criança e/ou não tinha idade. 

Voltando o tempo, lembro que essas barreiras foram cruéis e tiveram que ser 

negociadas dia após dia, para que algumas alforrias fossem conseguidas. 

O termo infância, como personalizado a uma instituição, só chegou ao meu 

conhecimento quando passei a freqüentar o Lar Infantil Nossa Senhora Santana. 

Conhecido como Lar de Zizi, essa instituição foi fundada pela irmã do meu avô 

materno, em outubro de 1960, recebendo crianças em regime de semi-internato. Sua 

localização é próxima à minha primeira residência e apesar de não ter lembrança do 

evento, meu primeiro contato com o lar se deu no meu aniversário de um ano. Daí 

em diante, minha mãe sempre me levava às festas que eram realizadas no Lar. 

Minhas melhores recordações desse lugar se passaram durante as festas juninas. 

Nesses momentos pude presenciar o quanto à comunidade próxima a instituição 

contribuía fraternalmente para com as crianças que lá eram beneficiadas. Nesses dias 

eram programadas diversas brincadeiras como quadrilhas juninas, eleição da rainha 

do milho e a quebra do pote, geralmente recheado com doces e balas. Não cheguei a 

conhecer Dona Zizi, pois quando nasci ela já havia falecido, mas sua obra contribuiu 

positivamente nas minhas escolhas futuras de trabalho com infância e educação, 

mostrando o quando é possível ser feito quando se tem força de vontade, 

determinação e crença em dias melhores para a população.  

Durante toda a minha infância e adolescência estudei em escolas privadas e 

raramente tinha contato com instituições escolares públicas. Da primeira à oitava 

série do ensino fundamental, estudei em uma escola bastante tradicional da cidade de 

Aracaju, que era freqüentada por crianças de classe média alta. Nunca me senti parte 

desse local e, apesar de ter estudado com a mesma turma, não fiz nenhum grande 

amigo nessa escola.  

Apesar de a escola ser perfeitamente organizada, eu sentia a frieza do local e como as 

relações entre as crianças e os outros atores sociais eram mediadas por interesses, 

que muitas vezes resultavam em discriminação: o aluno X era muito bem tratado 

porque era filho do empresário Y, etc. Como eu não pertencia a qualquer grupo de 
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amigos, fui alvo de diversas críticas e brincadeiras, algumas deles agressivas. Resisti 

durante todo o percurso do ensino médio e, ao término desse período, deixei essa 

escola com a certeza de que nunca mais gostaria de voltar lá.  

Esse período teve conseqüências na minha motivação para o estudo. Como a escola 

havia se tornado um espaço de obrigações, acabei revertendo a equação e deixando 

os estudos cada vez mais de lado. Nesse período também estudei em uma escola 

tradicional de Aracaju, mas na metade do segundo ano do ensino médio tive que 

deixar a instituição, pois não conseguia acompanhar o ritmo dos outros alunos e 

estava ameaçado de reprovação. Por incrível que possa parecer, a mudança foi 

positiva, pois tive mais tempo para estudar outras coisas que não necessariamente 

estavam ligadas à obrigação de ingressar em uma universidade.     

Reconheci, na literatura, a possibilidade de trabalhar com as pessoas, e foi na leitura 

de Machado de Assis que descobri a psicologia. Recuperei o gosto por estudar e a 

entrada na universidade proporcionou que eu refletisse sobre a condição que os seres 

humanos têm para falar de seus problemas. Durante toda a minha infância, não tive 

com quem falar dos problemas que eu enfrentava nas escolas. Quando alguém 

reconhecia em mim alguma dificuldade, isso era minimizado com racionalizações do 

tipo: “ele é tímido, etc.”. 

Essa possibilidade de poder falar abriu, para mim, as perspectivas acerca das 

alternativas de trabalho. Quando saí da graduação, eu tinha a certeza de que gostaria 

de trabalhar com infância e educação, e encontrei, na Universidade Federal da Bahia, 

um local propício para estudar esses temas. Ainda como aluno especial, fiz uma 

revisão na literatura acerca do fenômeno da violência escolar, e, a partir daí, comecei 

a entender conceitualmente alguns eventos que haviam ocorrido na minha história de 

vida. As ligações entre infância, escola e violência ficaram finalmente mais claras 

para mim. 

A junção desses elementos culminou na elaboração do presente trabalho de pesquisa. 

A defesa pela possibilidade de fala para a infância aparece como ponto central na 

minha discussão da violência na escola. Tal qual uma inclinação política, essa defesa 

está balizada na minha convicção de que as crianças têm algo a dizer sobre os 
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fenômenos que presenciam diariamente e necessitam que os atores sociais, 

envolvidos nesse processo, sejam capazes de proporcionar-lhes essa escuta.  

Para tanto, devo expressar que não sou o primeiro tocar neste tema. A escola, ao 

longo de sua história, tem sido objeto dos mais diversos estudos. As perspectivas 

exploradas levaram à formação de um grande corpus de conhecimento que abrange 

os mais variados segmentos e aspectos da educação. Essa instituição ainda é um dos 

pilares da formação democrática moderna e da construção do coletivo em prol das 

realizações sociais, sendo sua importância nomeada pelos diversos segmentos 

componentes do corpo social. 

 Nesse sentido, o acesso à educação está garantido em nossa Constituição Federal, 

sendo proporcionado pelo aparelhamento de escolas públicas estaduais e municipais, 

e universidades públicas federais e estaduais. Essa garantia não significa 

necessariamente que haja, em um sentido geral, uma inclusão e distribuição 

igualitária do acesso ao conhecimento. A própria imagem popular da escola pública 

foi alterada drasticamente nas ultimas décadas, em especial a partir dos anos de 1980, 

passando de um espaço de excelência, sem a concorrência da escola privada, para 

uma escola que não oferece qualificação suficiente para o enfrentamento dos desafios 

propostos pela sociedade (Sposito, 2001). 

Um dos componentes expressivos dessa mudança de imagem é o aparecimento 

sistemático das mais variadas formas de violência escolar. Esses atos internos à 

escola, em constante conjugação com a realidade cotidiana das localidades onde 

essas instituições estão inseridas, revelam os mais variados quadros de 

vulnerabilidade social. O retrato da problemática da violência que, com a ajuda dos 

veículos de comunicação, adentrou os lares daqueles que a desconheciam, é 

permeado por uma rede de sentidos que muitas vezes só podem ser esclarecidos 

mediante o contato direto com os atores sociais envolvidos.  

A violência vista por um ângulo aberto, tendo como temas gerais a criminalidade, a 

ação da polícia e de outros órgãos do aparelho do Estado, o tráfico de drogas, o crime 

de colarinho branco, entre outros, mostra as ramificações que esses atos prejudiciais 

à sociedade podem assumir. É comum a vinculação, em noticiários na televisão, da 

nomeação de traficantes e outros criminosos relacionados ao nome da comunidade na 



 16 
 

qual eles estabelecem seu comando. Essa relação crime-comunidade implica em uma 

série de alterações no cotidiano e na constituição das relações sociais dos atores que 

dividem esse espaço.  

Quando penso na abrangência do termo violência, posso considerar que é possível 

levantar um grande número de questões, sendo difícil definir um grau classificatório 

de relevância social para cada faceta que necessita ser investigada. Na observação da 

produção científica acerca da violência escolar, em dissertações e teses, é possível 

notar que a região nordeste do país produziu poucas pesquisas acerca desse 

fenômeno (somente dois trabalhos encontrados). Isso demonstra uma realidade ainda 

pouco acessada e com grandes questões a serem respondidas 2.     

A constituição dos trabalhos de violência escolar demonstra um número expressivo 

de pesquisas realizadas na área de educação. Os poucos trabalhos em psicologia 

(somente duas dissertações e uma tese) dão ênfase à discussão da violência escolar 

relacionadas aos processos psicossociais da comunicação, à prevenção e à 

intervenção psicológica, no desenvolvimento social e da personalidade.  

É importante também considerar os atores sociais envolvidos na pesquisa em 

violência escolar. Muitos trabalhos dão destaque à conjunção entre os olhares de 

atores como professores, membros do corpo técnico e administrativo da escola, pais 

ou familiares, e alunos. Outros somente destacam os alunos ou os professores como 

conhecedores de pontos específicos do fenômeno em questão. É relevante enfatizar 

que nas pesquisas em que o ator central é o aluno, reside à tentativa de entender a 

dinâmica da violência escolar através de um dos seus atores ativos, mas que, porém, 

não é detentor dos mecanismos de gestão desse fenômeno, como é o caso dos 

professores, coordenadores e outros membros do corpo técnico e administrativo da 

escola. 

A literatura internacional, em especial dos Estados Unidos e da França, possui um 

amplo acervo, mas que excluídos os aportes teóricos, pouco dizem sobre nossa 

realidade social e cultural. Há uma urgência por novos trabalhos, especialmente 

quando se refere a esse fenômeno ligado diretamente a outros problemas sociais, 
                                                
2 Os trabalhos, dissertações e teses, aqui apresentados foram colhidos no Portal de Periódicos da 
Capes e serão retomados em profundidade no segmento  INTRODUÇÃO.  
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como desigualdade social, falência do sistema educacional, desemprego, falta de 

perspectivas de futuro e a pouca credibilidade das gestões governamentais. 

Partir para a investigação de uma realidade muito ampla não irá trazer grandes 

evoluções nos dados até agora produzidos, sendo preferível tentar análises de 

contextos microsociais, que indiquem a dinâmica do fenômeno em questão. Ao 

pensar em como interrogar a violência no cotidiano escolar, fui levado à alguns 

questionamentos: Como alunos do ensino fundamental de uma escola pública dão 

sentido à violência escolar? Que fatores atuam na constituição desses sentidos no 

cotidiano escolar? Quais são as estratégias utilizadas pela escola no enfrentamento 

dessa violência? Como esses alunos dão sentidos a essas estratégias utilizadas? 

O objetivo geral do trabalho está circunscrito na tentativa de entender como se 

configuram e se relacionam, no cotidiano de uma escola pública, os sentidos dados 

por alunos de ensino fundamental acerca da violência escolar e das estratégias de 

enfrentamento utilizadas pela escola.  

A presente pesquisa foi estruturada em cinco capítulos, além da introdução, 

considerações finais, e um balaço pessoal acerca do aprendizado e desenvolvimento 

do trabalho. A produção científica sobre a violência escolar foi explorada na tentativa 

de fazer uma análise do conhecimento produzido até então e identificar suas 

possíveis lacunas, em um movimento de abertura para as possibilidades de pesquisa, 

seguindo para problematização do campo teórico-conceitual do fenômeno, 

mostrando as idéias e contraposições dos seus principais autores. Além desse 

elemento, foi realizada uma reflexão acerca dos crimes e dos castigos escolares, do 

lugar da vítima no processo de vitimização, e da necessidade de um estatuto 

epistemológico para a infância.  

Optei por utilizar uma abordagem multirreferencial para fazer dialogar os aportes 

teóricos da psicologia social crítica e da etnometodologia. Um capítulo foi dedicado 

à análise e conjugação dos dois aportes teóricos. Nesse segmento também foram 

explorados os detalhes metodológicos e as possíveis implicações éticas da pesquisa.  

Este estudo foi realizado através de metodologia qualitativa, no qual foram utilizadas 

técnicas etnográficas e a realização de entrevista semi-estruturada com os 

participantes da pesquisa. Os dados foram encontrados serão apresentados em três 
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capítulos, referentes aos achados etnográficos, as entrevistas com as coordenadoras 

escolares e com quatro alunos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Os estudos sobre a violência têm tomado diversos rumos nos últimos anos. A 

diversificação dos focos de pesquisa se deu tanto pelo interesse de cada pesquisador 

por determinada particularidade do tema, quanto pela diversidade de variáveis e 

fatores envolvidos nessa problemática. Assim, a violência vem sendo inserida nos 

diversos campos do saberes, entre eles, Filosofia, Sociologia, Psicologia, 

Antropologia, Direito, todos com diferentes olhares sobre o fenômeno. 

Considerando a violência um fenômeno complexo, Ristum (2001), coloca a 

dificuldade de se estudar esse tema, que abrange características como: polissemia do 

seu conceito; controvérsias sobre a delimitação do seu objeto; quantidade, variedade 

e interação das suas causas e a falta de um consenso sobre a sua natureza. Devido a 

sua complexidade, muitos trabalhos estão centrados somente em uma parte do 

fenômeno. As atividades escolares também têm sido objeto de estudo conjugado a 

essa problemática, tanto por a escola ser um espaço de demasiada importância para o 

desenvolvimento humano, quanto pelo aumento dos casos de atos considerados 

“violentos” dentro dos ambientes escolares. 

A iniciativa de propor estudos sobre a violência dentro das escolas partiu da esfera 

pública. No início dos anos 80, foram realizados projetos voltados aos registros das 

ocorrências de violências acontecidas na escola com o intuito de esboçar um melhor 

quadro da realidade desse fenômeno. Esses estudos tiveram seguimento descontínuo, 

pois muitos gestores públicos não davam continuidade aos trabalhos feitos pelos seus 
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antecessores. Outro fator, ocorrido na mesma década, concerne ao processo de 

transição democrática que abriu espaço para a absorção de um contingente de 

estudantes oriundos das classes mais baixas da sociedade, sendo que esse aumento 

não significou um acompanhamento nos investimentos na área escolar, na formação 

do docente, nem na aplicação de projetos capazes de absorver essa nova realidade 

social. (Sposito, 2001) 

Já nos anos de 1990, outra característica em relação aos estudos sobre a violência 

escolar é notada. Neste período, é freqüente a realização de grandes surveys, em que 

a problemática da violência é abordada dentro de outras temáticas juvenis. As 

pesquisas realizadas em âmbito acadêmico mostram um quadro bastante 

diversificado da problemática no país. Trabalhos, tanto realizados por instituições 

como a UNESCO, quanto por pesquisadores de forma mais isolada, mostram que, 

embora o conjunto de trabalhos ainda seja incipiente, é revelador de um quadro 

social em que a violência permeia as relações sociais, em especial na vida urbana dos 

bairros de periferia, sendo urgente a realização de novos trabalhos sobre a temática 

(Sposito, 2001). 

Como exemplo da vulnerabilidade da escola pública, Sposito e Gonçalves (2002) 

citam uma pesquisa realizada pelo Laboratório de Psicologia do Trabalho e pela 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação que, tendo como objeto as 

relações entre qualidade do ensino e a violência, demonstrou que os registros dessa 

problemática atingindo alunos e profissionais, bem como os registros de 

depredações, furtos e roubos, são bastante diferenciados nas duas redes de ensino, 

sendo a escola pública alvo de maiores acontecimentos relacionados a esses dois 

tipos de atos. As diferenças em percentual chegam a quase 20% em um comparativo 

entre as duas redes de ensino.  

O número de trabalhos referentes à violência escolar, entre dissertações (trinta e 

uma) e teses (três) de cursos de pós-graduação, mostram um retrato da produção 

acadêmica brasileira acerca da violência escolar. Para esse estudo os trabalhos 

encontrados, acerca do tema, no Portal de Periódicos da CAPES foram organizados e 

serão apresentação a partir da sua disposição por: regiões e Estados da federação, 

áreas de conhecimento e participantes da pesquisa. 
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Analisando a distribuição dos trabalhos pelas regiões e Estados do Brasil, é possível 

observar que há uma grande concentração de trabalhos nas Regiões Sul e Sudeste, 

em especial nos Estados de São Paulo (doze trabalhos) e do Rio Grande do Sul (sete 

trabalhos). As demais regiões e Estados foram menos representativos, citando-se, 

como exemplo, a região Centro-Oeste com o Estado de Goiás (duas dissertações) e o 

Distrito Federal (uma dissertação), e a Região Nordeste com o Estado da Paraíba 

(duas dissertações). Não foram encontrados trabalhos na região Norte. Os outros 

Estados que possuem trabalhos são Paraná (duas dissertações); Santa Catarina (uma 

dissertação); Rio de Janeiro (três dissertações); Espírito Santo (uma dissertação); 

Minas Gerais (três dissertações).  

É necessário observar aqui que mesmo as regiões com um número maior de trabalhos 

podem esconder uma realidade ainda não acessada pelos pesquisadores, pois, devido 

à complexidade de fatores componentes da violência escolar, não podemos 

subestimar os acontecimentos e negar a necessidade de novas pesquisas. Nas regiões 

com poucos trabalhos realizados, onde o conhecimento ainda se mostra incipiente, é 

necessário que seja feito um avanço nas pesquisas para que seja possível um 

entendimento mais esclarecedor dessa realidade.  

A análise da produção científica dos cursos de pós-graduação mostrou um 

predomínio de trabalhos na área de Educação, com vinte e seis produções. Nessa 

disciplina, as pesquisa em violência escolar foram relacionadas à: relação da 

Educação com a Psicologia; trabalho docente e formação de professores; 

aprendizagem escolar; educação básica e brasileira; história e política; políticas 

públicas e práticas educacionais; cultura, pensamento e linguagem; educação de 

jovens e adultos; currículo, conhecimento e cultura; educação ambiental; processos 

culturais; gestão e economia da educação.  

As outras áreas foram menos representativas, como a Psicologia, com três trabalhos, 

que relacionaram a violência escolar à: processos psicosociais da comunicação, da 

participação e da exclusão; prevenção e intervenção psicológica; desenvolvimento 

social e da personalidade. Seguida pelas Ciências Sociais, também com três 

trabalhos, relacionando a violência escolar à: construção da cidadania; organização 

social; classes e movimentos sociais. As duas outras áreas foram o Serviço Social, 

relacionando a violência nas escolas à políticas sociais públicas, Estado e sociedade, 
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e as Ciências da Religião, vinculando esse fenômeno com o trabalho de instituições e 

os movimentos religiosos. As áreas de atenção dos campos científicos acima 

apresentados foram retiradas das linhas de pesquisa de cada curso pesquisado.           

Focalizando os participantes das pesquisas, foi possível notar que cinco trabalhos 

conjugavam a participação de atores como professores e alunos; seis com a 

participação de alunos, professores e outros atores escolares (coordenadores, 

diretores, assistentes administrativos); cinco apenas com professores; nove somente 

com alunos; um com pais e alunos; um com policiais militares; em dois não houve 

participantes, pois os trabalhos utilizam material jornalístico e material informático 

científico (CD-ROM ANPED/99)3.  

Os trabalhos, em geral, mostram entendimento das práticas escolares como 

apaziguadoras das violências realizadas em ambientes externos. A escola é colocada 

no papel de vítima perante a violência praticada no seu espaço e na comunidade. A 

noção de controle do espaço e da infância fica evidenciada nas tentativas de estudar 

as concepções éticas e suas aplicações no cotidiano escolar, as vivências em bairros 

violentos e sua repercussão no ambiente escolar, a avaliação das medidas sócio-

educativas e a concepção de violência decorrente da formação valorativa. O ator 

aluno não toma forma representativa, não conta como conhecedor legitimado das 

violências. Esse torna-se, no conjunto dos trabalhos, mero componente do fenômeno 

do qual não está habilitado a falar.    

Outra distinção a ser feita é a de que, dentro da literatura nacional, há um enfoque 

grande em processos multi-referenciados para a pesquisa em violência escolar. Como 

bem coloca Abramovay e Rua (2002), há uma referência à crise da educação, 

abarcada por temáticas vinculadas com a pobreza, a cultura da violência, o 

desencanto do lugar da educação, a qualidade dos recursos nos sistemas de ensino e 

as ressonâncias da violência dentro do espaço escolar.  As autoras, em conformidade 

com a literatura internacional, também destacam que o professor é peça chave para 

                                                
3 Esse segmento foi elabora a partir da consulta no Portal de Periódicos da CAPES dos trabalhos de: 
Lara (2001); Lopes (2001); Silva (2000); Andrade (1998); Laterman (1999); Paim (1997); Silva Filho 
(2003); Guedes (1999); Nogueira (2000); Simões (2000); Augusto (2001); Araújo (2000); Nascimento 
(2000); Cordeiro (1999); Rodrigues (2003);Muller de Andrade (2001); Brunetta (2003); Couto (2003); 
Porto (2002); Costa (2000); Santo (2002); Reszka (2000); Tigre (2002); Oliveira (2003); Nogueira 
(2003); Nicolodi (2002); Loureiro (2003); Sartori (2003); Oliveira (2002); Etchart (1999); Corti 
(2002); Martins (2003); Ferreira (2002); Amado (2001). 
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as ações preventivas e para o controle da violência escolar. Como já destacado, 

retoma-se aí a clausura dada ao conhecimento experimentado pelo aluno e sua 

possibilidade de intervenção em situações de violência escolar.   

A literatura norte-americana é vasta sobre a problemática, compreendendo estudos 

acerca de práticas comportamentais como bullying4; dos recentes e freqüentes 

ataques realizados por estudantes armados, dentro do espaço escolar, resultando na 

morte de alunos e no suicídio dos atiradores; da percepção dos alunos acerca dos 

fatos e acontecimentos de violência escolar; e estudos que objetivam a elaboração de 

manuais que explicitem as atuações de enfrentamento acerca da violência escolar5.  O 

próprio processo histórico norte-americano é revelador de um quadro escolar 

permeado pela violência. As escolas, antes da década de 1960, eram separadas para 

as clientelas branca e negra, especialmente no sul do país, fato que somente foi 

revertido após inúmeros conflitos da comunidade negra com policiais e 

representantes da comunidade branca. A solução legal foi dada pelo Presidente John 

F. Kennedy que, apoiado por uma decisão tomada pela Suprema Corte, decretou a 

integração dos alunos brancos e negros nas escolas municipais, estatuais e federais 

daquele país. Até esse momento, existiam Estados, como a Geórgia, onde todas as 

escolas eram segregacionistas 6.  

Pesquisas transculturais mostram, também, uma dificuldade de assimilação do termo 

bullying por outras culturas, além das de língua inglesa, onde este foi originalmente 

criado. Uma pesquisa realizada em cinco países (Inglaterra, Espanha, Itália, Portugal, 

Japão) mostrou que os pais de crianças vitimizadas têm dificuldades em conceituar 

as experiências relatadas por seus filhos, sendo que, muitas vezes, esses 

acontecimentos não são levados em conta, mostrando a tendência de banalizar os 

fatos de violência. (Smorti, Menesini &  Smith, 2003) 

Outro país com considerável tradição em estudos sobre a violência escolar é a 

França. Lá, os estudos partem desde os primeiros trabalhos ensaiados por Émile 

                                                
4 Atividade que consiste em intimidação por parte de um aluno de maior, menor ou de igual idade 
sobre outro aluno, e que tem por objetivo conseguir alguma vantagem social ou/e econômica. Há 
presença de estudos sobre bullying também em outros paises, como Japão, Coréia, China etc. 
(ABRAMOVAY et al, 2002) 
5 Informações colhidas no Portal de Periódicos da CAPES – revista eletrônica Web of Science 
6  Informações colhidas no site: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3rgia_(EUA). 
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Durkheim acerca da disciplina escolar e da existência de uma criminologia infantil, 

passando, nos anos de 1960, pelos trabalhos de Pierre Bourdieu acerca da violência 

simbólica e da escola como sendo reprodutora das desigualdades sociais, que 

influenciaram diretamente acontecimentos históricos franceses, como o “Maio de 

68”, e os trabalhos de Michel Foucault, ainda na década de 1960, acerca do exercício 

do poder (Debarbieux, 2001). 

Nos anos de 1970, as preocupações francesas centram-se na segurança e na 

prevenção da delinqüência juvenil, mas há outros trabalhos que enfatizam a relação 

entre cultura e desempenho acadêmico. A rotulação das escolas como sendo espaços 

de delinqüentes, ou oportunos para contravenções sociais, mostra também uma forte 

inquietude com o papel que ela tem na construção de sujeitos sociais. No final dessa 

década, há o aparecimento de relatórios governamentais que demonstram 

preocupação a respeito da geografia e das dimensões desse fenômeno na sociedade 

francesa. A partir da década seguinte, surge, nessa sociedade, um sentimento de 

insegurança, que impregna as relações sociais, de maneira que o pensamento das 

políticas públicas volta-se para a noção de proteção do espaço escolar contra as 

falhas estruturais da sociedade. Após o silêncio da mídia em relação ao fenômeno da 

violência, no final da década de 80, há o surgimento de alguns trabalhos de cunho 

psicanalítico e sociológico. Alguns autores se destacam, como Eric Debarbieux, 

realizando pesquisas acerca das incivilidades nos espaços escolares, e François 

Dubet, trabalhando com os processos de exclusão escolar (Debarbieux, 2001). 

Pensando em locais para a violência, Burke (2002) analisa as cidades 

contemporâneas como possuidoras de campos de violência. Assim, neste sentido 

geográfico, podemos considerar, tanto no Brasil como em outros países, a escola e a 

comunidade que a cerca como espaços específicos de itinerários violentos, pois o 

indivíduo, quando entra no espaço escolar, não deixa do lado de fora toda a sua 

constituição social. O convívio com o crime organizado, o narcotráfico e fatos 

freqüentes como assaltos, estupros, depedração do patrimônio escolar fazem com que 

a violência seja de cunho cotidiano, expresso muitas vezes nas mais variadas práticas 

sociais. Cardia (1997), em um trabalho em que procura enfatizar as relações entre 

violência urbana e os acontecimentos escolares, refere-se à violência no bairro e nas 
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famílias como fatores importantes relacionados ao acontecimento de eventos 

violentos no espaço escolar.  

Na escola, transitam tanto os acontecimentos sociais referentes à comunidade na qual 

ela está inserida, quanto fatos de violência familiar dos quais muitas vezes os 

próprios alunos são vítimas. Desse modo, a autora aponta que, por uma falta de 

estrutura que possibilite uma melhor mobilidade social, as crianças, freqüentemente, 

procuram outras saídas para a entrada em uma sociedade de consumo já instalada, 

entre elas a procura por um trabalho formal e/ou informal e, quando não conseguem 

realizar tal saída, acabam por ingressar em gangues e/ou passam a trabalhar para o 

narcotráfico e/ou crime organizado. (Cardia, 1997)  

Relacionando as múltiplas formas de interação entre a violência e a escola, Sposito 

(1998) dá destaque à associação estigmatizada feita entre pobreza e violência. É 

óbvio que as relações de causa e efeitos não se aplicam, sendo que o que está em 

jogo é a forte desigualdade social existente e o convívio contínuo entre dois mundos: 

o dos incluídos e o dos excluídos socialmente. O mundo capitalista está, assim, 

dividido entre aqueles que podem ter alguma coisa e os que não podem ter, pois 

estão à margem da possibilidade econômica de consumir.  

Em um trabalho referente à exclusão social e à violência, Zaluar (1992) coloca que a 

pobreza passou por um processo de transformação social, deixando de ter um caráter 

mais idealizado pelos pressupostos cristãos e passando para uma fase de não 

diferenciação entre o “pobre honesto” e o “marginal”. Assim, as classes mais 

desfavorecidas, por não terem acesso aos bens de consumo, muitas vezes são 

colocadas como suspeitas de atos ilegais, sendo enfática a associação de que não ter 

dinheiro para consumir é sinônimo de ter que roubar.  A autora também se refere à 

idéia do senso comum de que é necessário estudar para ser alguém na vida, o que 

contrasta com os projetos educacionais que não priorizam a qualidade de ensino e 

não necessariamente proporcionam essa ascensão social. A falta de oportunidades 

igualitárias coloca a população menos favorecida em uma posição sem muitas 

escolhas, e o que resta, muitas vezes, é a evasão escolar em busca de novas 

oportunidades para se alcançar essa possibilidade de consumir, de acumular bens 

(Zaluar, 1992). 
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As escolhas, muitas vezes drásticas e decisivas na formação e participação dos 

sujeitos na coletividade, põem em xeque a eficácia dos sistemas de ensino para a 

população menos favorecida. A não possibilidade de acesso aos produtos e serviços 

causa uma tensão no sistema social. O sujeito é colocado, então, em uma posição de 

querer ter, sob a influência das mensagens transmitidas pelas mídias de massa e pelos 

modelos e valores socialmente constituídos em sua comunidade, mas tal 

possibilidade está distante das suas condições sociais e econômicas. Essa situação 

está legitimada por uma ausência de “garantias”7 de direitos civis e humanos aos 

cidadãos, sendo que, no nosso país esse quadro é bastante grave, pois a dívida social 

do Estado para com a sociedade civil é imensa. Assim, o retrato das desigualdades 

toma formas sociais diversificadas apresentando, concomitantemente, miséria, 

desemprego, falta de moradia, pouco acesso ao sistema de saúde, baixa qualidade do 

ensino e evasão escolar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Embora os direitos individuais e coletivos estejam legitimados na Carta Constitucional, é comum 
verificarmos, tanto na literatura quanto na prática cotidiana, um distanciamento desses para com a 
população em geral, que, diante das falhas freqüentes do Estado brasileiro, não sabe a quem recorrer 
para fazer valer esses direitos.  
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CAPÍTULO I 

 

O FENÔMENO DA VIOLÊNCIA ESCOLAR 

 

 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos produções científicas sobre o tema 

violência escolar. Além da análise dos trabalhos de pesquisa vinculados ao tema, 

serão discutidas as relações entre os crimes e os castigos escolares, as relações de 

vitimização no fenômeno da violência escolar e a defesa da necessidade de um 

estatuto epistemológico para a infância. Essa análise e discussão servirão como 

alicerce para a análise dos dados obtidos pela pesquisa.    

 

 

1.1.   A produção científica sobre a violência escolar 

 

 

O termo violência não possui um aparato conceitual que seja homogêneo, linear e 

conclusivo. Ristum (2001), ao estudar esse fenômeno, observa a presença de 

características como polissemia do seu conceito, controvérsias sobre a delimitação do 
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seu objeto, quantidade, variedade e interação das suas causas e a falta de consenso 

sobre a sua natureza.  

A polissemia é entendida como a pluralidade de sentidos dados a um só fenômeno, a 

violência. A autora observa que, por possuir um grande aparato de conceitos que 

envolvem essa questão, muitas definições privilegiam determinadas partes do 

fenômeno, deixando outras à margem, sendo que a particularização e a 

especificidade parecem facilitar a definição do que seria violência, mesmo que essa 

ainda se mostre pouco conclusiva (Ristum, 2001). 

Há também muitas controvérsias acerca da delimitação da violência como objeto de 

estudo. Inicialmente, esse fenômeno pertencia ao campo de estudo e entendimento 

das ciências jurídicas, mas, com o desenrolar histórico e o acúmulo e a diversidade 

de características que o envolvem, este passou a ser alvo de estudos de outras 

ciências como a Psicologia, a Sociologia, a Filosofia, a Educação, entre outras. 

Assim, desenvolveu-se uma fragmentação da violência como objeto de estudo, 

verificada em trabalhos que privilegiam as características da vítima (mulher, negro, 

infância, adolescente etc), características da situação (trânsito, escola, transporte, 

rural, urbana), características da ação violenta (sexual, física, verbal), características 

do agressor (policial, marginal, juvenil), características das relações entre vítimas e 

agressores (doméstica ou familiar, relação de poder), características das causas 

(drogas, álcool, condição sócio-econômica, desigualdade social e exclusão social). 

Como essas categorias não são excludentes, alguns trabalhos podem focalizar mais 

de uma característica (Ristum, 2001). 

As causas da violência compõem uma constelação diversa e plural, sobre a qual não 

há uniformidade entre os autores. Cruz Neto e Moreira (1999) distinguem o quadro 

de causas, no Brasil, como constituído de fatores sócio-econômicos (relação pobreza 

e criminalidade, desemprego, desigualdades sociais e exclusão), fatores institucionais 

(ineficiência na repressão, compreendida pela sua baixa credibilidade perante a 

população, e ineficiência na prevenção, evidenciada pela omissão do Estado), fatores 

culturais (presença de duas culturas, uma rica e a outra de terceiro mundo, onde a 

permeabilidade entre esses estratos é marcada por contrastes e discriminação), 

demografia urbana (explosão demográfica, falta de infra-estrutura e mortalidade 

infantil). Os autores colocam, ainda, dois outros fatores que influenciam as causas da 
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violência, que são os meios de comunicação (assumem um papel de formadores de 

opinião) e a globalização (supressão de fronteiras e aumento das facilidades para 

atividades ilegais como: narcotráfico, comércio de armas, etc.). 

Embora tenha abrangido uma boa quantidade de fatores, Cruz Neto e Moreira (1999) 

não relacionam a violência a fatores com características de causas pessoais. Outros 

autores tentaram organizar as causas da violência a partir da dinâmica ocorrida no 

fenômeno, entre eles, Briceño-León (1999), que postula a violência como integradora 

de três fatores causais: os originários da violência (quebra de normas e controles 

sociais, insatisfação), os fatores que fomentam a violência (impunidade, não 

resolução de conflitos) e os fatores que facilitam a violência (álcool, drogas, porte de 

arma, banalização da violência). A visão de multideterminação do fenômeno da 

violência é outro ponto relevante, pois é necessário afirmar a existência de múltiplas 

causas dinâmicas no acontecimento desse fato social. 

Em uma tentativa de sintetizar a multicausalidade da violência, Ristum (2001) 

classifica os fatores causais encontrados na literatura em três categorias, em um 

modelo semelhante ao proposto para o estudo do desenvolvimento humano por 

Bronfenbrenner (1996): As causas contextuais distais (conjuntura econômica, social, 

política, cultural), as causas contextuais proximais (casa, família, rua, instituições 

sociais) e as causas pessoais (pertencentes ao indivíduo – dependência de álcool ou 

drogas, desequilíbrio emocional, estresse, temperamento, natureza ou índole da 

pessoa). A autora reconhece que, apesar de haver divergências teóricas, há consenso 

na literatura acerca da multicausalidade e da interação de fatores no acontecimento 

do fenômeno da violência.  

Analisando o termo violência, Chesnais (1981) argumenta que a lógica da sua 

concepção deve ser hierarquizada a partir de seu custo social. Esse autor pontua que 

o termo em si está ancorado em uma concepção de dano irreparável à vida, sendo seu 

remetente imediato a violência física, que exige reparação e intervenção do Estado. 

Essa violência estaria em primeiro plano, sendo seguida pela violência econômica, 

articulada aos prejuízos causados ao patrimônio e que não caracterizaria violação da 

integridade humana, e pela violência moral ou simbólica, de forte cunho subjetivo, 

atrelada a conteúdos de autoridade. 
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Inserindo essa temática no campo institucional escolar, vamos encontrar outra 

dificuldade, que Charlot (1997) caracteriza como a perda do encantamento escolar. 

Para ele, há um mito de inocência que circula, protege e mascara muitas práticas 

sociais escolares. O desvelamento expõe, a muitos, uma realidade custosa e que se 

contrapõe às fórmulas implicadas no regime democrático. Para ele, o conceito de 

violência escolar estaria relacionado a três concepções: a de violência (brigas, 

crimes, vandalismo); incivilidades (humilhações, falta de respeito, xingamentos) e 

violência simbólica ou institucional (descrédito na educação, desprazer na 

aprendizagem, negação da identidade e satisfação profissional do educador, 

indiferença dos alunos). Há, ainda, em suas discussões, a argumentação de que as 

incivilidades são as formas de violência que mais ameaçam o sistema escolar, pois 

põem em cheque a predisposição democrática da sociedade.   

O conceito de violência simbólica toma lugar central nessa discussão. Cunhado por 

Pierre Bourdieu, a partir de sua teoria reprodutivista, na qual a escola não contraria a 

manifestação das classes sociais enquanto classes desiguais, e acaba favorecendo a 

reprodução de tais desigualdades, esse conceito propõe uma análise da ação 

pedagógica vinculada a um ensinar através de forças dissimuladas, em que o que está 

em jogo é a imposição de um esquema cultural dominante, que muitas vezes não faz 

parte do cotidiano cultural dos alunos. Os professores são investidos de um poder 

legitimado pelo Estado, o que faz com que eles possam impor os conteúdos 

transmitidos como verdades incontestáveis (David, 1997). 

Esse poder atribuído à escola é denominado, por Bourdieu, de “poder simbólico”, 

que seria “uma forma transformada, quer dizer, irreconhecível, transfigurada e 

legitimada, das outras formas de poder” (Bourdieu, 1989, p. 15). Esse poder somente 

se exerce se for reconhecido pelos atores sociais participantes. Assim, a escola torna-

se um local perfeito para sua execução, onde o professor dita o que o aluno deve 

aprender e esse não contesta o seu poder e saber. Então, a violência simbólica estaria 

sustentada pela exclusão e dominação promovidas pela linguagem, e pela 

legitimidade dada ao professor pelo Estado, sendo através dela que o poder simbólico 

seria exercido (Zaluar & Leal, 2001). 

Refletindo sobre a desvalorização social, o empobrecimento do professor e a 

banalização da violência, Bosi (1997, citado por Ristum, 2001) argumenta que a 
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remuneração dos professores pode ser comparada à de um operário não qualificado, 

somando-se a isso as precárias condições de trabalho, em especial no ensino público, 

e os investimentos equivocados na formação profissional. Há, assim, um desinteresse 

gradual dos professores pelo ato da educação e também pelo acesso a novas formas 

de capital cultural. As violências, nestes ambientes, são banalizadas no sentido da 

falta de questionamento de atos ocorridos no cotidiano. Aos indivíduos restaria 

tornar-se menos sensíveis aos seus episódios. Pensando em um caráter social da 

instituição escolar, Ristum (2001) aponta que a violência, nesses espaços, não pode 

ser compreendida fora do tripé: comunidade, família e escola. 

A violência ocorrida em âmbito escolar deve também ser distinguida das que 

acontecem, de modo mais geral, no meio social. Para Ristum (2001, p. 134), este 

conceito se referiria a uma “(...) violência que envolve membros dos corpos docente 

e/ou discente e/ou técnico e/ou administrativo e/ou direção e/ou pessoal de apoio, 

referente a questões escolares administrativas, disciplinares e acadêmicas.” Segundo 

a autora, as depedrações escolares também se incluiriam nessa categoria de violência. 

A violência escolar se diferencia de outras por se ater aos fatos escolares, sendo que, 

por exemplo, um crime que acontecesse nas dependências da escola e não envolvesse 

seus membros e as questões que lhes são próprias, não poderia ser considerado 

violência escolar, ainda que os fatos ocorridos no interior do espaço escolar não 

possam ser dissociados do contexto social8. 

Pensando a pesquisa em violência escolar, Debarbieux (1996) afirma que todo 

processo de conhecimento que envolvesse esse fenômeno deveria abarcar: a) as 

qualificações do código penal para os crimes, delitos, assaltos, tráfico e consumo de 

drogas; b) as incivilidades, categorizadas especialmente pelos atores sociais 

participantes; c) os sentimentos de insegurança, tendo como referência não somente 

aqueles encontrados no cotidiano, mas também os de âmbito mais geral, difundidos 

nos meios sociais.  

A transgressão das leis normativas também é considerada por Dupâquer (1999). Na 

ótica desse autor, o fenômeno da violência escolar estaria imbricado no rompimento 

                                                
8 Essa discussão foi apresentada em mesa redonda intitulada “Violência: uma forma de expressão da 
escola?”, no III Congresso Norte-Nordeste de Psicologia, 2003, João Pessoa. Resumo publicado nos 
Anais do congresso, 2003. v. I. p. 247-248. 
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de regras socialmente aceitas e compartilhadas, sendo, assim, difícil o 

estabelecimento de fronteiras entre a violência escolar e a quebra das regras de 

civilidade. Dupâquer (1999) considera como sendo violência escolar os atos contra 

os bens individuais, o vandalismo, os atos verbais e morais contra os alunos e os atos 

físicos. Os atos de incivilidades seriam encontrados nos delitos contra objetos, nas 

intimidações físicas e verbais, na falta de limpeza dos banheiros e espaços públicos, 

no porte de drogas e armas e nas transgressões dos costumes.  

No debate sobre a incivilidade como prática de violência escolar, Debarbieux (1996, 

p. 104) posiciona tais acontecimentos como um distanciamento das regras da vida em 

sociedade:  

L´incivilité, reppelons-le ouvre au chaos, au non-sens. Son omniprésence dans le 

discours des adultes est signe d’ une profonde crise de sens, d’une rupture 

idéologique. Il est peu de collèges, et peu d’ écoles primaires urbaines populaires, 

dans laquelle nous n’ayons rencontré à des degrés divers, tensions quotidiennes, 

sentiment d’ absurdité de la vie scolaire, et distance sociale. 9 

Assim, as rupturas das violências escolares perpassam o cotidiano. Em uma tentativa 

de distinguir os fatores que atravessam a realidade da violência escolar, Abramovay e 

Rua (2002) afirmam que esse fenômeno é composto por variáveis exógenas e 

endógenas. Ao primeiro grupo de variáveis pertenceriam: a) gênero; b) relações 

raciais, racismo e xenofobia; c) composição étnica/racial e situações migratórias; d) 

família; e) mídia; e f) características de onde se situa a escola – bairro e sociedade. 

Ao segundo grupo de variáveis pertenceriam: a) idade; b) regras, disciplinas e 

projetos pedagógicos; c) professores e suas relações com os alunos; d) má qualidade 

do ensino e carência de recursos humanos. 

A distinção de variáveis, proposta por Abramovay e Rua (2002), mostra o quão 

permeável é o cotidiano escolar. O debate fica centrado na oposição entre o que se 

encontra dentro e fora da escola. Essa relação entre as características, a grosso modo, 

acaba revelando a íntima relação escola-comunidade. A separação desses indicadores 

                                                
9 A incivilidade, é importante lembrar, dá abertura ao caos, ao non-sens. Sua onipresença no discurso 
dos adultos é sinal de uma profunda crise de sentido, de uma ruptura ideológica. Existem poucos 
colégios e poucas escolas primárias urbanas populares onde não encontramos em graus diversos, 
tensões cotidianas, sentimento do absurdo da vida escolar e distância social. (tradução nossa) 
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acaba, também, minimizando as ações do corpo escolar e transferindo, muitas vezes, 

a responsabilidade para causas mais gerais e exteriores ao seu espaço geográfico.  

Essa relação entre o que é interno e o que é externo à escola acentua-se com as 

iniciativas de organizações criminosas em manter o controle das comunidades nas 

quais as escolas estão inseridas. O propósito estaria em manter, sob o seu controle, 

não só moradores, mas também instituições mais representativas como as escolas, 

que passam a fazer parte do seu território de atuação (Candau, Lucinda & 

Nascimento, 1999). A entrada do tráfico nas relações escolares acaba, também, por 

revelar os lugares comuns para a violência, sendo que, como observa Guimarães 

(1998), os alunos diretamente relacionados com o tráfico e com as organizações 

criminosas não seriam necessariamente os mais violentos, mas a presença desses 

pode ser considerada um elemento perturbador do andamento da vida da escola. 

 

 

1.2.   As relações entre os crimes e os castigos escolares. 

 

Que o castigo, se assim posso exprimir, fira mais a alma do que o corpo 

(Mittermaier, 1836, p. 326., citado por Foucault, 2005). 

O crime é um atentado contra o rei, para tanto, o rei deve vingar-se. Além da vítima 

injuriada, o crime ataca diretamente o direito do soberano, sua dignidade e seu 

caráter. O ataque ao soberano é pessoal e físico, pois a lei é a sua vontade e força. 

Sua intervenção ao delito cometido é uma réplica àquele que o ofendeu. O castigo 

dado ao infrator não deve ser identificado como uma simples reparação ao dano 

causado, ele é a ação vingativa do Rei, que de maneira pessoal e pública, faz valer o 

seu desejo (Foucault, 2005). 

Ao debruçar-se sobre a passagem da utilização de penas centralizadas no suplício, 

utilizadas pelo antigo regime, para penas que objetivavam a perda de um bem ou de 

um direito, tal como a privação da liberdade, Foucault (2005), em sua obra Vigiar e 

Punir, propõe, como seu objetivo central, a análise correlativa da alma moderna e de 

um novo poder de julgar. Para tanto, Foucault estabelece quatro regras gerais: tomar 
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a punição como uma função social complexa, adotar, em relação aos castigos a 

perspectiva da tática política, colocar a tecnologia do poder no princípio tanto da 

humanização da penalidade, quanto do conhecimento do homem, e verificar se a 

entrada da alma no palco da justiça penal não é uma modificação na maneira como o 

próprio corpo é investido pelas relações de poder. 

Essa análise traz à tona a questão da concepção da sociedade disciplinar e o 

entendimento das relações de poder estabelecidas através dessa transformação. A 

noção de poder de Foucault (1979) passa, necessariamente, pela compreensão de que 

este é um mecanismo de funcionamento dinâmico, ou seja, o poder não é uma coisa 

material retida nas mãos de uns poucos, mas um mecanismo de ação que pode ser 

exercido por qualquer pessoa, em qualquer posição. Assim, Foucault (2005) afirma 

que as ações disciplinares são componentes chaves para o entendimento das 

instituições do século XX (escolas, prisões, manicômios, etc.) e, principalmente, para 

a compreensão de que a sociedade disciplinar tinha por objetivo tornar dóceis, 

eficazes e submissos os corpos dos seres humanos. 

A constituição das sociedades disciplinares veio substituir o modelo no qual o 

soberano punia violentamente as infrações cometidas. Não se trata de um simples 

processo de humanização das penalidades, mas de uma alteração na maneira de 

castigar os infratores. A partir dessa transformação, as punições passaram a ser 

ligadas a uma verdadeira ortopedia social, em que se regulava a distribuição e o 

espaço dos indivíduos. As atividades passaram a ser reguladas hierarquicamente e 

organizadas através de um rígido controle temporal. A vigilância ostensiva sobre os 

indivíduos permitiu a articulação de um poder a um saber: de uma ação 

disciplinadora a uma norma que determina o que faz parte da normalidade e 

distingue o que pertence ao certo e ao incorreto (Foucault, 1979).  

A técnica aplicada em um suplício envolvia uma personalização da pena. O suplício 

seria a correlação entre o tipo de sofrimento com a gravidade do crime, a pessoa do 

criminoso e o nível social de suas vítimas. A pena não era executada ao acaso, era 

extremamente calculada em número de golpes, tempo de agonia e instrumento 

utilizado para infligir a dor. Tudo cabia ao tribunal decidir, nos mínimos detalhes. O 

ritual do suplício, um triunfo judicial, deveria ser assistido por todos. Com a função 

de purgar o crime, o suplício traçava, sobre o próprio corpo do condenado, marcas e 
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sinais que não se apagavam. Na lembrança dos homens, ficava a exposição e o 

sofrimento devidamente constatado (Foucault, 2005). 

A alma, como correlato de algo metafísico e/ou dotado de uma divindade, é 

questionada por Foucault (2005) que a condiciona ao elemento produzido no 

exercício do poder/saber sobre o corpo. Assim, se produz, histórico-culturalmente, a 

alma do delinqüente, do louco, do prisioneiro, etc. A alma passa a ser, ao contrário 

do pensamento teológico, uma tecnologia de poder sobre o corpo, que Foucault 

(2005) condiciona a um instrumento de anatomia política e destaca, em analogia: 

“alma, prisão do corpo” (Foucault, 2005, p.29).  

Ao inverter a clássica proposição de Platão, o corpo é a prisão da alma, Foucault 

desconstrói o caráter mistificador da dualidade corpo e alma. Silveira e Furlan 

(2003), ao comentar a expressão de Platão, invertida por Foucault (2005), afirmam 

que a alma, analisada como uma construção de discursos e saberes, somente produz 

algum significado quando materializada sobre os corpos, as instituições e as práticas 

sociais. Ela é, enquanto realidade histórico-discursiva, um adesivo aos corpos e aos 

comportamentos. Dessa forma, o corpo, para Foucault, seria o elemento de 

sedimentação (na qual se fixam os sinais e as marcas) e a alma o depositante de 

sedimentação (um campo de confrontação e de dinamização de verdades constituídas 

historicamente). 

No campo educacional, é possível verificar na análise realizada por Áries (1978) 

sobre a passagem da escola da idade média para os tempos modernos, que a 

introdução da disciplina está intrínseca a esse processo de transformação. A escola, 

que antes acolhia indiferentemente crianças, jovens e adultos, passa a ser um espaço 

de controle, cada vez mais associado a uma moral que exigia o respeito às normas 

estabelecidas. Um tempo mínimo para a educação, o respeito às instituições que a 

promoviam e a conscientização de uma vigilância necessária passam a ser 

intensamente exigidas. Surge, então, a criança bem educada, diferenciada daquelas 

advindas das classes populares, dos “moleques”, distanciadas das rudezas e das 

imoralidades da vida urbana. 

Ao debruçar-se sobre o surgimento da boa educação e da necessidade da criança bem 

educada, Santos (2004) revela o quanto essa transformação foi marcante na cidade de 
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São Paulo no final do século XIX e início do século XX. Essa capital passava por um 

intenso processo de industrialização e recebia uma demanda grande de imigrantes 

que chegavam em busca de empregos e oportunidades. Com isso, a população da 

cidade saltou de trinta mil habitantes em meados da década de 1870, para cerca de 

duzentos e oitenta e seis mil em 1907, o que levou ao surgimento das mais variadas 

crises sociais e ao aumento da quantidade de crimes ocorridos no cotidiano. Esse 

autor evidencia que o coeficiente de prisões por dez mil habitantes, entre 1900 e 

1916, era de 307,32 maiores e 275,14 menores. Os crimes realizados por menores 

eram distintos dos cometidos pelos adultos: “entre 1904 e 1906, 40% das prisões de 

menores foram motivadas por desordem, 20% por vadiagem, 17% por embriaguez e 

16% por roubo” (Santos, 2004, p. 214). 

Além do alto número de crimes cometidos pelos menores, outro fator preocupante 

era a falta de clareza da legislação brasileira acerca das infrações cometidas e do tipo 

de punição a ser adotada. Comentando esse aspecto, Santos (2004) afirma que, desde 

o código do Império, era dado um grande poder aos juizes sobre como proceder em 

relação aos menores e, com a mudança de legislação no começo da República, o 

termo “menor” ficou perdido em um embaraço classificatório que ia desde a idade de 

cometimento do crime até a capacidade de discernimento em relação ao ato, ou seja, 

se a corte judicial considerava ou não o menor responsável pelo crime cometido. A 

correção a ser aplicada, a “ortopedia social”, passava necessariamente pela 

pedagogia do trabalho e era realizada por institutos disciplinares. 

No início do século XX, o Estado brasileiro não contava, no seu aparato estrutural, 

com institutos específicos para menores. Muitos eram recolhidos às cadeias públicas 

e ficavam confinados com outros adultos. A cidade de São Paulo contava com alguns 

institutos privados de recolhimento de menores, financiados por comerciantes e 

industriais e/ou por ordens religiosas. Essas instituições relutavam em receber 

menores incriminados judicialmente, já que não consideravam justo para com os que 

pagavam pensão regularmente, pois esses não iriam querer “ombrear” com meninos 

de má reputação ou corrompidos (Santos, 2004). 

Para solucionar esse problema, o Estado de São Paulo construiu, no início de 1902, 

um instituto disciplinar (destinado aos criminosos menores de 21 anos e aos menores 

mendigos e/ou abandonados maiores de 9 anos e menores de 14 anos) e uma colônia 
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correcional (destinava-se à correção pelo trabalho). Os menores eram ingressos no 

instituto através de ordem judicial, que também determinava seu tempo de 

permanência. Após um rigoroso interrogatório, realizado pelo diretor da instituição, 

os menores eram registrados em um livro de matrícula e encaminhados ao exame 

médico no qual se decidia, através da robustez física e aptidão, para qual seção ele 

seria designado (Santos, 2004). 

O programa disciplinar voltava-se para hábitos de produção e melhor convívio com a 

sociedade que os rejeitara. As seções de exercício físico eram contínuas e 

destinavam-se a doutrinar os jovens sobre as necessidades de uma cidade 

condicionada pela lógica da produção. O programa educativo contemplava aulas de 

educação cívica, para estimular o amor à pátria, e aulas de gramática, matemática e 

física. Apesar dos esforços, era comum os jovens, após um longo período de estadia, 

saírem semi-analfabetos. As fugas eram freqüentes, motivadas pela não sujeição ao 

regime disciplinar. O regimento proibia a utilização de castigos físicos, o que não 

significa que punições não eram aplicadas. Elas eram aplicadas em uma escala 

crescente: advertência e/ou repreensão particular ou em classe, privação de recreios, 

isolamento nas refeições, perda definitiva ou temporária de insígnias de distinção ou 

empregos de confiança, cela clara com trabalho e cela escura para as faltas mais 

graves. Um sistema de recompensas também era utilizado, o que, de certa forma, 

militarizava o cotidiano dos jovens (Santos, 2004). 

Em um artigo sobre as medidas punitivas para recuperação de menores em 

estabelecimentos disciplinares mantidos pelo Estado do Rio Grande do Sul, entre 

1945 e 1964, Ertzogue (1999) problematiza a relação entre a necessidade dos 

castigos como punição para os jovens institucionalizados e a existência de um saber 

médico, jurídico, filosófico e pedagógico destinado a tornar dócil e eficaz, através da 

disciplina, a conduta dos menores. Os dados foram levantados através da leitura dos 

regulamentos de disciplina (catálogo de castigos e circunstâncias para sua aplicação) 

e dos processos administrativos e disciplinares encontrados nas instituições 

pesquisadas e nos arquivos públicos. As primeiras formas de punição encontradas 

eram aplicadas em função do controle temporal: os internos deveriam levantar na 

hora determinada, chegar com pontualidade às chamadas gerais, não faltar às aulas 

e/ou oficinas, não fumar nos locais proibidos pela instituição e não se ausentar por 
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mais de sete minutos para suas necessidades fisiológicas. A infração dessas normas 

incorria na penalidade de escrever, em horas livres, quinhentas vezes Não devo me 

atrasar, ou faltar, etc. Os regulamentos também recomendavam a remuneração dos 

internos, com a finalidade de despertar o interesse pelo serviço, para que 

produzissem mais e com maior perfeição (Ertzogue, 1999). 

A punição para fugas ou saídas não autorizadas também estavam previstas. Para 

essas infrações, era aplicada a suspensão das saídas autorizadas por quinze dias e, em 

caso de reincidência, os menores eram suspensos dos jogos e de outras atividades, 

multiplicando-se a pena. Quando da ocorrência de delitos mais graves, como, por 

exemplo, roubo, porte de arma, alcoolismo, os internos, depois de devida 

comprovação do delito, eram encaminhados ao diretor da instituição que deveria 

definir a forma de punição. Geralmente o infrator era retido em um quarto reservado, 

de quinze a trinta dias, e era suspensa sua participação em atividades de lazer por 

sessenta dias (Ertzogue, 1999). A penalidade era personalizada ao infrator e era 

executada de acordo com o desejo da autoridade do estabelecimento. Ao deixar a 

cargo do diretor institucional a definição da penalidade paras as infrações mais 

graves, o regulamento remonta o modelo já apontado por Foucault (2005) como 

desejo de vingança do soberano aos crimes cometidos pelos seus dominados.  

Um dos castigos mais antigos e utilizados era fazer com que o infrator ajoelhasse 

perante a classe. Essa penalidade tinha, como objetivo, sujeitar o indisciplinado aos 

olhos dos outros colegas. Além disso, ela tomava formas de um suplício, tal qual 

descreve Foucault (2005), pois deveria levá-lo ao arrependimento das faltas 

cometidas através da sujeição corporal. Uma outra peculiaridade apontada por 

Ertzogue (1999) é que, na Europa, no dia 28 de dezembro, procedia-se, nas escolas, 

uma correção geral por todas as faltas desconhecidas. Essa prática, realizada no dia 

dos Santos Inocentes, remontava tanto a matança de inocentes ordenada por Herodes 

quanto ao personagem Père Fouettard que supostamente acompanharia Papai Noel 

(São Nicolau) e deixaria, para as crianças mal comportadas, varas e instrumentos 

para a realização de castigos. A autora correlaciona essa tradição européia a eventos 

no Brasil, em que os estudantes eram punidos, antecipadamente, pelos membros do 

corpo pedagógico, por faltas que poderiam a vir cometer (Ertzogue, 1999). 
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Sobre o sistema educacional brasileiro e sua relação com os castigos físicos, 

Ertzogue (1999) afirma que, somente em 1946, no auge do requinte quanto aos 

castigos aplicados, foi admitida a supressão dos castigos corporais. Até aquele 

momento, era muito comum a utilização da “Santa Luzia” (palmatória), da vara, do 

puxão de orelha, da exibição da orelha de burro, etc. Todos esses castigos eram de 

decisão do próprio professor, que os aplicava, manifestando o seu desejo de punição 

dos infratores da ordem. Alguns, como, por exemplo, puxar o cabelo da criança na 

raiz debaixo da orelha, tinham, além do requinte da crueldade, a intenção de não 

deixar rastros ou indícios da sua aplicação.                               

Relacionando as práticas educativas à utilização de palmadas e surras, Weber, 

Viezzer e Brandeburg (2004) propuseram identificar as práticas disciplinares 

utilizadas por pais e/ou familiares. Foram participantes dessa pesquisa 472 crianças e 

adolescentes da 4º, 5º 7º e 8º série, de uma escola particular, de uma escola pública 

municipal e de uma escola pública estadual da cidade de Curitiba. Foram solicitadas 

as opiniões das crianças sobre as punições corporais, os castigos não corporais e a 

maneira como elas agiriam com seus filhos. Os dados demonstraram que 60,2% das 

crianças já apanharam e receberam castigos. Desses, 36,6% afirmaram que já 

receberam surras e tapas. O instrumento mais utilizado para bater foram as mãos 

(62,3%) e o local do corpo, as nádegas (64,7%). A mãe foi a pessoa que mais aplicou 

punições corporais (86,1%).  

Com relação à expectativa de como agir no futuro, com os possíveis filhos, 63,4% 

dos alunos que já apanharam consideraram a palmada um importante instrumento 

para melhorar o comportamento, e 51% pretendem bater em seus filhos futuramente. 

Entre os alunos que nunca apanharam, 78,3% não consideraram a palmada 

importante e 77,8% não pretendem bater nos filhos. Os dois grupos mostram uma 

tendência de seguir o modelo aplicado pelos pais para a resolução de infrações 

cometidas em âmbito doméstico (Weber et al, 2004). 

Em um estudo acerca das faces da violência nas práticas escolares de adolescentes, 

realizado com alunos de idade entre 12 e 15 anos, de duas escolas, uma da rede 

pública e outra da rede privada, do Estado do Espírito Santo, Camacho (2001) 

constatou que as ações consideradas socializadoras incidem mais no aspecto 

pedagógico do que na proposta educativa. Para essa autora, a ausência de aspectos de 
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socialização impede que a escola exerça um papel de retradutora de valores sociais, 

possibilitando o aparecimento de experiências de discriminação, preconceito e 

violência.   

Além do enfraquecimento da proposta educativa, Camacho (2001) faz uma reflexão 

acerca da compreensão da indisciplina escolar, conceito problematizado pela autora 

como possuidor de fronteiras frágeis e difíceis de serem definidas. A confusão 

conceitual estaria constituída na aproximação, na prática cotidiana, do termo 

indisciplina com os termos violência e/ou agressão. Além desse fator, Camacho 

(2001) caracteriza que a violência explícita é combatida, criticada e controlada, ao 

passo que a violência mascarada passa impune, confundida com a indisciplina, 

considerada pouco grave e isenta de conseqüências. As sutilezas com que os atos de 

violência mascarada são realizados incidem na capacidade da escola de ter uma visão 

aprofundada dos múltiplos fenômenos que lhes são pertinentes, caracterizando o 

papel que a escola tem de retratuzir as grandes dificuldades da vida coletiva.            

Ao ocupar-se do corpo das crianças na sala de aula e das contingências fornecidas 

pelos adultos em um jogo de permissão e proibição, Sampaio (1997) afirma que, 

dentro da sala de aula, o processo educacional vai muito além do simples ensinar. 

Faz parte desse processo, também, o fato das professoras terem que “ajustar” os 

alunos através da disciplina, fazendo com que eles fiquem sentados o tempo da aula, 

que esperem pela sua vez para realizar atividades e não permitindo que eles façam 

“baderna”. A autora argumenta que as professoras consideram isso um trabalho 

social, pois elas não acreditam haver outra instituição capaz de prover aos alunos 

esse ajustamento. Elas consideram a família pouco interventora, pois, muitas vezes, 

mandam seus filhos sujos para escola, sem sapato e sem vestimenta adequada. O 

corpo das crianças pobres é visto como algo desagradável, pois não é limpo e está 

marcado com as “doenças” da pobreza. 

Na sala de aula imperam a disciplina e a distância entre os corpos. Há interdição do 

tocar e do estabelecimento de relações de proximidade, que são regulados, 

invariavelmente, pela fala da professora. Os alunos devem ficar sentados em seus 

espaços determinados, acompanhando a realidade e a fala da professora de baixo 

para cima, em uma posição de inferioridade. Quando o aluno adota alguma posição 

ameaçadora de superioridade, é imediatamente chamado a atenção, ameaçado com 
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alguma punição ou castigado pela professora perante os outros alunos. O tocar 

remete à sexualidade e às paixões interditas, por isso, os professores não devem tocar 

os alunos, nem esses devem tocar os professores. O corpo está submetido a uma 

vigilância contínua pelos adultos, sendo que qualquer permissividade nesse sentido 

pode vir a destruir a “missão” da escola na formação do aluno (Sampaio, 1997).   

Ao discutir a relação entre os conceitos de violência e autoridade no contexto 

escolar, Aquino (1998) demonstra a tese de que há um quantum de violência 

produtiva embutido na ação pedagógica. Esse autor argumenta que, nas relações, 

sempre nos posicionamos perante o outro na forma de representantes hierárquicos de 

uma determinada prática social, estabelecendo uma relação de violência. É assim 

com pais e filhos, médicos e pacientes e também com professores e alunos. Não 

haveria exercício da autoridade sem o emprego da violência, e nem violência sem o 

emprego da autoridade. O autor argumenta que, nas relações institucionais, a 

autoridade é um dispositivo nuclear que é outorgado aos agentes pelo seu público 

alvo: a violência seria um vetor constitutivo da autoridade para regular 

hierarquicamente as relações sociais mantidas na instituição.       

Na atual situação da crise da autoridade docente, a indisciplina estaria relacionada ao 

ingresso, na instituição escolar, de um novo sujeito histórico, advindo de um 

processo de transformação social e possuidor de outras demandas e valores que a 

ordem arcaica não está preparada para absorver (Aquino, 1998). É necessário 

também considerar que, algumas vezes, o discurso dos professores pode estar 

amarrado em valores constitutivos da época em que eles próprios foram educados. 

Mesmo considerando que haja uma construção social sendo produzida na relação 

professor-aluno e que os professores fazem parte dessa nova produção subjetiva, é 

possível que haja estranhamento entre ambas as partes em relação a valores e práticas 

culturais. Essa argumentação está balizada na não existência de uma subjetividade 

transcendental, possuidora de valores universais (Prata, 2005).  

Essa concepção defendida por Aquino (1998) e Prata (2005) remonta a construção 

social do termo infância, conceituada por Ariès (1978), pois a experiência escolar 

não pode ser pensada fora de seu contexto histórico. A necessidade da existência de 

um lócus específico para a infância e que vai detê-la por um longo período de tempo 

remete a transformações culturais sofridas pela sociedade ocidental, como já 
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enfatizado anteriormente. Com a escola, a infância será objeto de uma espécie de 

“infantilização”. Ela deixa um lugar de igualdade perante outros atores sociais, para 

ocupar um estado de inocência presumida. Esse novo local define a necessidade do 

ensinamento da moral e dos bons costumes. A lógica religiosa está claramente 

presente neste processo, ajudando a definir “o bom caminho” para as crianças e 

consolidando a importância da norma no desenvolvimento dos futuros cidadãos 

(Ariès, 1978). 

É evidente que essa nova lógica para a infância veio acompanhada de novas 

estratégias para o seu manejo. Com a concepção de que a infância precisa ser 

protegida, os castigos físicos foram abolidos das instituições e seus instrumentos de 

execução foram aposentados. Mas, seria ingenuidade acreditar que todas as formas 

de castigo foram extintas. Como já enfatizado, a lógica da vigilância ostensiva prevê 

que a alma seja a prisão do corpo. O suplício, o arrependimento pelas faltas 

cometidas ainda está presente e negar sua existência seria negligenciar a crítica a 

determinados eventos que acontecem cotidianamente nas escolas.  

Quando Foucault (2005) analisou as críticas feitas ao sistema penitenciário na 

primeira metade do século XIX, referindo que as prisões não eram dispositivos 

bastante punitivos e os detentos passavam menos fome, frio e privação que muitos 

pobres e/ou operários, ele levantou o seguinte questionamento: “é justo que o 

condenado sofra mais que os outros homens? (p.18)” Refletindo a partir dessa ótica, 

podemos pensar: é justo que as penalidades sejam uma forma de sofrimento, seja 

físico ou psicológico? 

Essa questão põe em xeque a dinâmica das estratégias utilizadas no cotidiano para 

minimizar o fenômeno da violência escolar. É necessário distinguir em que medida 

essas estratégias são utilizadas como processos educativos e não simplesmente como 

atos punitivos, em que os professores, coordenadores e/ou diretores assumem o papel 

de rei e os crimes, em especial os atos de violência na escola, passam a ser uma 

ofensa direta a sua soberania.    

 

 

1.3.   Quem é a vítima? 
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No dia 20 de abril de 1999, às onze horas e dezenove minutos, dois alunos, Erik 

Harris (18 anos) e Dylan Klebold (17 anos), da Columbine High School, em 

Littleton, Estado do Colorado/EUA, entraram na lanchonete da escola, onde se 

encontravam cerca de quatrocentos alunos, e atiraram contra os estudantes. Eles 

tinham colocado duas bombas nesta parte da escola, mas, felizmente, elas não 

dispararam. Cerca de quarenta minutos após o incidente, doze estudantes e um 

professor haviam morrido, outros vinte e três estudantes estavam feridos, alguns 

gravemente, e Erik e Dylan haviam cometido suicídio (Clabaugh &. Clabaugh, 

2005). 

Autoridades, incluindo os psiquiatras e psicólogos da polícia federal norte-americana 

(FBI), apressaram-se em diagnosticar Erik e Dylan como psicopatas, depressivos e 

suicidas, mas não consideraram em que tipo de ambiente escolar esses dois alunos 

estavam inseridos e se isso influenciou para o acontecimento do atentado. O fato é 

que a Columbine High School, equivalente a uma escola de ensino médio no Brasil, 

estava marcada por assédios (físicos e sexuais) e por um sentimento freqüente de 

impunidade. A escola dava muito valor aos alunos atletas, em especial aos jogadores 

de futebol americano, e, com isso, era conivente com alguns acontecimentos. 

Clabaugh e Clabaugh (2005) descobriram que eventos como bullying (incluindo 

ameaças físicas e morais) e assédio sexual eram freqüentes e relegados à impunidade. 

Muitos atletas que haviam cometido infrações, como dirigir em alta velocidade, 

estacionar seus veículos em local proibido não eram repreendidos pela escola, nem 

suspensos e impedidos de jogar quando cometiam infrações dentro do espaço 

escolar. 

É evidente que as infrações cometidas pelos colegas e o forte sentimento de 

impunidade não podem servir de justificativa para esse trágico evento. O fato de Erik 

e Dylan não pertencerem ao privilegiado grupo dos atletas e serem alvo de ações 

hostis com certeza contribuiu para o crescimento de um sentimento de desconforto 

em relação aos seus pares. Eles participavam de um grupo intitulado a “máfia da 

capa preta” e circulavam cotidianamente na escola vestidos com roupas pretas em 

estilo gótico. Eram ridicularizados, marginalizados e vítimas de abusos, cultivando 

um forte sentimento de vingança (Clabaugh &. Clabaugh, 2005).  
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O dois alunos haviam sido presos por arrombar um carro e roubar um equipamento 

eletrônico avaliado em cerca de quatrocentos dólares. Foram condenados e tiveram 

que prestar quarenta e cinco horas de serviço comunitário e fazer tratamento 

psicológico. A comunidade de Littleton, Estado do Colorado/EUA, era conhecida por 

ser acolhedora, e os alunos da Columbine High School tinham um alto índice de 

aprovação nas universidades americanas, o que atraia famílias para essa região dos 

Estados Unidos (Clabaugh &. Clabaugh, 2005).    

Mas, o que levou os dois a cometerem esse atentado? Ao entrarem no recinto, 

munidos de suas armas, pediram que todos os atletas presentes se levantassem, pois 

pretendiam matá-los primeiro. Fica evidente a raiva contra a cultura atlética que, 

combinada a outros fatores psicológicos e sociais, culminaram na realização do 

evento (Clabaugh &. Clabaugh, 2005). Em um bilhete encontrado perto dos corpos, 

Erik e Dylan deixam seus últimos desejos: “Não culpem mais ninguém por nossos 

atos. É assim que queremos partir” 10. 

Em um relatório especial do centro de controle de doenças e prevenção, acerca de 

comportamentos violentos entre estudantes secundaristas norte-americanos, Brener, 

Lowry, Barrios, Simon e Eaton (2005) afirmam que os homicídios e os suicídios são 

responsáveis por cerca de um quarto das mortes entre jovens de dez a vinte e quatro 

anos nos Estados Unidos. Dois dos objetivos da saúde nacional desse país, para 

2010, são diminuir a incidência de brigas físicas entre adolescentes para menor ou 

igual a 32% e a prevalência do porte de arma nos espaços escolares para menor ou 

igual a 4,9%.  

Esse estudo, compreendendo o período de 1991 até 2003, demonstrou que brigas 

físicas entre adolescentes caíram de 42,5% para 33% e que essas brigas físicas no 

espaço escolar, caíram de 16,2% para 12,8%; que o porte de arma por adolescentes 

caiu de 26,1% para 17,1% e que esse porte, nos espaços escolares, caiu de 11,8% 

para 6,1%. Entretanto, não ir à escola por preocupações com segurança e ser 

ameaçado ou machucado com uma arma nos espaços escolares aumentaram 

significativamente, passando de 4,4% e 7,3% para 5,4% e 9,2%, respectivamente 

(Brener et al, 2005).  

                                                
10 Informação encontrada no site: 
http://www.columbine.hpg.ig.com.br/Ciencia_e_Educacao/9/index_hpg.html 
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Embora os objetivos estipulados pela saúde nacional não tenham ainda sido 

alcançados, os resultados encontrados mostram um avanço na prevenção de 

acontecimentos violentos entre jovens americanos. Mesmo que sentimentos como os 

de insegurança tenham aumentado, essas análises se fazem importantes no sentido de 

mapearem a realidade de uma escala generalizável (Brener et al, 2005).  

Brockenbrough, Cornell e Loper (2002), em um estudo sobre as atitudes agressivas 

entre adolescentes, afirmam que a literatura sobre vítimas de violência escolar é 

bastante divergente quanto à possibilidade das vítimas agirem de forma agressiva 

com relação a seus pares. Geralmente classificadas como vítimas não agressivas e 

vítimas agressivas, os autores sugeriram as hipóteses: 1) vítimas de violência escolar 

com atitudes agressivas relatariam mais brigas, participação em gangues, porte de 

arma e uso de drogas e álcool, do que outros grupos de alunos; 2) vítimas de 

violência escolar com atitudes agressivas relatariam baixo suporte dos pares e adultos 

e baixas séries acadêmicas. 

Esse estudo contou com a participação de 8273 estudantes de doze escolas de 1º grau 

e dez escolas de 2º grau do Estado da Virginia/EUA. O survey foi organizado com 

itens que incluíam informações demográficas, percepção da segurança na escola, 

suporte de pares e adultos, atitudes em face da agressão e envolvimento em 

comportamentos de alto risco. Foram estipulados oito comportamentos de alto risco: 

portar arma de fogo na escola, portar faca na escola, portar outra arma na escola, 

portar qualquer arma na escola, usar drogas na escola, usar álcool na escola, 

participar de brigas físicas na escola, participar de gangues (Brockenbrough et al, 

2002). 

Os resultados mostraram que 761 estudantes foram classificados como vítimas. 

Dessas, 152 foram classificadas como vítimas com atitudes agressivas, sendo que 

86% eram do sexo masculino (61% brancos). Confirmando a primeira hipótese, as 

vítimas com atitudes agressivas apresentaram os mais altos níveis de brigas, 

participação em gangues, porte de arma e uso de drogas e álcool do que outros 

grupos (vítimas com atitudes não agressivas, não vítimas com atitudes agressivas, 

não vítimas com não atitudes agressivas). Vítimas com atitudes agressivas relataram 

os mais altos níveis de envolvimento em sete dos oito comportamentos de alto risco 

apresentados aos estudantes. Confirmando a segunda hipótese, as vítimas e não 
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vítimas com atitudes agressivas relataram as mais baixas séries acadêmicas (61,6% 

de todas as vitimas estavam na sétima série) e o mais baixo suporte de adultos 

(Brockenbrough et al, 2002).  

Na França, em uma pesquisa realizada pelo Observatoire Européen de la Violence 

Scolaire11 e conduzida por Eric Debarbieux, acerca das estatísticas oficiais de 

vitimização, com a participação de mais de vinte mil estudantes, de idade entre 10 e 

17 anos, demonstrou que 71,6% dos alunos já haviam sofrido algum tipo de insulto e 

50,3% já haviam sido furtados. Dos alunos que afirmaram terem sido furtados, 

76,5% declararam, como objeto de furto, material escolar e 8,3%, dinheiro. 

Essa pesquisa também abordou as formas de multivitimização, por considerar que 

insultos, golpes, racismo etc., nunca acontecem isoladamente. A mais citada foi a 

conjunção entre insultos e roubos (19,7%), seguida das mais variadas formas de 

ataques conjugados com os insultos. Além desses dados, a pesquisa chama a atenção 

para a degradação do sentimento de segurança face ao número de vezes em que o 

aluno foi vítima de um ataque em sua escola. Dos alunos que sofreram até cinco 

ataques, 43,2% declararam possuir um enorme sentimento de insegurança em face da 

violência em sua escola. 

A UNESCO, em parceria com universidades brasileiras e centros de produção de 

conhecimento 12, realizou uma pesquisa tendo como base a percepção dos mais 

diversos atores escolares sobre os estudantes no Brasil e o fenômeno da violência 

escolar. A pesquisa apresenta uma grande quantidade de dados, na tentativa de 

abranger as múltiplas facetas do fenômeno em estudo. Além de uma vasta revisão de 

literatura, são apresentados dados sobre o ambiente escolar (policiamento, gangues e 

tráfico de drogas), o funcionamento da escola e suas relações sociais, a exclusão 

social e o racismo, a violência nas escolas (ocorrências, praticantes e vítimas) e 

repercussão e soluções alternativas para a violência (Abramovay e Rua, 2002).  

                                                
11 Esta pesquisa está publicada no site oficial desta organização: 
http://www.obsviolence.com/french/recherches/index.html  
12 A pesquisa foi coordenada por Maria das Graças Rua e Miriam Abramovay, e contou com a 
participação das Universidades Federais de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, 
Rio Grande do Sul, e da Universidade Católica de Brasília, Faculdade Integradas Cândido Rondon, do 
Instituto Universidade Popular, Centro de Cultura Luiz Freire, Instituto de Estudos da Religião, Grupo 
de Apoio à Prevenção da Aids/SC, Ação Educativa, Assessoria, Pesquisa e Informação. 
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Quando os atores escolares foram perguntados sobre o que a maioria dos alunos faz 

quando acontece uma briga no espaço escolar, a resposta mais freqüente foi a de 

incentivar o acontecimento (45% dos alunos do Distrito Federal registraram o índice 

mais elevado nesse item) e a menos freqüente foi chamar os professores e/ou direção 

(25% dos alunos do Amazonas registraram o índice mais elevado nesse item). Com 

relação às atitudes tomadas quando em ocorrência de violência escolar, os dados 

demonstraram que poucos alunos procuram assistência dos pais (familiares) e da 

polícia para solucionar o problema. A maioria dos alunos do Distrito Federal (42%), 

Goiânia (40%), São Paulo (45%), e Rio Grande do Sul (41%) procuram vingar-se 

com a ajuda de amigos. Nas outras regiões pesquisadas, a maioria dos alunos procura 

a direção da escola (Abramovay e Rua, 2002). 

Uso e porte de armas nas dependências da escola também foi discutido. Mais da 

metade dos alunos, 55%, afirmaram que sabem onde e de quem comprar armas e 

consideram isso um procedimento fácil. Dos que possuem armas, 51% afirmaram 

que seus pais ou parentes também possuem armas. Mais de dois terços, 67%, 

disseram fazer uso dessas armas em ocorrências de violência escolar. A maior 

incidência de alunos que indicaram a utilização de armas de fogo em ocorrências de 

violência escolar foram de São Paulo (50%), e o menor índice foi obtido com os 

alunos de Santa Catarina (24%). Com relação a outros tipos de armas (facas, estilete, 

correntes, cacetes e porretes), o maior índice foi obtido com os alunos de Santa 

Catarina (76%) e o menor índice com os alunos de São Paulo (50%). Os dados são 

bastante preocupantes, pois tratam de números expressivos e demonstram que a 

problemática não pode ser tratada como um simples objeto de banalização 

(Abramovay e Rua, 2002). 

Independente do tipo de violência ocorrida na escola, os jovens são os maiores 

praticantes, estejam eles envolvidos ou não com gangues. Em todas as cidades 

exploradas pela pesquisa, os percentuais de agressões praticadas por esse grupo nos 

espaços escolares (alunos, alunos membros de gangues, não alunos membros de 

gangues) superam o de bandidos, policiais e membros do corpo pedagógico. Os 

policiais apresentam-se muito mais como praticantes de violência do que como 

vítimas. Com relação às vítimas, os alunos também se apresentam com o maior 

índice, seguidos dos alunos específicos (considerados “CDF”, “deletadores” e os que 
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ostentam coisas caras), professores, funcionários e grupos discriminados (negros e 

homossexuais). Em todos os grupos pesquisados, a violência física é a que se mostra 

predominante (Abramovay e Rua, 2002).  

Em uma pesquisa sobre a violência policial em classes populares urbanas, Paes 

Machado e Noronha (2002) argumentam que os moradores, na tentativa de se 

defenderem das agressões policiais, desenvolvem estratégias para se diferenciar dos 

possíveis “marginais”. A localização da escola e o local de moradia dos alunos são 

fatores importantes nesse processo de vitimização, e por essa razão são 

desenvolvidas estratégias como: o cuidado com a aparência pessoal, o cuidado com a 

circulação pelo bairro em horários e lugares freqüentados por bandidos, em caso de 

batida policial manter as luzes da casa apagadas e fazer pressão sobre a polícia em 

caso de prisões injustas.  

Os autores também argumentam que, por problemas de sobrevivência, muitas 

crianças são obrigadas a abandonar mais cedo a escola. Há um esvaziamento da 

necessidade de estudar e a escola deixa de ser uma das possibilidades para melhores 

dias. Além disso, as crianças convivem com um processo de vitimização contínuo, 

pois, a qualquer momento, podem ser confundidas com algum “marginal” pela 

polícia ou sofrer agressões por parte dos bandidos. Há também uma estreita ligação 

entre a escola e as ruas da comunidade, que muitas vezes se tornam o local preferido 

para realizar brincadeiras pelas crianças. Essa relação passa a ser problemática 

quando a escola não torna o processo educacional interessante e os alunos passam a 

considerar a vivência na rua mais proveitosa do que na instituição de ensino (Paes 

Machado e Noronha, 2002).    

Mas, a violência pode ser defendida em locais em que, em princípio, se imaginaria 

que haveria um suporte generalizado para práticas democráticas. Na noite do dia 11 

de maio de 1994, o prédio da Faculdade de Direito de Recife, conhecido como a 

“Casa de Tobias”, em referência ao filósofo sergipano Tobias Barreto, foi invadido e 

pichado por membros de uma “galera”. Nos corredores do prédio, era possível ouvir 

alguns alunos clamarem pela aplicação da justiça de Cingapura, em referência a 

aplicação de açoites ao americano Michel Fay, como punição por um crime 

cometido. Ao chegar à sala de aula, Oliveira (1999) percebeu um clima de 

indignação por parte dos alunos, e improvisou uma pequena pesquisa acerca da 
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melhor punição a ser aplicada aos infratores. Pela confusão que havia se instalado no 

prédio, somente oito alunos compareceram a essa aula e, desses, 37,5% defenderam 

explicitamente a pena de açoite. 

Munido desse dado, e pensando em uma amostra mais representativa, Oliveira 

(1999) aplicou um questionário com as opções (multa, prestação de serviços 

comunitários, detenção e açoite) nas turmas iniciantes (1º período) e turmas 

concluintes (10º período). O percentual geral de alunos que escolheram o açoite 

como pena foi de 21,5%, que é bastante significativo para alunos do curso de direito, 

supostos defensores e conhecedores da Declaração Universal de Direitos Humanos. 

Como o “calor do momento”, ou seja, a indignação mostrou-se uma variável 

relevante, Oliveira (1999) resolveu aplicar o mesmo questionário em turmas 

similares, nos anos seguintes 1995: (1º e 2º semestres) e 1997. A hipótese de que o 

percentual geral diminuiria com o passar do tempo foi confirmada, pois esse passou 

de 21,5% em 1994, para 6,5% em 1997, o que não deixa de ser significativo. 

Quando se fala em vitimização, não se pode perder de vista a estreita ligação que o 

abusado tem com o papel do abusador. Não é porque a pessoa foi vítima que não 

poderá realizar um crime ou infração. Revivendo os acontecimentos na Columbine 

High School, foi possível perceber essa relação entre ser alvo de abusos (físicos e 

morais) e tornar-se agressor, sendo que essa relação também aparece na exigência 

por castigos corporais, feita por alunos de direito, aos pichadores de sua faculdade. 

Toda a dinâmica deve ser levada em consideração, pois ela pode ser reveladora dos 

movimentos mais íntimos da vida escolar. 

A noção de uma infância ingênua também deve ser questionada. Como demonstrado 

anteriormente, a dinâmica que envolve os eventos de violência escolar é complexa e 

seria um reducionismo apontar, como causas, apenas aspectos gerais, como o bairro é 

violento, a cidade é violenta, o sistema é injusto e ele não encontra outras saídas. É 

necessário entender um pouco mais das intimidades existentes nessas relações. Uma 

briga durante um recreio escolar pode ser reveladora de uma grande quantidade 

sentidos que estão perdidos, sem compreensão. Muito mais do que explorar os 

rótulos é preciso aguçar a audição para ouvir as principais vozes participantes do 

processo.      
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1.4.   A defesa de um estatuto epistemológico para a infância 

 

Refletir sobre infância de forma crítica é sempre um desafio, pois se depara com uma 

relativa desqualificação da criança, não a reconhecendo como indivíduo capaz de se 

apropriar de significados culturais e como tendo direitos não apenas de provisão e 

proteção, mas, também, de participação. Não é incomum que mesmo profissionais 

voltados para a atuação com crianças se revelem como agentes do seu silêncio ao não 

reconhecerem a infância como espaço legítimo de participação na vida social, 

levando em consideração suas opiniões e sua ótica particular (Rocha, Ferreira e 

Vilarinho, 2000). 

A própria noção de infância é um construto problemático, muitas vezes impreciso e 

sujeito a preconceitos de toda ordem, que refletem discursos correntes na cultura. A 

significação da palavra infância, que remete ao termo infans – aquele que não é 

capaz de falar – remete a uma espécie de exclusão socialmente construída para essa 

idade da vida, geograficamente demarcada e que produz um lócus específico onde a 

infância passa a ter direito a existir.  

Um dos espaços destinados à infância é, obviamente, a escola. Esta tem como função 

proporcionar, ao infans, acesso aos conhecimentos reconhecidos e normatizados pela 

sociedade. Mas, para além desse ingênuo objetivo, a escola também condiciona e 

demarca. Condiciona no sentido de ser, por excelência, a alternativa de endereço 

legal para a infância e demarca por ser um espaço que restringe sua movimentação, 

tanto social quanto temporalmente. Freqüentar a escola implica em aceitar, ou se 

submeter, a um período de restrições e imposições que, na maioria das vezes, entram 

em choque com uma gama expressiva de comportamentos considerados, ao menos 

em nossa cultura de referência, como tipicamente infantis.  

Essa relação implica um posicionamento de passado, presente e futuro. Mas qual 

futuro é reservado à infância? Pois, pensar na infância como processo ou lócus 

implica em pensar em destino, em algum lugar onde se deve chegar ou em algo a 
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alcançar. Se o infans tem que chegar ou alcançar algo no futuro, é porque, de alguma 

forma, estão ainda limitados ou presos a alguma coisa que ainda não são. Essa 

limitação remete aos “ainda não”, que condiciona a infância a ser um espaço de 

tempo sem presente. A criança é pensada com relação ao seu futuro (Andrade, 1997). 

Historicamente, a psicologia tem contribuído para o estabelecimento da geografia 

desse espaço. Muitas vezes, através de uma atuação apolítica e compactuando com 

práticas instituídas para garantir a reprodução social e/ou através da aplicação de 

escalas e testes de mensuração que correm sempre o risco de justificar a meritocracia 

estudantil, separando os que podem aprender dos outros, daqueles destinados a 

fracassar. Deve-se ainda levar em conta que, na busca de uma compreensão mais 

sistemática dos fenômenos, tenta-se organizar o não organizável, o que leva à não 

visualização dos itinerários possíveis dos sujeitos infantis (Moyses e Collares, 1997). 

É importante ressaltar que essa compreensão também passa pela perspectiva 

postulada por Foucault em seus estudos sobre o nascimento da clínica e da medicina 

social. Para este autor a medicina, como outras áreas ligadas à saúde, ao observar a 

doença, abstrai o sujeito doente, fixando o olhar sobre o corpo doente. Nessa lógica, 

a avaliação infantil pode ser interpretada como uma perseguição ao defeito da 

criança. Ela abstrai a criança para poder olhar sua inteligência. Os testes de 

inteligência olham a inteligência que falta à criança, ou melhor, a inteligência que 

falta ao doente (Moyses e Collares, 1997).     

A compreensão da educação que parte de uma perspectiva durkheimiana fixa um 

olhar no educar como sendo um processo de inscrição subjetiva de elementos 

constitutivos da moralidade: disciplina, abnegação e autonomia da vontade. É 

evidente a correlação com processos de ajustamento ao social ou com conceitos já 

pontuados na filosofia kantiana, como ética e moralidade. A própria noção de sujeito, 

visto como sendo capaz de exercer algum direito, fica codificada a uma prática 

reprodutiva das normas implementadas em âmbito macro, sendo os atores 

considerados como espécies de fantoches culturais. É óbvio que essa noção de 

infância põe de lado questões intrínsecas à sua própria lógica, como por exemplo, o 

fato de perguntar se a vida é melhor ou pior em um mundo com a educação 

permeada pelo mérito e por normas rígidas e excessivas (Quinteiro, 2003). 
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A própria noção de preocupação com a infância toma rumos imprevisíveis, como os 

cuidados exaustivamente preparados e vendidos muitas vezes sob forte alegação da 

dicotomia risco versus saúde. Os cursos preparatórios de pais, babás e outros 

personagens para virem a dar conta da infância mostram, sistematicamente, o furo 

analítico das expectativas normatizadas e fortemente difundidas do espaço que se 

poderia chamar de infância. Assim, é possível compreender que a infância é olhada 

de forma distanciada e compreendida como um outro mundo. 

Os próprios eventos de violência ocorridos nos espaços escolares, em especial os 

públicos, mostram que a visão de objeto da educação, encarnado pelo infans, possui 

práticas fundamentadas em perspectivas bem desviantes do que se poderia considerar 

a norma escolar. Através de um sistema de rotulação, os infans passam de alunos 

para marginais, vândalos, ladrões etc. Essa codificação pertence ao campo de 

interesse dos profissionais habilitados, pois é através dela que se demarca 

geograficamente os locais e as situações de poder instituídas, em que se fazem valer 

as regras.  

Os espaços escolares seriados e normativos tentam homogeneizar os infans em 

grupos, na tentativa de implicar uma cultura tida como civilizada. Pensar o espaço 

escolar através de um distanciamento é não dar conta daquilo que pode haver de mais 

útil em toda essa dinâmica social, é deixar escapar todos os espaços e acontecimentos 

do cotidiano.  

Derrida (2002), refletindo acerca da obra Alice no País das Maravilhas, do autor 

Lewis Carroll, levanta um importante questionamento sobre a utilização e a 

compreensão das palavras. A reflexão surge a partir de uma passagem do penúltimo 

capítulo da obra de Carroll, em que Alice desperta e conclui que não se pode falar 

com um gato, pois este animal não responderia, ou simplesmente responderia sempre 

da mesma maneira. O pensamento cartesiano da personagem, caracterizado pela não 

possibilidade dos gatos usarem o ronronar para dizer sim e o miar para dizer não, 

exprime a credulidade de Alice na capacidade de discernimento, no homem, entre 

um sim e um não, pois, nele, ela tem a segurança do significado correto dessas duas 

respostas.  
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O gato, que representa o pensamento de Alice, assume uma imensa responsabilidade 

simbólica, na medida em que se apresenta como representante da homogeneização, 

da não distinção entre as palavras. Dentro do pensamento da personagem reside uma 

contradição, exposta na crença de que a raça humana é capaz de se comunicar 

perfeitamente, sem que existam equívocos na comunicação. Mas, os equívocos 

existem e podem ser exprimidos dentro de grupos considerados com algumas 

características homogêneas, como, por exemplo, a escola. Se Alice não consegue 

entender línguas que se utilizam de uma única palavra, então porque insistir em 

procedimentos normativos que abranjam todos os alunos e na busca da 

homogeneização dos pensamentos, grupos e relações sociais. 

A concepção de homogeneização da infância passa, necessariamente, pela concepção 

histórica que esse conceito assume. A idéia de que a infância é uma categoria 

biológica é questionada por Postman (1999), que argumenta que essa representação 

deve ser considerada como uma construção e um artefato social. Para esse autor, a 

categoria infância e seu representante, o infans, são construções da Renascença, que 

figuram como estruturas sociais e como condição psicológica ao lado de 

representações como a ciência, o Estado Nação, a liberdade de religião etc.  

Esse aparecimento do conceito de infância, após a idade média, somente foi possível 

através do surgimento da imprensa e das transformações dos meios de comunicação. 

Entre as modificações mais importantes deste período, foi a passagem de muitas 

formas de relações sociais que eram, exclusivamente, orais para formas escritas, de 

fácil reprodução, como, por exemplo, a bíblia. As estruturas de comunicação 

alteraram progressivamente, ao longo de quase duzentos anos, o conceito de infância, 

transformando-o em uma categoria inerente a civilização ocidental. Uma das idéias 

centrais dessa transformação foi o surgimento do individuo como importante para si 

mesmo, separado de sua comunidade, transcendendo-a em seu sentido fundamental 

(Postman, 1999).              

Conjuntamente com o aparecimento do conceito, surgiram também discussões acerca 

da relação democracia e educação. É possível pensar na relação direta entre a vida 

em democracia e a existência de um sistema educacional justo? Dubet (2004) ensina 

que o modelo educacional aristocrático, em que o lugar existencial já é demarcado no 

nascimento, não é mais aceito. Em seu lugar, surge o espaço de direito, em que se 
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poderia pensar a escola como justa, já que essa daria oportunidade a todos através do 

mérito. O autor adverte que, nesta lógica, os vencidos são olhados não mais como 

vítimas de um sistema, mas sim como produtores e responsáveis pelo seu próprio 

fracasso, pois, considerando-se o ponto de partida, a escola lhes teria dado as 

mesmas oportunidades que foram oferecidas aos alunos que obtiveram sucesso. 

A noção do conhecimento do espaço, entendido aqui como o lugar ocupado por uma 

relação, será útil no sentido de demarcar melhor os limites das relações sociais que 

resultam da problemática da violência escolar. As próprias relações internas do corpo 

do conhecimento ficam desestabilizadas quanto se tenta fazer valer a noção de que o 

erro ilumina a humanidade da raça humana. Na reflexão da infância como um lugar, 

é posto o desafio de tentar entender suas engrenagens dentro do processo de 

produção científica. Essa revela a relatividade existente na realidade e a 

multiplicidade de visões diferentes acerca dos mesmos fenômenos. 

Essa noção de diferença, que remete a um sentimento de individualidade, também 

reflete na responsabilidade do poder falar. Isto seria reconhecido através das 

nomeações e valorações distribuídas pelas mais diversas instituições. A fala, uma das 

mais célebres características humanas, impõe também a necessidade da escuta e de 

qualificação daqueles que a utilizam, especialmente, em argumentações acerca de 

fenômenos sociais.  

Essa noção de poder falar sobre algo remete também a um outro questionamento: a 

quem é dado o direito de fala sobre o conhecimento? Considerando os trabalhos 

sobre violência na escola, apresentados na introdução deste trabalho, é possível 

destacar alguns lugares ocupados pelo infans. Primeiramente, a infância aparece 

como aquela que “absorve” o social, submetida a um controle e a uma gestão, a uma 

defesa institucional e, conseqüentemente, a uma limitação geográfica. A sua 

possibilidade de conhecer, de gerar conhecimento e de ter espaço para falar está 

condicionada ao que os outros atores interpretam como necessário e relevante a sua 

existência.  

As relações entre os crimes e os castigos escolares e a dinâmica entre vítima e 

agressor também revelam um espaço para o infans que se constitui como sendo uma 

ausência, uma falta de lugar epistemológico, de dar a um sujeito o direito de ser 
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conhecedor do seu meio social. Essa noção está estritamente ligada ao espaço 

ocupado, ao lócus nas relações sociais, que traz à tona a legitimidade do poder falar: 

quem está mais capacitado para falar sobre determinado assunto?  

Pensar dessa forma implica em defender a necessidade de atribuir estatuto 

epistemológico para a infância, no sentido de admitir a legitimidade da fala do 

infans. Seria como trazer da Terra do Nunca a face plena da realidade, ou acabar com 

a angústia vivida por Pinóquio diante do social normativo que lhe era imposto. Deve-

se considerar a possibilidade do infans conhecer mais acerca da violência no interior 

dos espaços escolares do que outros atores da escola, ou mesmo aqueles interessados 

em pesquisar esse tema. 

Por em questão as amarras que impedem um porvir epistemológico para a infância 

revela uma incapacidade de observar cuidadosamente os mais variados aspectos da 

vida humana. Os espaços indicados para a infância pedem não só mais alternativas 

para a questão da violência escolar, mas também uma abertura para que o infans seja 

considerado portador de fala e de conhecimento, e que isso seja tão importante 

quanto o entendimento de outros atores participantes do fenômeno. A necessidade de 

um estatuto epistemológico para a infância revela, ainda, que há outras possibilidades 

de compreensão para o fenômeno da violência escolar, que podem e devem ser 

exploradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

CAMINHOS EPISTEMOLÓGICOS, TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os fundamentos epistemológicos, 

teóricos e metodológicos. Serão indicados o problema de pesquisa, o objetivo geral, 

os objetivos específicos, os participantes da pesquisa, as estratégias de abordagem 

institucional e as questões éticas envolvidas na pesquisa, o desenho de pesquisa e o 

procedimento adotado para coleta e análise dos dados.   

 

2.1.  Fundamentos epistemológicos e teóricos 

 

Fazer uma análise pertinente e que não caia nos perigos do reducionismo é um 

desafio que nos levou a buscar uma abordagem epistemológica que trabalhe com a 

pluralidade nas ciências humanas. A perspectiva escolhida foi a multirreferencial, 

partindo dos apontamentos formulados por Jacques Ardoino. Para esse autor, a 

abordagem multirreferencial é uma 

(...) leitura plural de seus objetos (práticos ou teóricos), sob diferentes pontos de 

vista, que implicam tanto visões específicas quanto linguagens apropriadas às 

descrições exigidas, em função de sistemas de referências distintos, considerados, 
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reconhecidos explicitamente como não-redutíveis uns aos outros, ou seja, 

heterogêneos (Ardoino, 1998, p. 24). 

O conceito de mutirreferencialidade é, por si só, multirreferencial, ou seja, ele é 

originário de um conjunto de disciplinas, tais como a filosofia, a sociologia, a 

psicologia, a etnometodologia etc., de forma que não haja reducionismo entre elas, 

sendo o conhecimento estabelecido pela convergência, convivência e diálogo 

interdisciplinar (Martins, 1998). Não se trata de realizar a complementaridade das 

teorias, umas com as outras, mas sim de reconhecer as limitações impostas pelo 

objeto de estudo e suas influências perante as construções teóricas adotadas 

(Macedo, 2000). 

Assumir uma postura multirreferencial implica em utilizar um olhar diferenciado 

daquele que é proposto pelas ciências positivas. Para a abordagem multirreferencial, 

a realidade não pode ser analisada através da sua decomposição em partes cada vez 

mais elementares, com o intuito da construção de uma síntese. Ela deve ser 

objetivada através da sua complexidade, ou seja, dando-se importância aos elementos 

distintos e heterogêneos que envolvem sua polissemia. A análise é, então, pautada 

pela compreensão da dinâmica que envolve os fenômenos sociais (Martins, 1998). 

Ardoino (1995, p. 8-9) apresenta uma definição sintética do que seria esse trabalho 

de análise da realidade social: “Le travail d’analyse consiste moins à tenter de les 

homogénéiser, au prix d´une rédution inévitable, qu’à chercher à les articuler, sinon à 

les conjuguer.” 13          

A complexidade do social pressupõe a capacidade do pesquisador de ser poliglota, ou 

seja, de ser capaz de compreender e articular diferentes leituras sobre um 

determinado fenômeno. Ela rompe também com a perspectiva ortodoxa da fidelidade 

do pesquisador a um único paradigma epistemológico e/ou metodológico, pois a 

capacidade de uma leitura plural está condicionada à compreensão de diferentes 

sistemas de referência. Essa conjugação deve ser sempre encarada como um processo 

artesanal inacabado, como um processo de bricolagem (Martins, 1998).  

                                                
13 O trabalho de análise (dos fenômenos da realidade social) consiste menos em tentar homogeneizá-
los, ao preço de uma redução inevitável, que em procurar articulá-los, ou mesmo conjugá-los. 
(tradução nossa)  
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É necessário diferenciarmos a perspectiva multirreferencial da multidimensional. 

Para Burnham (1998), essa diferença reside na maneira aditiva, e/ou complementar, 

utilizada pela multidimensionalidade, para analisar categorias explicativas, 

correspondentes às variáveis dos seus objetos de estudo, na tentativa de formular 

compreensões advindas do interior das problemáticas que ela se propõe a estudar. Na 

abordagem multirreferencial existe a compreensão de que seus objetos de estudo não 

se esgotam através dos diversos referenciais utilizados. Assim, nenhum referencial é 

passível de ser reduzido a um outro e é possível se ter vários olhares para um mesmo 

objeto, que irão dialogar e possibilitar, ao pesquisador, uma visão abrangente da 

problemática estudada.  

A multirreferencialidade questiona também uns dos alicerces fundamentais do 

paradigma cartesiano: a noção de distanciamento entre sujeito e objeto de estudo. 

Suas críticas estão assentadas na idéia de implicação do pesquisador diante do estudo 

que ele se propõe a fazer. Para Barbier (1985), a implicação do pesquisador seria o 

seu compromisso pessoal e coletivo com a práxis científica, com sua história 

familiar, com suas posições passadas e atuais nas relações de produção e com seu 

projeto sócio-político. Assim, o resultado de toda a atividade de conhecimento seria 

um produto desse investimento do pesquisador que, com seus desejos, motivações e 

projeções pessoais, proporciona um movimento dialético de desvelamento, tanto do 

sujeito (pesquisador) quanto do objeto (problema estudado).     

Pensando a dialética sujeito-objeto, Ardoino (1998) afirma a necessidade de 

distinguir, dentro dos acontecimentos sociais,  entre o ator e o autor social. O 

primeiro estaria condicionado à execução, representada por tocar e interpretar uma 

partitura. O ator social poderia até fazer acréscimos ao conteúdo original da peça, 

mas não poderia ser identificado com a origem desse trabalho. Diferentemente, o 

autor social é o fundador, o criador da partitura, por assim dizer. Ele é reconhecido 

pelos demais como aquele que teria estado na origem de um determinado fenômeno 

social.            

O método, a partir da posição epistemológica adotada pela multirreferencialidade, é 

tomado por três formas de abordagem: a multirreferencialidade de compreensão, 

voltada para a familiarização do pesquisador com particularidades simbólicas e 

significações das experiências dos sujeitos; a multirreferencialidade interpretativa, na 
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qual se busca, partindo de dados já existentes, fazer uma comunicação da análise do 

material em questão e a multirreferencialidade explicativa, voltada para a 

interdisciplinaridade, na qual se objetiva a produção do conhecimento, partindo de 

um olhar interpretativo plural. Mas, não se deve cair no erro de reduzir a 

multirreferencialidade a uma metodologia, pois ela é uma posição epistemológica 

(Macedo, 2000).  

A pertinência dessa abordagem para o estudo dos fenômenos da educação passa pelo 

entendimento de sua função social. Martins (1998) considera que o sistema 

educacional não privilegia a heterogeneidade cultural e a complexidade da vida 

social. Sua crítica está assentada no entendimento de que as práticas pedagógicas, 

embora reconheçam a necessidade da multiplicidade teórica, ainda buscam um 

entendimento dos fenômenos escolares através de análises formuladas por 

metanarrativas, ou seja , por tentativas de interpretar a realidade através de verdades 

universais, que falham em oferecer explicações para os processos multifacetados e 

complexos da sociedade. Assim, a realidade educacional deve ser encarada por 

múltiplos campos científicos e sua análise deve ser condicionada a sua 

complexidade, que trás, como contribuição, a possibilidade de abertura da escola ao 

entendimento da sua própria diversidade cultural.     

No presente trabalho são utilizados dois referenciais de compreensão da realidade 

social, para possibilitar uma visão, de ângulos diferenciados, do fenômeno da 

violência escolar. Os referenciais escolhidos foram a psicologia social crítica e a 

etnometodologia, conjugados dentro da perspectiva epistemológica multirreferencial.  

Inicialmente, é preciso situar, historicamente, a relação entre a clássica psicologia 

social e a busca pelo conhecimento. Essa perspectiva parte da tentativa de aumentar a 

compreensão do fenômeno psicológico social através de uma evolução progressiva, 

caracterizando o conhecimento obtido como necessário para se chegar ao sonhado 

bem estar social. A psicologia social, da maneira que estava constituída até meados 

dos anos de 1960, não logrou êxito em ser um instrumento emancipatório e teve que 

ser modificada. O surgimento, dentro da psicologia social, de uma corrente 

caracterizada por uma mudança construtivista, ou seja, na maneira de interpretar os 

acontecimentos sociais e psicológicos e por uma mudança pautada pelo não 

fundamentalismo, dentro de um novo plano epistemológico, veio possibilitar a 
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abertura para novos entendimentos dos problemas produzidos na coletividade.  

(Ibáñez & Íñguez, 1997).  

Dessa maneira, as mudanças ocorridas no seio da psicologia social possibilitaram o 

surgimento de uma nova maneira de olhar o objeto de estudo, que foi marcada 

também pela assunção e consolidação de novos pressupostos, sendo eles: a natureza 

simbólica da realidade social; a natureza histórica da realidade social; a importância 

da reflexividade; a reflexão sobre a atividade humana (pensamento e linguagem); o 

caráter dialético da realidade social; a perspectiva construtivista da historicidade dos 

fenômenos sociais; a natureza social do conhecimento científico; e a natureza auto-

organizadora da realidade social (Ibáñez & Íñguez, 1997). 

O primeiro desses pressupostos refere-se à esfera de significados compartilhados 

dentro de uma rede social, sendo que essa dimensão chamada de social somente 

existe com o aparecimento de uma rede de significações compartilhadas, ou seja, o 

mundo somente é mundo quando o nomeamos coletivamente. Essa noção enfatiza 

que o social não está nem nas pessoas nem fora delas, mas está localizado entre os 

formadores da coletividade, como claramente foi enfatizado por Vygotsky. Assim, o 

olhar simbólico deve ser também histórico, principalmente por que constitui 

memória que não é independente de sua genealogia, sendo que essa é constantemente 

alterada pela sobreposição dos acontecimentos e não pode ser apreendida em sua 

totalidade (Ibáñez & Íñguez, 1997). 

Essa noção de significados compartilhados somente é possível através da dimensão 

que o conceito de cultura assume no paradigma do construcionismo social e de sua 

intensa aplicação no campo dos estudos culturais. Guareschi, Oliveira, Giannechini, 

Comunello, Nardini e Pacheco (2003) enfatizam que o conceito de cultura se 

apresenta em um sentido substantivo, pois está presente tanto na organização de 

ações sociais, quanto na ordem epistemológica, permitindo a reflexão e a 

modificação das formas do conhecimento. Além disso, Hall (1980) considera que a 

inserção do conceito de cultura, nesta proposta paradigmática, proporciona a reflexão 

do termo “virada cultural”, no sentido de que o construto cultura passa a ser muito 

mais do que uma simples variável, tornando-se um elemento primordial da análise da 

vida em sociedade.    
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Assim, a constituição do mundo de significados compartilhados somente se dá 

através do caráter de reflexividade que possibilita, ao ser humano, tomar-se como 

objeto da razão. Isso viabiliza a construção de um espaço de inter-subjetividade, 

podendo fazer surgir o que é chamado de dimensão social. Ibáñez e Íñguez (1997, p. 

32) destacam que a própria psicologia social foi alvo fecundo desse processo que 

resultou no aparecimento de novas bases de ação: 

Of course, reflexiveness must be extended to the social sciences them-selves. 

Social psychology, as a discipline formed at one particular social and historical 

moment, constitutes part of the same social dimension that social psychology 

proposes to elucidate. For this reason, social psychology must take itself as an 

object of analysis, and it is perhaps the fact that it began to do so which brought 

about the famous crisis that shook it so profoundly. 14 

A reflexão da atividade da psicologia social é questionada por Doise (2003).  Para 

esse autor, o campo de atuação dessa ciência está condicionado a divergências 

fundamentais de três ordens: o construcionismo, algumas vezes interpretado como 

radicalismo teórico, a prática de análise de discurso e a abordagem experimental 

através da cognição social. Além da divisão paradigmática, o autor argumenta que 

não há, entre as três correntes, uma relação dialógica, que possibilite o 

estabelecimento do contraditório. O que permanece são ataques sem respostas, em 

que integrantes de uma mesma corrente apresentam suas críticas aos seus próprios 

correligionários, não abrindo o espaço para discussão e aproximação das correntes.  

Dessa maneira, o autor é levado a defender a necessidade de uma “psicologia 

societal”, para além dos diferentes paradigmas científicos considerados objeto de 

divergência. Sua afirmação está balizada na constituição inter-disciplinar da 

psicologia e da sociologia, que parte da proposta de que algumas teorias sociais 

somente são formuladas a partir da análise de conjunturas de funcionamento 

individual, já  presentes nos trabalhos de Durkheim, Weber, Bourdieu, Moscovici, 

Piaget, entre outros, pressupondo a possibilidade de diálogo através das barreiras 

                                                
14 Claro, a refexividade deve ser estendida para as próprias ciências sociais. A psicologia social, como 
uma disciplina formada num momento social e histórico particular, constitui parte da mesma 
dimensão social que a psicologia social propõe elucidar. Por esta razão, a psicologia social deve 
tomar-se como objeto de análise e, talvez, o fato de ter começado a fazê-lo provocou a famosa crise 
que a abalou profundamente. (tradução do autor)  
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paradigmáticas. Essa proposta exige que as rivalidades sejam colocadas de lado em 

prol da construção de um objeto científico capaz de auxiliar a psicologia social  a ser 

um instrumento emancipatório (Doise, 2003).  

Outro pressuposto refere-se à atividade humana, expressada no pensamento e na 

linguagem, que não está estruturada dentro de um modelo de causalidade; é possível 

pensar que o fato de agir dentro de pressupostos estabelecidos pela razão dá espaço 

para o aparecimento do acaso como fenômeno não calculável, ou seja, da 

imprevisibilidade. A dialética, inscrita na realidade social, propõe a ênfase nos 

aspectos da natureza relacional e processual dos fenômenos sociais, sendo rejeitada a 

dicotomia entre indivíduo e sociedade, pois ambos estão estabelecidos dentro de uma 

relação de troca. A assunção desses pressupostos implica em um modelo 

construtivista, ou seja, parte-se da aceitação da historicidade dos fenômenos sociais e 

do papel que a linguagem possui na produção desses fenômenos, nas suas mais 

diferentes formas, dentro da elucidação do que se pode chamar de objetos sociais nas 

práticas discursivas e da colocação da fala perante os acontecimentos da realidade 

(Ibáñez & Íñguez, 1997).  

A psicologia social assume, assim, uma nova forma de inserção nos estudos de 

fenômenos sociais, na qual não é mais aceitável a perspectiva neutra do 

conhecimento científico, colocando-se a crítica dos valores e dimensões normativas 

do fazer ciência. A própria auto-regulação presente na sociedade mostra que ela está 

constituída dentro de um sistema de não equilíbrio, de diferenças nas estruturas 

sociais, de uma evolução histórica em direção a processos sociais cada vez mais 

complexos, sem haver possibilidade de compreensão completamente segura da 

realidade (Ibáñez & Íñguez, 1997). 

Avaliando a perspectiva neutra do conhecimento dentro do espaço da pesquisa em 

metodologia qualitativa, Spink (1999) condiciona três elementos cruciais a sua 

efetivação: a indexicalidade, que parte do entendimento do fenômeno como 

possuidor de uma dinâmica, história e cultura, sendo a pesquisa qualitativa 

responsável por uma especificidade; a inconclusividade, ou seja, o entendimento 

processual dos fenômenos sociais e a não tomada de amostras representativas; e a 

reflexividade, explorando-se a subjetividade do pesquisador como fator de estrutura 

da forma, pessoal e funcional, em que o fenômeno foi definido para estudo.  
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A autora ainda declara que tal perspectiva implica em uma prática social voltada para 

a reflexão dos seus processos constitutivos, garantindo sempre a máxima visibilidade 

dos processos envolvidos na pesquisa e respeitando a dialética envolvida na relação 

estabelecida entre pesquisador e participantes (Spink, 1999).  

Como conjugação da ótica da psicologia social crítica, temos os pressupostos da 

microssociologia, assentados nas formulações teóricas da etnometodologia. Esse 

termo foi inicialmente conceituado por Harold Garfinkel, sociólogo americano que 

sofreu influências diretas de dois outros sociólogos, Talcott Parsons e Alfred Schütz. 

O primeiro postulou que os atores sociais seguem motivações que estão integradas a 

modelos normativos, sendo a estabilidade da ordem social explicada no compartilhar 

de valores que transcendem e governam as pessoas. O segundo, Schütz, parte para o 

estudo da interpretação dos processos cotidianos, utilizados para nomear e dar 

sentido às nossas ações (Coulon, 1995a).  

Outra influência importante no surgimento da etnometodologia e no aprimoramento 

teórico da psicologia social foi a Escola de Chicago, representada pela corrente do 

interacionismo social de George H. Mead, cujo pensamento está ligado a uma forte 

tradição materialista das ciências humanas, remetente ao pensamento de Marx, Hegel 

e Engels. Para Mead (1934/1967, citado por Sant’Ana, 2005),  o pensamento humano 

consciente não pode ser analisado fora da construção do mundo sociocultural, sendo 

esse construído através do ponto de vista dos atores. Assim, o interacionismo social 

estaria constituído em uma ordem social que dependeria de interações complexas 

envolvendo o cotidiano, interligadas a uma rede de significações que transcenderia 

os encontros imediatos.   

A escola, dentro da perspectiva do interacionismo social, é considerada como um 

setting privilegiado. A experiência escolar é pontuada por Mead (1934/1967, citado 

Sant’Ana, 2005) como um alicerce essencial para a experiência humana, tendo em 

vista que, sendo um instrumento da democracia, permite que os seres humanos 

assimilem esquemas de compreensão, de avaliação e de ação acerca dos fenômenos 

que constituem o social. Essa concepção de aquisição de capacidade está presente em 

sua obra para referenciar as múltiplas experiências de aprendizado dos seres 

humanos, seja no jardim da infância ou na universidade. 
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Articulada a essa perspectiva, a proposta de Garfinkel é de que a sociologia como 

ciência, deve ter seu ponto de partida na interpretação das construções cotidianas. Ele 

pontua que os procedimentos ocorridos no raciocínio do senso comum são bastante 

iguais aos utilizados em um raciocínio mais erudito e que a sua lógica é, então, 

definida por uma dinâmica que esse autor intitulou de conhecimento prático, tendo, 

por definição, a faculdade interpretativa, característica de todo ser humano, que é 

colocada em ação no desenvolvimento de atividades cotidianas (Coulon, 1995b).  

A atividade científica, a partir dessa perspectiva, vem mostrar que a sua compreensão 

começa justamente na elucidação do funcionamento das atividades cotidianas. Para 

essa corrente, a sociologia também deve ser objeto dessa reflexão, expressa na 

interpretação das construções práticas manifestadas por seus atores sociais. Deve-se, 

então, tomar como objeto de estudo as atividades diárias da própria sociologia, pois 

essa também pode ser considerada como atividade cotidiana habitual (Coulon, 

1995b). 

Essa perspectiva também faz uma diferenciação fundamental com a sociologia mais 

tradicional em relação aos participantes de suas pesquisas. Para Garfinkel, o ator 

social não pode ser visto como um “idiota cultural” que está em conformidade com 

as normas sociais pré-estabelecidas, mostrando uma tendência da sociologia 

tradicional a utilizar conceitos de maneira superlativa. Outra parte relevante neste 

processo é que o fato social não pode ser considerado um objeto estável, sendo 

necessária uma metodologia que capte a dinâmica desses acontecimentos (Coulon, 

1995b). 

Refletindo sobre a lógica interna dos processos etnometodológicos, Lapassade (1996, 

p. 25) faz um retrato do que poderia ser considerado como um olhar científico a 

partir dessa corrente: “Les ethnométhodologues ne se réfèrent pas a des rôles, normes 

ou règles transcendant les interactions et les gouvernant. Ils veulent comprendre 

comment les gens utilisent les normes pour interpréter le social dans leurs 

interactions”15.  

                                                
15 Os etnometodólogos não se referem a papéis, normas ou regras que transcendem as interações e as 
governam. Querem compreender como as pessoas utilizam as normas para interpretar o social nas 
suas interações. (Tradução do autor) 
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Esse autor também faz recomendações àqueles que irão fazer uso da 

etnometodologia. Considera que nada deve ser deixado de lado nas considerações 

cotidianas e que a linguagem natural dos participantes deve ter bastante crédito, pois 

essa é reveladora de muitas peculiaridades das expressões cotidianas. 

Os conceitos-chaves constitutivos da pesquisa etnometodológica, apontados por 

Garfinkel, integram os sentidos dados pelos homens à sua prática cotidiana; a 

indexicalidade, na qual é levada em conta a linguagem utilizada pelos atores sociais, 

fora da perspectiva dos gramáticos e dos lingüistas; a reflexividade, que indica as 

práticas que descrevem e constituem o quadro social; a accountability, que prioriza 

as características que fazem das atividades cotidianas, constitutivas de uma 

organização, passíveis de serem relatadas para fins práticos; a noção de membro, na 

qual o membro em si não está condicionado somente a uma pertença social, mas ao 

domínio da linguagem natural (Coulon, 1995a). Esses conceitos apresentam uma 

aproximação teórica com que Spink (1999) apresenta para uma perspectiva neutra do 

conhecimento, dentro do espaço da pesquisa em metodologia qualitativa. 

Refletindo a partir desses conceitos, a etnometodologia questiona a crença de que as 

atividades e os comportamentos dos indivíduos sejam creditados diretamente a sua 

posição social. Sua argumentação é a de que as correntes sociológicas tradicionais 

valorizaram demasiadamente o comportamento dos atores sociais e o papel da 

internalização de normas socialmente compartilhadas. Os autores, nessa perspectiva, 

foram levados a pensar que há algo mais do que um suposto automatismo e passaram 

então a relevar a maneira como os atores sociais interpretam o mundo ao seu redor, 

em especial as ações realizadas no cotidiano (Coulon, 1995a).  

Para a etnometodologia, os fatos sociais não podem ser vistos como “coisas”, ou 

seja, deve-se considerar suas atividades interacionais, que são dinâmicas e plurais em 

sentidos. Assim, a etnometodologia, no campo de pesquisa do judiciário, interessa-se 

pela análise e compreensão das práticas empregadas pela polícia e outros atores 

sociais no estabelecimento do fato criminoso; no campo da saúde, pela ênfase no 

contexto da gestão de morte em hospitais; no campo da pesquisa científica, pelas 

atividades desenvolvidas cotidianamente em laboratórios e outros espaços 

constitutivos do saber científico (Coulon, 1995a). 
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As relações entre a etnometodologia e os diversos campos de pesquisa na educação 

remontam aos primeiros estudos realizados por essa corrente sociológica nos Estados 

Unidos. Trabalhos, primeiramente de Cicourel e Kitsure e posteriormente de Mehan 

que, ao tentarem um distanciamento do entendimento dado pela sociologia da 

educação, que priorizava as relações estatísticas das estruturas sociais, remeteram 

seus esforços a como os fatos sociais são realmente produzidos. (Coulon, 1995b) 

Em defesa da pertinência do uso da etnometodologia na educação, Coulon (1995a) 

afirma que as críticas aos trabalhos da sociologia da educação estão balizadas ao que 

ele atribuiu metaforicamente como sendo o estudo da caixa preta – escola. Na sua 

concepção, tudo estaria sendo visto como se essa caixa estivesse equipada com uma 

entrada e uma saída, nas quais se poderiam posicionar variáveis como sexo, idade, 

etnia e se obteria, em contrapartida, fatos como fracasso escolar, desistência, etc. 

Assim, o autor questiona que não haveria uma preocupação em se compreender 

como esses processos são fabricados, sendo as análises limitadas a um entendimento 

de causas e conseqüências 16. 

A argumentação central da proposta de Coulon (1995a) está em concentrar os 

esforços de estudos no entendimento daquilo que se desenvolve cotidianamente no 

processo educativo.  Dessa forma, quando não se coloca ênfase principal nas 

variáveis que estão posicionadas nas entradas e saídas da escola (caixa preta), tem-se 

uma melhor visão da maquinaria interacional presente nessas relações sociais, 

emergindo então as relações verbais e não verbais, estruturadas em atividades que 

podem estar escondidas e precisam ser desveladas para uma melhor compreensão do 

fenômeno a ser estudado. 

Diferentemente do que ocorre na sociologia tradicional, a etnometodologia, com 

características construtivistas, valoriza a construção social da realidade, praticada 

especialmente no cotidiano, e põe em dúvida a utilização de estatísticas que são 

produzidas por e para o uso de especialistas, que esquecem, muitas vezes, o que se 

passa no cotidiano. Para os etnometodólogos, o segredo do desvelamento das 

relações sociais e dos processos de produção de sentidos estaria na análise dos 

                                                
16 A preocupação de Coulon (1995a) refere-se à conjugação de variáveis como: sexo, raça, idade, 
classe social produzindo fenômenos como: violência escolar, fracasso escolar, etc. O autor considera 
que esse tipo de raciocínio não privilegia o processo dinâmico de construção do fenômeno, 
dificultando, assim, sua compreensão.    
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procedimentos que os atores e/ou autores sociais utilizam para reconhecer e dar 

sentido ao seu mundo.   

A partir dessa perspectiva, o estudo da violência escolar toma nova forma, pois não 

se trata mais de analisar um quantitativo de dados ou procedimentos acerca desse 

fenômeno, mas de entender sua lógica interna no espaço escolar. Não são as causas 

ou as conseqüências da violência, mas sim seu processo de construção nesse espaço 

que se toma como significativo. 

 

 

2.2.   Problema de pesquisa 

 

Como alunos do ensino fundamental de uma escola pública dão sentido à violência 

escolar e às estratégias utilizadas pela escola para o seu enfrentamento? 

 

 

2.3.  Objetivo geral 

 

Como se configuram e se relacionam, no cotidiano de uma escola pública, os 

sentidos dados por alunos de ensino fundamental acerca da violência escolar e das 

estratégias de enfrentamento utilizadas pela escola.  

 

 

2.4.   Objetivos específicos 

 

a) Identificar e descrever as modalidades e formas de violência escolar que 

ocorrem no cotidiano da escola, com base nos registros escolares, no discurso 

das coordenadoras e nas observações; 
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b) Descrever as estratégias adotadas pela escola no enfrentamento da violência 

escolar, com base nos registros escolares e no discurso das coordenadoras; 

c) Identificar e descrever as modalidades e formas de violência escolar que 

ocorrem no cotidiano da escola, presentes no discurso dos alunos, 

comparando-os com os relatados pelas coordenadoras; 

d) Descrever e analisar os sentidos dados pelos alunos às estratégias de 

enfrentamento da violência escolar quanto a: concordância, eficácia e 

possibilidade de estratégias alternativas. 

 

 

2.5.   Fundamentos metodológicos 

 

Pensar em maneiras de responder uma pergunta sempre implica na dúvida de 

escolher entre muitos caminhos. Essa escolha, sempre difícil, encontra, por um lado, 

a vontade de arriscar novas alternativas e, por outro, persistir em trilhas científicas já 

sedimentadas. 

Na psicologia, bem como em outros campos científicos, isso não é diferente. A 

complexidade e diversidade dos objetos sobre os quais ela se debruça são refletidas 

em suas buscas por novas maneiras de perguntar, buscar respostas, interpretar dados 

e fatos e, por fim, aproximar-se melhor de soluções para problemas e 

questionamentos colocados pela sociedade.  

Se tomarmos por base as idéias desenvolvidas por Thomas Kuhn, em A Estrutura das 

Revoluções Científicas, observa-se que o que este autor afirma como sendo 

revolucionário é justamente a necessidade de perceber as mais diversas “visões de 

mundo” que compõem a ciência. As revoluções ocorreriam com a mudança de 

paradigma, quando novos fenômenos são descobertos, havendo uma mudança radical 

na prática científica. O mundo em si não muda com a presença de um novo 

paradigma, mas o que muda é a visão que os pesquisadores agora têm sobre ele 

(Alves-Mazzotti & Gewandsznajder, 1999). 
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A mudança na maneira de objetivar a produção do conhecimento não é característica 

exclusiva da psicologia e/ou das ciências sociais. Esse aspecto envolveu uma grande 

quantidade de disciplinas que questionaram o modelo positivista para a elaboração da 

produção científica. Para Lyotard (1993), essa mudança está estreitamente ligada à 

pós-modernidade, que é caracterizada por novas formas de produção de 

conhecimento e de tecnologia, que geram, também, novas formas de organização 

social. Conjuntamente a essa necessidade de transformação, há uma rejeição às 

metanarrativas e a qualquer forma totalizante de pensamento. A ênfase passa a ser na 

complexidade e na pluralidade social.     

Refletindo sobre a busca de respostas para questionamentos sociais, Minayo (1993, 

p. 22) conceitua o método como sendo "(...) o caminho e o instrumental próprios de 

abordagem da realidade. (...) inclui as concepções teóricas de abordagem, o conjunto 

de técnicas que possibilitam a apreensão da realidade e também o potencial criativo 

do pesquisador.". 

Assim, no método, estaria incluído o tipo de desenho dado à pesquisa, ou seja, a 

maneira que o pesquisador organiza seu olhar e sua escuta, a partir de uma 

concepção teórica, visando o enquadramento da realidade em níveis e números de 

casos a serem estudados, a lógica temporal e a lógica de generalização dos dados; as 

fontes, os instrumentos e recursos que serão utilizados na pesquisa; e as estratégias 

para a abordagem institucional, ressalvando-se as questões éticas envolvidas 

(Vasconcelos, 2002).  

Analisando o objetivo deste estudo e as posições epistemológicas adotadas, 

evidencia-se a necessidade de uma metodologia de cunho eminentemente qualitativo. 

Para tanto, foi escolhida, a etnografia, que é um método advindo da antropologia e 

que possibilita uma conjugação da interpretação dos dados colhidos, tanto pela 

psicologia social crítica, quanto pela etnometodologia.     

A etnografia é um método advindo dos estudos etnológicos, originados 

principalmente da antropologia social, e está marcada por uma relação sensível às 

questões da subjetividade. A discussão do seu caráter científico perpassa pela 

posição adotada pelo pesquisador perante o seu objeto de estudo e pela aparência 

ficcional dos acontecimentos, ou seja, como se alguns eventos descritos não fossem 
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possíveis de terem realmente acontecido e tenham sido fruto da imaginação e 

personalidade do pesquisador (Gutwirth, 2001). Refletindo acerca desse aspecto, 

Toffin (1990, p. 144) enuncia que “(...) não há, no método etnológico, uma separação 

total entre o sujeito e o sábio, o sujeito que vive e o sujeito que conhece”.  

Mas, até mesmo a maneira de conceber os estudos etnológicos sofreu rupturas. 

Inicialmente os trabalhos eram pensados dentro de uma lógica funcionalista, que 

tentava, através da exploração dos componentes de uma sociedade (economia, 

religião, rituais, etc.), explicar o funcionamento do grupo social estudado. É evidente 

que a concepção de ciência, como uma possibilidade de fornecer respostas para todo 

o funcionamento da sociedade, já está ultrapassada. Apesar disso, foi a partir da 

compreensão funcionalista de Malinowski, em que cada elemento é parte 

indispensável da análise de uma sociedade, que Marcel Mauss construiu a 

perspectiva teórica do fato social total (Gutwirth, 2001). 

Ao introduzir esse novo conceito, este autor se distancia da perspectiva funcionalista, 

pois propõe que os processos de compreensão etnológicos tenham, como base, os 

múltiplos níveis de uma realidade sociocultural. Os acontecimentos se tornam parte 

indispensável na análise dos níveis que perpassam um determinado fenômeno social 

e as sociedades modernas urbanas um excelente campo de estudo dessas relações 

(Gutwirth, 2001).      

Uma pesquisa que utiliza o método etnográfico deve estar preparada para responder 

algumas questões como: O que acontece em uma determinada ação social em um 

contexto e cenário específico? Quais são os significados desses acontecimentos para 

os atores envolvidos? Como outros atores se fazem presentes neste mesmo contexto 

e cenário? Como o cenário e o contexto específico de estudo se relacionam com 

outros níveis, ou seja, com seu entorno? De que maneira as formas organizadas de 

vida cotidiana sob investigação se relacionam com a vida social mais ampla? (Sato & 

Souza, 2001).         

A etnometodologia, tradicionalmente, se vale dos procedimentos derivados da 

etnografia, sendo que, como Coulon (1995b) bem salienta, o primeiro passo para o 

pesquisador é a tentativa de descrever o que os atores sociais fazem em seu meio de 

convívio. Embora seja um procedimento que pode ser encarado, por muitos, como 
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simplório, a etnometodologia, dentro do que considera como descrição etnográfica, 

recorre a dispositivos de coleta de dados como a observação direta no ambiente 

estudado, a observação participante, entrevistas, estudos dos relatórios 

administrativos e escolares, gravações de vídeo em sala de aula e outros espaços, e 

sua posterior projeção aos atores sociais, gravação dos comentários feitos pelos 

atores sociais acerca das gravações etc. 

A própria etnografia implica em uma maneira de pensar epistemologicamente 

diferente. Observando a maneira de interpretar e analisar dados nos trabalhos 

etnográficos, é possível perceber que esses trabalhos não descrevem meramente um 

fenômeno psicológico, sociológico ou antropológico, mas apresentam uma 

interpretação do pesquisador acerca da realidade das ações humanas. A etnografia, 

entendida como atividade de interpretar, deve estar pautada na relação que o 

pesquisador estabelece com o fenômeno a ser estudado, estendendo-se para o tipo de 

questão ou problema formulado para a investigação; nas repostas, nas explicações ou 

interpretações que podem ser fornecidas pela pesquisa; nos dados, incluindo-se os 

tipos de evidências para o problema e para a interpretação; e na organização desses 

elementos – o problema, as evidências e as interpretações realizadas pelo 

pesquisador – em um argumento (Jacobson, 1991). 

A formulação desse argumento deve ser sempre remetida à conclusão interpretativa 

feita ao término do trabalho de campo, vista na forma de uma representação coerente 

da realidade estudada. Não se trata de um simples ato de registrar aquilo que se vê 

em campo, de um inventário, mas de um trabalho rigoroso de analisar e interpretar 

aquilo que se observa. O que é selecionado como necessário, para ser descrito pelo 

pesquisador, é condicionado pela sua relação com o que é observado em campo e 

com o tipo de treinamento ou interesse teórico que ele carrega consigo. O grupo 

observado pode, também, atuar como fator limitador das observações, restringindo o 

acesso dado ao pesquisador em função de variáveis como sexo, etnia, língua, 

costumes culturais locais, etc. (Jacobson, 1991). 

Pensando na etnografia como método, Geertz (1978) salienta que, mesmo tomando 

como relevante a necessidade do pesquisador de estabelecer relações, selecionar 

informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um 

diário, etc., o que a define está caracterizado pelo esforço intelectual do pesquisador 
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em elaborar uma “descrição densa” do fenômeno pesquisado. Pode-se pensar nessa 

idéia como sendo redundante ao próprio conceito de etnografia, pois esse método 

deve estar sempre pautado por uma representação densa dos acontecimentos 

pesquisados. Esse autor também considera importante destacar que a cultura somente 

é pública porque o seu significado o é, e ressalva que os etnógrafos têm acesso a uma 

interpretação de segunda ou terceira mão, pois apenas um “nativo” pode fazer uma 

interpretação de primeira mão de sua cultura.         

Essa noção de acesso a culturas, enfatizado por Geertz (1978), mostra que a 

etnografia é algo construído em um processo de estabelecimento de relações. Ele 

compara esse processo ao de um escritor que fabrica sua história em uma máquina de 

escrever, enquanto o etnógrafo anota os acontecimentos em seu diário de campo, 

reunindo evidências para a elaboração de seu argumento. Para esse autor, “Uma boa 

interpretação de qualquer coisa – um poema, uma pessoa, uma estória, um ritual, 

uma instituição, uma sociedade – leva-nos ao cerne do que nos propomos a 

interpretar” (Geertz, 1978, p. 28).  

A contribuição do método etnográfico para o campo de estudos psicológicos, em 

especial os processos de interação social, está balizada primeiramente na concepção 

de que os processos referentes às expressões pessoais, comuns e cotidianas, podem 

ser acessados de diferentes formas; na importância de se conhecer o contexto na qual 

a dinâmica das interações acontece, sendo as observações direta e participante 

ferramentas importantes nesse processo; e, por fim, a etnografia se revela um 

instrumental importante para o conhecimento das pessoas, das suas vidas e dos seus 

modos de habitar em sociedade.  

Assim, a etnografia deve ser constituída na forma de um argumento, como já 

enfatizado anteriormente, fruto das relações entre as postulações, os dados e as 

evidências levantadas em campo. Suas conclusões devem referir-se a interpretações 

de significados e construções culturais, pautadas na observação dos comportamentos 

e suas relações sociais vividas no cotidiano. 

 

 

2.6.  Participantes 
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O campo de estudo escolhido foi uma escola pública municipal da cidade de Aracaju, 

SE, que tem como clientela estudantes do ensino fundamental. Durante as 

observações no espaço do recreio, todos os alunos que transitavam nesse local foram 

considerados participantes da pesquisa. Contudo, para a realização das entrevistas, 

foram convidados quatro estudantes, três alunos da segunda série e uma aluna da 

terceira série. Às mães desses estudantes foi solicitada autorização para realização do 

procedimento de entrevista, mediante a explicação prévia acerca do que se referia a 

pesquisa. Nesse espaço de diálogo, as mães também puderam expor suas idéias e 

opiniões acerca da escola e da atuação de seus filhos em eventos de violência. Essas 

informações foram registradas em diário de campo e contribuíram para a análise das 

entrevistas dos estudantes. 

Outras dez mães também contribuíram com suas opiniões acerca do funcionamento 

da escola. Essas informações foram colhidas através de conversas nas dependências 

da escola. Esses encontros foram agendados pela coordenação escolar e visavam 

informar as mães acerca de eventos de violência em que seus filhos haviam 

participado. Além das mães, participavam dos encontros os professores e os 

membros da coordenação escolar. As informações foram registradas em diário de 

campo e contribuíram para a análise da atuação das coordenadoras escolares diante 

do fenômeno da violência escolar.        

As três coordenadoras escolares também participaram da pesquisa. Elas exerciam 

funções distintas: coordenação geral, coordenação administrativa e coordenação 

pedagógica. Essas funções respondiam a uma responsabilidade por áreas específicas 

de atuação da escola. Mas, cotidianamente, todas as coordenadoras exerciam funções 

administrativas e pedagógicas, já que elas trabalhavam por turno, revezando-se. Os 

problemas escolares eram discutidos e avaliados durante as reuniões do Conselho 

Escolar, em que participavam as três coordenadoras e os professores da instituição. 

Funcionários de órgãos públicos municipais e estaduais também colaboraram para a 

realização do estudo, fornecendo informações acerca da atuação dos diferentes 

programas sociais implementados para auxiliar o processo de educação no Estado de 

Sergipe. Foram realizadas visitas ao Ministério Público Estadual, à Secretaria 
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Estadual de Educação, à Secretaria de Educação do Município de Aracaju e ao 

Centro de Referência da Assistência Social do Bairro Santa Maria. As informações 

obtidas foram registradas em diário de campo.      

 

2.7.  Estratégia de abordagem institucional e questões éticas envolvidas na 

pesquisa 

Em virtude do objeto de estudo proposto e da metodologia adotada, utilizou-se, como 

estratégia de abordagem institucional, a pesquisa participativa. Esse tipo de estratégia 

tem, como característica, possibilitar ao pesquisador conhecer, através de sua 

convivência com grupos humanos, por períodos de média ou longa duração, as 

características sociais, étnicas, culturais, subjetivas e físicas da problemática que ele 

se propõe a estudar. Para Vasconcelos (2002), a estratégia participativa, além de 

possibilitar o acesso a essas características, tem uma importante função 

epistemológica, na medida em que se busca o conhecimento levando em 

consideração outras visões de mundo, implicando em uma reelaboração de sua 

própria visão de mundo. 

Durante a negociação para a permanência do pesquisador na escola escolhida para o 

estudo foram apontados, com clareza, os objetivos da inserção do pesquisador, bem 

como suas limitações profissionais e éticas. Assumiu-se o compromisso de 

apresentar os dados da pesquisa, ao seu final, de forma clara à instituição e aos 

participantes, para que sejam compartilhados e discutidos.  

Aos participantes das entrevistas foi solicitado o consentimento livre e esclarecido e 

foi concedido o direito de desistência a todos os participantes, em qualquer momento 

da pesquisa. A identidade dos participantes e da escola será mantida em sigilo, com o 

intuito de preserva-los de qualquer identificação com o material colhido durante a 

pesquisa.  

 

2.8.  Desenho de pesquisa 

Refletindo sobre o desenho de pesquisa, Vasconcelos (2002) argumenta que ele deve 

ser construído a partir de suas três faces constitutivas: a lógica de generalização dos 
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dados, a lógica temporal e o enquadramento da realidade em níveis e números de 

casos a serem estudados. 

Em conjunção com o objeto de pesquisa proposto, a lógica da generalização dos 

dados será pautada pela avaliação feita por Spink (1999) para a pesquisa em 

metodologia qualitativa, em que esse tipo de pesquisa é responsável por uma 

especificidade, sendo seu entendimento dos fenômenos sociais visto como 

processual. O presente estudo não visou à tomada de amostras representativas e, por 

conseguinte, não tem como intenção de que seus achados venham a representar uma 

visão geral acerca da violência escolar nas instituições públicas de ensino 

fundamental do nosso país. 

A lógica temporal da pesquisa será pautada por um corte transversal no fenômeno a 

ser estudado, ou seja, buscou-se analisar a problemática em um momento específico: 

o ano letivo 2006, da escola estudada. Neste sentido, o processo de investigação 

ocorreu concomitantemente ao fenômeno objetivado, a violência escolar no cotidiano 

de uma escola pública. 

 

2.9. Procedimento 

A pesquisa foi realizada em quatro fases. Na primeira, foi feito um levantamento dos 

registros das ocorrências de eventos de violência escolar na instituição e dos registros 

de atendimento psicológico da Secretária Municipal de Educação e do CRAS (Centro 

de Referência da Assistência Social da Prefeitura Municipal).  

Na segunda fase, foram feitas observações no pátio da escola, durante o horário de 

recreio, e na secretaria da instituição. Essa fase foi iniciada conjuntamente com a 

primeira e somente foi finalizada antes do início da quarta fase (as entrevistas com os 

estudantes). As observações foram registradas em diário de campo, sendo que, 

posteriormente, contribuíram para construção da argumentação etnográfica e para a 

análise das entrevistas.  

Na terceira fase, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com as três 

coordenadoras da escola (Geral, Administrativa e Pedagógica), em que se buscaram 

informações específicas acerca de temas relacionados à violência escolar e às 
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estratégias utilizadas pela escola para minimizar o acontecimento desse fenômeno. 

As entrevistas foram realizadas nas dependências da escola e tiveram duração entre 

40 e 50 minutos. Foi dedicado um encontro para cada coordenadora.  

Na quarta fase, foram realizadas entrevistas com quatro alunos da escola. Esses 

estudantes foram escolhidos pela proximidade com o pesquisador e pela 

disponibilidade e abertura para falar acerca do fenômeno da violência escolar. As 

entrevistas foram realizadas nas dependências da escola, individualmente, e seguiram 

um roteiro (Anexo 1.8.) de questões referentes ao tema estudado. Com cada 

estudante, foram realizados entre dois e três encontros. Ao final de cada encontro, as 

informações obtidas eram analisadas e algumas novas questões eram introduzidas no 

roteiro da entrevista, sendo utilizadas no encontro seguinte.  
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CAPÍTULO III 

 

A IMERSÃO NO CAMPO DE ESTUDO 

 

 

Neste capítulo, serão explorados os dados colhidos através das observações 

participantes, das visitas a instituições e ao bairro em que a escola escolhida para a 

pesquisa se localiza. Durante o estudo, um diário de campo fui construído. Algumas 

passagens desse mecanismo de registro e reflexão ajudaram na formulação de um 

argumento etnográfico e serão utilizadas na composição desse capítulo.   

 

 

3.1.  As primeiras visitas a escolas de Salvador/BA 

 

Após um longo período de dedicação à pesquisa teórica acerca do fenômeno da 

violência escolar, seguido da construção de um roteiro preliminar de etapas a serem 

percorridas na coleta de dados em campo, tornou-se importante um contato inicial 

com as possíveis escolas a serem estudadas. Além de uma aproximação do 

pesquisador com o ambiente de estudo, essa inserção também possibilitaria uma 

reflexão acerca do arcabouço teórico construído até então para o trabalho.  

Inicialmente, a pesquisa abrangeria alunos da quinta à oitava série de escola pública 

do ensino fundamental. Essa escolha foi motivada pelo receio de que, na entrevista, 
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crianças de baixa faixa etária, fornecessem respostas monossilábicas ou insuficientes 

para os objetivos pretendidos. Posteriormente, esta preocupação se revelou parte 

central do estudo, pois o desafio seria justamente compreender o fenômeno da 

violência escolar presente no cotidiano dessas crianças de pouca idade.  

Obtida uma listagem das escolas municipais da cidade de Salvador, decidiu-se, para 

maior facilidade do pesquisador, que as primeiras escolas a serem visitadas deveriam 

estar localizadas em algum bairro próximo à Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas (São Lázaro/UFBa) e que o acesso a elas fosse possível por meio de 

transporte coletivo da cidade.  

O objetivo das primeiras visitas era conhecer o espaço físico das escolas e coletar 

informações como número de alunos matriculados, número de evasões e repetência, 

além de verificar a existência de livros de registros de ocorrências escolares. Apesar 

de não ter sido notificada previamente, a primeira escola visitada não apresentou 

resistência à presença do pesquisador. A instituição possuía uma boa estrutura, com 

paredes recém pintadas, um grande pátio, salas amplas, e os estudantes, em sua 

grande maioria, trajavam uniforme escolar. A coordenação da escola foi informada 

do objetivo da visita e designou um funcionário para atender as solicitações: Ao fazer 

um breve relato acerca da pesquisa e dos motivos da minha visita, fui informado, 

pela coordenadora, que o mais prudente seria eu conversar com a diretora da 

escola, para quem fui encaminhado. Chegando lá, fui informado que a diretora 

estava impossibilitada de me atender e fui encaminhado, novamente, para uma outra 

funcionária da secretaria. Essa, por sua vez, questionou o motivo dela ter que me 

atender e, mais uma vez, fui encaminhado para uma outra funcionária que, por fim, 

aceitou o ofício de informar os dados de que eu necessitava (Diário de Campo)17. 

A escola atendia a alunos do ensino médio, em três turnos, e possuía 2886 alunos 

matriculados. Os registros escolares eram feitos em um livro de ata geral e, algumas 

vezes, observações eram colocadas nas fichas individuais dos alunos. O acesso ao 

livro geral e à fichas individuais dos alunos foi negado, impossibilitando o 

conhecimento das ocorrências escolares. Não foram passadas informações sobre o 

número de reprovação e evasão escolar. 

                                                
17 Os trechos retirados do diário de campo estão apresentados em itálico. 
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Apesar da escola não ser de ensino fundamental, foi marcada uma segunda visita que 

possibilitaria conhecer melhor o projeto pedagógico da escola e investigar melhor o 

seu funcionamento cotidiano. No segundo encontro, a coordenadora, além de não 

explicitar maiores detalhes das ações pedagógicas, deixou claro que não seria 

possível uma presença muito prolongada do pesquisador no estabelecimento de 

ensino. Para ela, isso atrapalharia o bom funcionamento da escola e prejudicaria os 

alunos. Além disso, enfatizou que a escola havia passado por muitas dificuldades 

naquele ano e tinha ficado quatro meses fora de funcionamento. 

Neste mesmo período, uma segunda escola foi visitada. Localizada próxima à 

primeira escola visitada, essa instituição não aparentava ter sido muito bem 

construída. A entrada parecia ser um portão de garagem que acompanhava um alto 

muro e não permitia a visão do andar térreo do estabelecimento. Apenas uma placa 

externa indicava que este era um estabelecimento de ensino fundamental. No interior, 

a estrutura física também não aparentava ser das melhores, pois a pintura encontrava-

se bastante desgastada e algumas paredes estavam quebradas.  

O acesso à escola foi fácil. A coordenadora, após ser informada dos motivos da 

visita, concordou em conversar. Nessa instituição, estudavam 2500 alunos, 

matriculados em três turnos: manhã tarde e noite, sendo este último reservado para 

estudantes fora da faixa etária recomendada para a série matriculada.  

A coordenação se posicionou favorável à realização da pesquisa na escola. Antes que 

uma resposta final fosse concedida, um projeto deveria ser encaminhado para 

avaliação dos membros do conselho escolar.  Após o envio, uma reunião poderia ser 

marcada para que todos os detalhes fossem discutidos e explicados. O livro de 

registros de ocorrências também foi apresentado. Ele aparentava ser bem antigo e 

usado e, segundo informações da coordenação, todos os eventos da vida escolar eram 

registrados e discutidos pelo conselho escolar.  

Com o término das duas visitas, foi decidido que o projeto de pesquisa deveria ser 

finalizado antes de submetê-lo a qualquer instituição com a finalidade de obter 

autorização para a realização da pesquisa. Esse espaço de tempo possibilitou algumas 

reflexões acerca da escolha do campo de estudo: As primeiras visitas foram 

importantes, pois mostrou o quanto eu me sentia inadequado em campo, um 
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verdadeiro peixe fora d’água. Não era só o fato de ter encontrado obstáculos para a 

implementação da pesquisa, que, com um pouco de manejo, poderiam ser 

transpostos, mas o lugar, a cidade de Salvador, que incomodava. Não era o caso de 

considerar essa capital como não propícia para a realização de pesquisas em 

violência escolar, mas uma questão de mobilidade, de capacidade de mover-se 

diante das múltiplas instituições que compõem o quadro educacional. Um estranho 

no ninho, que conhecia poucas pessoas e freqüentemente se perdia na grande 

cidade. Além disso, desde que comecei a pensar a pesquisa, sentia uma vontade de 

poder realizá-la em Aracaju, minha terra natal, e considerava que os dados seriam 

colhidos com maior agilidade e mobilidade, pois eu poderia contar com uma rede de 

amigos que trabalham direta ou indiretamente com educação (Diário de Campo).  

No período que sucedeu as primeiras visitas às escolas de Salvador, o projeto de 

pesquisa foi finalizado e submetido ao Seminário de Qualificação I 18. Durante esse 

evento, um dos examinadores sugeriu que a coleta de dados poderia ser realizada em 

Aracaju, Estado de Sergipe, onde o conceito de membro, pontuado por Coulon 

(1995), poderia ser melhor desenvolvido. A sugestão foi discutida e aceita, e as 

atividades de pesquisa de campo foram retomadas ao final do mês de dezembro de 

2005, já com alguns contatos com pessoas ligadas à Secretaria Municipal de 

Educação de Aracaju. 

 

 

3.2.  As primeiras visitas a um novo campo de estudo: as escolas do bairro Santa 

Maria, Aracaju/Se. 

 

Uma estratégia diferenciada foi adotada para as visitas às escolas do novo campo de 

estudo. Uma antiga amiga, da época da graduação, que trabalha para a Secretaria 

Municipal de Ação Social no Centro de Referência a Assistência Social do Bairro 

                                                
18 O seminário de qualificação é uma atividade obrigatória do Mestrado em Psicologia da 
Universidade Federal da Bahia e consiste em uma avaliação geral do projeto por um professor 
credenciado pelo programa e dois professores examinadores externos convidados. Esse evento foi 
realizado em meados de dezembro de 2005.  
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Santa Maria, foi procurada e, através dela, foi marcada uma reunião com uma pessoa 

que trabalha na área de planejamento da Secretaria Municipal de Educação.  

O encontro foi bastante cordial e a pesquisa pôde ser exposta com tranqüilidade e 

riqueza de detalhes. Foram abordados temas em violência escolar, o papel do 

pesquisador e sua presença no espaço estudado, o local de estudo (a escola e o bairro 

Santa Maria), a duração e o desenvolvimento do trabalho, as implicações éticas da 

pesquisa e, por fim, a relevância científica e social da realização da pesquisa e sua 

contribuição para a Secretaria Municipal de Educação. A proposta foi levada para 

apreciação da Secretária Municipal e a autorização para a execução da pesquisa foi 

expedida, através de ofício, no mesmo dia da visita.   

Antes de iniciar as visitas, tentou-se contato telefônico com as duas escolas indicadas 

pela Secretaria Municipal de Educação. Somente uma das instituições respondeu ao 

contato, mas a visita teve que ser remarcada quatro vezes, por motivo de sobrecarga 

de trabalho da pessoa responsável.  

 Já haviam se passado cerca de quatro anos desde a minha última estada no bairro 

Santa Maria. Por esse motivo, e por saber que o bairro passará por uma intensa 

reestruturação, combinei com a minha amiga que a primeira visita iríamos fazer 

juntos, o que ajudou bastante no aprendizado da localização das instituições nessa 

comunidade. A primeira impressão que eu tive ao chegar ao bairro foi a de estar em 

um grande canteiro de obras, uma espécie de casa em construção. Uma avenida 

central foi construída e o bairro encontra-se agora dividido por conjuntos. Logo na 

sua entrada, uma fabrica de fios de algodão (Sergifil) foi construída, e o Governo 

Estadual está construindo uma penitenciária. O trânsito na avenida central é 

horrível. Há uma movimentação grande de caminhões de lixo e água, viaturas de 

polícia, pedestres, operários e ciclistas, bem como carros e ônibus, que são minoria. 

Segundo o meu contato, o bairro ainda possui a fama de ser um dos mais violentos 

da cidade, o que a deixa apreensiva quando se desloca pela região (Diário de 

Campo). 

A primeira escola visitada tem o acesso bastante facilitado, pois está localizada na 

avenida central do bairro. Não houve aviso prévio para a visita, pois não foi possível 

estabelecer contato telefônico. A aparência arquitetônica da instituição lembra a de 
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uma casa que sofreu uma série de reformas de ampliação; no momento da primeira 

visita, estava passando por mais uma pintura. A coordenadora geral da escola, pessoa 

indicada pela Secretaria Municipal, estava presente e, após ser informada dos 

motivos da visita, concordou em fornecer alguns dados referentes ao funcionamento 

da instituição: a escola possui 1114 alunos (dados referentes a 2005), em turmas de 

1ª a 7ª série, distribuídos em três turnos: manhã, tarde e noite, este último reservado 

para os alunos fora da faixa etária recomendada para a série. A demanda por vagas é 

grande, sendo que a escola também sofre um alto índice de reprovação, 

especialmente na 1ª e 2ª séries. Um outro grande problema é a falta de professores 

que, muitas vezes, são substituídos por estagiários do curso de Pedagogia.  

As dificuldades de implementar projetos com a comunidade também foram 

enfatizadas. Tentativas já haviam sido feitas, como o projeto Recriando Caminhos 19, 

mas as relações escola-comunidade foram descritas como problemáticas.  Embora 

mais de 10% dos alunos recebam auxílio financeiro para estudar, através do bolsa 

família (155 estudantes contabilizados pela Secretaria Municipal de Assistência 

Social), a coordenadora descreveu como comum encontrar os alunos pedindo 

dinheiro nos sinais de trânsito em outros bairros da cidade. Quando isso acontece, 

suas famílias são notificadas. 

Questionada sobre a violência no espaço escolar, ela relatou que eram poucos os 

casos e que havia muita violência de fora para dentro da escola. Um dos casos 

relatados me impressionou bastante: um estudante do turno da noite jogou uma 

pedra em algumas pessoas que passavam pela avenida. A escola foi invadida, alguns 

alunos foram rendidos e a coordenadora precisou chamar a polícia para resolver o 

problema (Diário de Campo). 

Além desse evento, considerado grave pela coordenadora, um grupo de vinte alunos 

somente faria matrícula para o ano 2006 com a anuência do Conselho Tutelar. Uma 

reunião seria realizada no primeiro dia de aula, com a participação dos alunos e seus 

familiares ou responsáveis, para discutir e decidir que ação seria tomada em cada 

caso. Além de eventos de violência, alguns alunos que participariam dessa reunião 

                                                
19 O projeto Recriando Caminhos beneficia 1000 jovens, na faixa etária dos 7 aos 17 anos, que 
participam de oficinas de teatro, dança, violão, percussão, esportes, reforço escolar, informática e 
inglês. Os participantes também são acompanhados por psicólogos, e o projeto recebe o apoio da 
Petrobrás e da Unesco.  www.missaocriancaaracaju.org.br   
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haviam sido reprovados seguidamente e/ou atingido um número significativo de 

ausência às aulas, significando evasão escolar. 

A escola não mantinha livro de registro de ocorrências escolares. A coordenadora 

relatou que algumas observações eram colocadas nas fichas individuais dos alunos, 

mas não havia procedimento sistematizado. Apesar de não ter um controle de 

registros organizado, ela enfatizou que tinha conhecimento de todos os eventos que 

aconteciam na escola.  

A segunda instituição visitada estava com a sua rua de acesso interditada, devido a 

obras de calçamento. Apesar de complicado, foi possível chegar à escola após uma 

pequena caminhada. A coordenadora geral, pessoa indicada pela Secretaria 

Municipal, apesar de ter remarcado o encontro quatro vezes, concordou em fornecer 

as informações solicitadas.  Nessa escola estudavam aproximadamente 1500 alunos, 

da 1ª a 4ª série, divididos em cinco turnos. Como a procura por vagas era grande, a 

Prefeitura Municipal havia determinado que os alunos de oito turmas deveriam ser 

matriculados em escolas municipais do centro da cidade, recebendo um auxílio 

transporte.  

Com relação à comunidade, a coordenadora relatou que nos últimos quatro anos não 

tinha havido muitos problemas, mas a escola sofria com os freqüentes 

arrombamentos e roubos. Os eventos de violência no espaço escolar foram 

classificados como esporádicos e rotulados como uma violência do cotidiano, sem 

muita importância. A escola não possuía um livro de registro, mas tudo era registrado 

em um formulário chamado de FAD (Ficha de acompanhamento disciplinar – 

desenvolvida por instituições educacionais municipais e estaduais e pelo Ministério 

Público Estadual). No último ano, somente quatro casos tinham sido registrados: 

envolviam brigas, tentativa de violência sexual e explosão de um banheiro. 

 

 

3.3.   A escola e o bairro: as relações entre os campos de estudo. 
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O acesso ao bairro Santa Maria se dá pelo bairro Orlando Dantas. Ambos estão 

localizados a sudoeste do centro da cidade de Aracaju. Os primeiros moradores 

chegaram à localidade há aproximadamente 18 anos, quando foi instalada, no local, 

pela Prefeitura Municipal de Aracaju, a lixeira da cidade. Historicamente, é possível 

destacar o surgimento de comunidades a partir de atividades econômicas, como 

agricultura, comércio, portos, etc., e com o Santa Maria não foi diferente. É comum 

escutarmos relatos de que o bairro surgiu do lixo, sendo esse um fator preponderante 

na vida dos seus moradores.  

Conhecido popularmente como “terra dura”, em alusão ao tipo do terreno do local, 

bastante avermelhado e duro, o bairro Santa Maria já foi objeto de litígio, em virtude 

da localização da lixeira, entre a Prefeitura Municipal de Aracaju e de São Cristóvão, 

vencido pela capital do Estado de Sergipe. Com o passar dos anos, muitos moradores 

que habitavam próximo à lixeira foram removidos pela Prefeitura Municipal de 

Aracaju e instalados em casas populares, mais próximas ao bairro Orlando Dantas. 

Essas novas moradias contavam com um aparato de proteção higiênica e ajudaram a 

dar uma nova configuração à comunidade. De moradores da lixeira, os habitantes se 

transformaram em moradores do bairro Santa Maria.  

Com a construção de novas casas, algumas instituições públicas passaram a se 

ocupar dos problemas da comunidade. O bairro conta com um Centro de Referência 

da Assistência Social da Prefeitura Municipal (CRAS) que, além de fornecer 

assistência social e aconselhamento psicológico à população, fornece também apoio 

aos outros programas sociais instalados pela Prefeitura Municipal, tais como PETI 

(programa de erradicação do trabalho infantil), e o SENTINELA (programa voltado 

para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de abusos sexuais), ambos  

com ligações com o trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado. A polícia militar 

se faz presente com um posto avançado de operações do batalhão da Choque 

(ROCA). Os moradores também se organizaram em duas associações, para 

pleitearem melhorias para a comunidade: Associação dos Moradores do Bairro Santa 

Maria e Associação de Mulheres e Amigos do Bairro Terra Dura. 

Em depoimento dado ao semanário Cinform, de 25/02 a 05 de março (Caderno 1, 

pág. 4), a presidente da Associação de Mulheres e Amigos do Bairro Terra Dura 

afirmou que muitas melhorias haviam sido feitas na comunidade do Bairro Santa 
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Maria, especialmente depois da gestão do Prefeito João Augusto Gama, mas ainda 

não era possível nomear o Bairro “Terra Dura” de Bairro Santa Maria, pois os 

avanços ainda não haviam chegado para toda a população. 

Por conta do grande número de invasões de terrenos, é difícil precisar o número de 

moradores do bairro. A Secretaria Estadual de Educação, através do Censo 

Educacional do Ministério Público e do IBGE, identificou 22740 (11253 homens e 

11487 mulheres) moradores na localidade e 5618 domicílios ocupados. Esse número 

leva em conta todas as formas de moradia, inclusive as não registradas pela 

Prefeitura Municipal. Mas, os jornais divulgaram, no final do mês de fevereiro, que 

esse número já estava próximo a 35000 habitantes20.  

O bairro é o campeão municipal no que se refere à taxa de homicídios. No ano de 

2005, foram registrados 24 homicídios, correspondendo a 18% dos assassinatos 

contabilizados na capital e, até o final de fevereiro de 2006, já haviam ocorrido mais 

nove homicídios no bairro. Mas, além dos dados estatísticos, existe uma realidade 

triste e difícil. Logo na entrada do bairro, encontra-se a parte da população mais 

pobre da comunidade. Este local é conhecido como “Morro do Avião”, em referência 

aos aviões que passam em uma altitude baixa, visando o pouso no aeroporto da 

capital, localizado a poucos quilômetros do morro, e é circunscrito por cinqüenta e 

seis ruas. Nelas, a população evita caminhar após as nove horas da noite, em um 

toque de recolher velado.  

No alto do morro, com uma visão privilegiada, os assaltantes e os traficantes de 

drogas controlam a movimentação da população. Além de estarem na parte superior 

do local, essas pessoas ainda contam com um outro recurso, a grande vegetação que 

se estende logo após o término das ruas de acesso. O relato dos moradores e dos 

funcionários escolares identifica que raramente há policiamento nessa região e que as 

poucas linhas de ônibus evitam parar nos pontos de acesso ao morro, no período da 

noite. 

O que antes era só terra deu lugar a uma avenida central, que liga o bairro do seu 

início ao fim. Essa avenida encontra-se em processo de duplicação. No mês de junho, 

período de muitas chuvas na região, esse acesso sofreu um intenso processo de 

                                                
20 Informação retirada do semanário Cinform de 25/02 à 05 de março de 2006, caderno 1, pág 4. 
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degradação, com o aparecimento de grandes buracos no asfalto, tornando o trânsito 

que, cotidianamente já é perigoso, muito arriscado.  

Para chegar à escola atravesso praticamente toda a avenida central. Quando deixo 

o bairro Orlando Dantas para traz, após passar por uma pequena ponte, minha 

visão periférica capta algumas poucas habitações, tanto à minha esquerda quanto à 

minha direita. Esse número começa a se tornar maior após a fábrica Sergifil, já na 

altura do acesso do Morro do Avião. Dirijo por mais ou menos uns dois quilômetros, 

com casas somente à direita do meu veículo. Quando chego próximo à construção 

da nova escola, projeto do Ministério Público, a avenida começa a ficar cada vez 

mais estreita. O trânsito se intensifica e é possível notar a presença de um comércio 

na região (farmácias, lojas de roupas e bicicletas, etc.) Após a igreja, a paisagem se 

torna cada vez mais campestre, embora eu não tenha notado cultivo na região. 

Ainda dirijo uns cinco quilômetros até chegar à lixeira. O local é cercado e somente 

é permitido o acesso a trabalhadores e caminhões de lixo. Definitivamente, o local 

está mais organizado em relação às minhas últimas visitas à região, há cerca de 

quatro anos atrás (Diário de Campo).                     

Nem tudo são trevas no bairro Santa Maria. O comércio, embora seja pequeno, 

demonstra uma grande movimentação. No ano de 2003, a fábrica Sergifil se instalou 

na região, trazendo um aspecto moderno ao bairro. Além do lixo, outro fator que 

movimenta a economia da comunidade é a presença dos caminhões pipa. Os 

caminhões vêm e vão o dia todo, atrapalhando profundamente o trânsito. No início, 

logo que comecei a fazer a pesquisa, pensava que o bairro sofria de falta de água. 

Mas, conversando com os funcionários da escola descobri que o solo do bairro 

Santa Maria é rico em lençóis freáticos, o que culminou na instalação, sob 

responsabilidade de grandes empresas, de poços de coleta de água, com o intuito de 

reduzir seus gastos financeiros (Diário de Campo).         

Além do tráfego intenso de caminhões pipa e de lixo, é grande também o número de 

pessoas que circulam em carroças e com carrinhos de mão, transportando lixo. Esse 

material é recolhido tanto da lixeira quanto das ruas da cidade, sendo direcionado 

para as muitas oficinas de material reciclável do bairro. Os materiais mais visados 

são: ferro, alumínio, latão, plástico, papel e papelão, que não é vendido no período de 

inverno, pois sofre deformações com as intensas chuvas. Esse negócio sustenta 
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muitas famílias, sendo disputado metro por metro pelos moradores. Para um controle 

maior do processo de compra e venda, os moradores fundaram, na comunidade, a 

Associação dos Catadores de Lixo do bairro Santa Maria. 

No bairro, estão em funcionamento oito escolas, quatro municipais e quatro 

estaduais. Apesar do grande número de escolas, existe falta de vagas. Uma nova 

escola, Vitória de Santa Maria, está em construção e deve melhorar o problema de 

falta de vagas no local. 

Os números da Secretaria Estadual de Educação mostram que as escolas que somente 

oferecem educação infantil não apresentaram evasão e repetência nos últimos dois 

anos. No ano de 2004, três escolas apresentaram 15% de alunos evadidos: Escola 

Estadual Coelho Neto (dos 300 alunos matriculados no inicio do ano, 45 deixaram a 

escola), Centro Educacional Alcinho (dos 500 alunos matriculados no inicio do ano, 

75 deixaram a escola) e Escola de Ensino Fundamental Professor Diomedes Santos 

Silva (Dos 889 alunos matriculados no início do ano, 134 deixaram a escola). 

Algumas escolas apresentaram também altos índices de reprovação: Centro 

Educacional Alcinho, ano de 2004 (29,27% dos alunos matriculados foram 

reprovados) e no ano de 2005 (20,84% dos alunos matriculados foram reprovados); 

Escola de Ensino Fundamental Laonte Gama, no ano de 2004 (24,88% dos alunos 

matriculados foram reprovados) e no ano de 2005 (22,90% dos alunos matriculados 

foram reprovados); Escola de Ensino Fundamental Professor Diomedes Santos Silva, 

no ano de 2004 (20,69% dos alunos matriculados foram reprovados) e no ano de 

2005 (17,90% dos alunos matriculados foram reprovados). Os números apresentados 

foram fornecidos pelo departamento de Censo Educacional do Ministério Público, 

localizado na Secretaria Estadual de Educação.  

As Secretarias Estadual e Municipal de Educação utilizam um instrumento chamado 

FICAI para controlar a evasão escolar. Criado através de um compromisso firmado 

entre o Ministério Público Estadual, Secretaria Estadual de Educação, Secretaria 

Municipal de Educação e Conselho Tutelar, em novembro de 2001, esse instrumento 

tem, como objetivo, identificar as causas desse fenômeno. No ano de 2005, a equipe 

operacional do Censo Educacional já havia identificado oito causas: consciência 

restrita da importância da educação, falta de estímulos e perspectiva em relação ao 

futuro, necessidade de iniciação no trabalho para ajudar na renda familiar, 
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desestruturação familiar, instabilidade no emprego, gravidez não planejada, distância 

da escola vinculada a um exaustivo dia de trabalho. É possível notar que nenhum das 

causas tem implicação direta com a gestão da escola, como se toda responsabilidade 

pelo processo educacional fosse do aluno e de sua situação sócio-econômica. Isto 

confirma o que anteriormente fora apontado pela literatura, mostrando uma 

minimização do papel da instituição em face dos problemas cotidianos.  

A Secretaria Estadual de Educação também apontou alguns resultados a serem 

alcançados: estreitamento do vínculo escola, família e comunidade, maior 

conhecimento da realidade socioeconômica, cultural e ambiental vivenciada pelos 

alunos, maior participação dos pais na vida escolar dos seus filhos, sensibilização 

quanto à importância da educação, maior consciência quanto aos recursos públicos 

destinados à educação, controle da freqüência regular, evitando inclusive desvios de 

percurso no trajeto para a escola, maior sensibilização da escola na análise das 

situações apresentadas pelos alunos e familiares. A Secretaria não informou como 

pretende chegar a esses resultados. 

 

 

3.4.   A escola escolhida para o estudo 

 

Após as visitas, foi necessário escolher entre uma das escolas para a implementação 

da pesquisa. Ambas as instituições apresentaram evidências de que a violência estava 

presente em seu cotidiano e demonstraram estarem abertas à presença do 

pesquisador: Escolhi a primeira escola municipal visitada como espaço para a 

realização da pesquisa porque ela demonstrou uma situação de maior 

vulnerabilidade em relação à violência escolar. Na conversa inicial, a coordenadora 

enfatizou a sua dificuldade de lidar com esse problema, inclusive solicitando ajuda 

de outras instituições, o que não ocorreu na outra escola. Além disso, levei em 

consideração o seu espaço físico, o número de alunos e turnos, que eram menores 

que a outra escola visitada (Diário de Campo).    
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A escola escolhida para a realização do estudo foi fundada há aproximadamente 

quatro anos e meio. Sua localização é privilegiada, na avenida central do bairro, 

possibilitando o acesso rápido e fácil dos alunos. Vista de fora, a escola parece um 

forte, com altos muros e um portão de ferro grande na fachada. Dentro do seu 

espaço, há um pátio de cimento, com um pequeno telhado que cobre parcialmente o 

local. As salas de aula são dispostas ao redor do pátio, oito salas na parte térrea, e 

quatro no piso superior. Elas são relativamente espaçosas, mas com pouca 

ventilação. Suas portas, segundo relato da coordenadora pedagógica, foram 

quebradas pelos próprios alunos, não sendo repostas posteriormente.  

Na escola trabalham três coordenadoras. Uma assume a responsabilidade pelo 

gerenciamento do espaço (coordenação geral), a segunda está à frente das ações 

pedagógicas (coordenação pedagógica) e a terceira responsabiliza-se pelo trabalho 

administrativo da escola (coordenação administrativa). As três coordenadoras se 

revezam para cobrir os três turnos de funcionamento da escola. Os problemas da 

escola são discutidos nas reuniões do conselho escolar, com a presença dos 

professores, e, informalmente, durante os encontros na secretaria.    

A secretaria da escola está localizada no piso superior, em conjunto com um terraço 

com vista para a avenida. O mobiliário é antigo e precário. A parte administrativa 

conta somente com um computador e o pessoal contratado é renovado a cada três 

meses, pois os contratos não são efetivados, o que dificulta a gestão do espaço. Há 

um laboratório de informática, mas este não é disponibilizado para os alunos, pois 

somente são usados por outros programas da prefeitura municipal. A escola também 

conta com um refeitório, com bancos e mesas de madeira, sendo que a cozinha é 

cercada por grades. Do terraço da escola é possível ter uma visão geral do pátio. 

Apesar de a escola ter sido pintada recentemente, pude notar vários defeitos 

estruturais na escola, entre eles um pedaço de ferro preso ao cimento próximo a 

alguma salas de aula, aumentando o risco de um acidente sério entre os alunos. O 

prédio da escola parece uma casa que sofreu uma série de reformas de expansão, e 

com certeza não foi construído uniformemente. Dentro da secretaria, pude notar que 

as funcionárias escolares trabalham convivendo com livros escolares, a serem 

distribuídos; no chão, caixas contendo material escolar e fichas escolares, 

dificultando a movimentação no local (Diário de Campo).          
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Um ginásio de esportes está sendo construído no terreno ao lado da escola. Essa 

iniciativa partiu do proprietário do prédio utilizado pela escola, alugado à Secretaria 

Municipal de Educação, para atender uma demanda das coordenadoras e dos 

professores, que consideram o trabalho em sala de aula prejudicado quando há 

atividade no pátio da escola. 

Como a escola escolhida não havia fornecido explicações claras de como eram 

realizados os registros de violência escolar, o retorno à instituição foi planejado com 

o intuito de colher informações mais precisas sobre esse processo. Uma ficha foi 

elaborada na tentativa obter um catálogo das ocorrências. Nela seriam registradas 

informações como nome do aluno, série/turma, sexo, idade, data da ocorrência, 

discriminação da ocorrência, observações (Anexo 1.1.).  

Na segunda visita à escola, o FAD (ficha de acompanhamento disciplinar) foi 

apresentado à coordenadora geral, que foi questionada acerca do registro das 

observações nas fichas individuais dos alunos. Ela reafirmou que fazia pequenas 

anotações na ficha dos alunos, mas que isso não era um procedimento muito usual, 

conseqüência da falta de funcionários. Além disso, a coordenação mantinha uma 

pasta especial para os casos de solicitação de acompanhamento psicológico e/ou 

psicopedagógico. Todos esses encaminhamentos eram enviados para a Secretaria 

Municipal de Educação e ela propôs fazer um contato para que o acesso ao material 

fosse liberado. Após contato telefônico, o Departamento de Educação Especial da 

Secretaria Municipal de Educação disponibilizou as fichas de encaminhamento para 

consulta e análise.  

Apesar da Secretaria Municipal de Educação disponibilizar esse serviço à escola, a 

coordenadora reclamou que a prefeitura municipal possuía poucos profissionais no 

bairro e que as mães não queriam levar os filhos para outras localidades, por conta 

das despesas com transporte. Como conseqüência, alguns alunos haviam sido 

encaminhados para o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social da 

Prefeitura Municipal), localizado próximo à escola. Segunda as informações da 

coordenadora geral, os alunos eram encaminhados por serem violentos, 

especialmente no recreio, por não apresentarem uma boa socialização com os outros 

colegas e por não estarem fazendo progressos em sala de aula. Quando questionada 

acerca da utilização de castigos como estratégia para minimizar os eventos de 
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violência, ela enfatizou que esse procedimento não funcionava com os alunos, além 

de todas as coordenadoras serem contra essa prática. 

As fichas de matrícula dos alunos eram separadas e organizadas por série/turma. A 

coordenadora descreveu este trabalho como complicado, especialmente porque a 

escola não dispunha de muitos funcionários. Todas as fichas deveriam ser conferidas, 

o que tomava muito tempo e a análise desse material iria, inevitavelmente, atrapalhar 

o funcionamento administrativo da instituição. Em acordo com a coordenação da 

escola, foi decido que, inicialmente, esse material não seria analisado.  

A reprovação foi expressa pela coordenadora geral como o maior problema escolar. 

Os dados estatísticos referentes a anos anteriores eram bastante expressivos: no ano 

de 2003, dos 227 alunos matriculados na 1ª série, 82 abandonaram a escola até 31 de 

março e 70 foram reprovados. No ano seguinte, 2004, 60 alunos também evadiram 

da 1ª série e outros 84 foram reprovados. Esses números decrescem nas outras séries, 

o que confirma a afirmação da coordenadora de que a 1ª e a 2ª séries sãs as que mais 

enfrentam esse problema. Com relação à idade escolar, os números apontam que os 

alunos da 1º série variam em data de nascimento de 1997 à 1989 e os alunos da 3º 

série de 1995 à 1985, mostrando o enorme desnível entre idade e série escolar. 

Em razão das informações obtidas, dois novos caminhos de pesquisa foram traçados. 

A primeira etapa planejada para a pesquisa estava condicionada à coleta dos dados 

referentes aos registros de ocorrência escolares. Como esses dados estavam 

indisponíveis na escola, decidimos investigar a sua existência no Departamento de 

Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação e no CRAS, tentando 

responder ao questionamento de quais seriam os motivos que levaram a escola a 

encaminhar alunos a essas duas instituições. Além disso, foi solicitado, às 

coordenadoras da escola, que preenchessem um instrumento em todos os casos de 

ocorrências escolares. Essa ficha foi elaborada com o objetivo de ajudar no 

mapeamento das ocorrências cotidianas e das ações e atitudes tomadas pela 

instituição, e identificava o nome do aluno, a série/turma, a data, a hora, a descrição 

do evento e as ações realizadas pela escola em virtude do acontecimento (Anexo 

1.2.).   
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3.5.   Visitas ao Ministério Público do Estado de Sergipe  

  

A instituição mais citada pelas coordenadoras escolares, durante as primeiras visitas 

às escolas do bairro Santa Maria, foi o Ministério Público Estadual. Essa instituição 

não está presente fisicamente na estrutura do bairro, pois não há um fórum judiciário 

na região. Apesar disso, as coordenadoras escolares utilizaram recorrentemente a 

expressão “Ministério Público” para sintetizar a atuação e intervenção estatal na 

comunidade.  Um contato foi realizado com o núcleo de defesa dos direitos à 

educação e à saúde e uma reunião foi marcada. 

Durante o encontro, foram solicitados dados acerca da educação e da violência no 

bairro Santa Maria, e explicados os objetivos da pesquisa. O Ministério Público 

Estadual, no ano de 2003, em parceria com as Secretarias Estadual e Municipal de 

Educação, havia realizado um Censo Educacional. Os dados referentes ao Bairro 

Santa Maria mostravam que aproximadamente 1800 crianças encontravam-se fora da 

sala de aula naquele ano. Foi através da descoberta desse número expressivo que o 

Ministério Público Estadual criou a FICAI (ficha de controle de evasão escolar) e 

realizou uma parceria entre Governo do Estado de Sergipe, Prefeitura Municipal de 

Aracaju e Petrobrás para a construção de uma nova escola para o bairro.  

O acesso ao material do censo educacional foi condicionado a uma reunião com o 

Promotor de Justiça responsável pela administração do núcleo de defesa. A conversa 

com ele foi agradável e o relatório do censo educacional foi rapidamente 

disponibilizado. Além disso, o promotor falou de forma motivada do seu trabalho no 

Ministério Público Estadual, que o levou a realizar um trabalho de mestrado, 

enfatizando a associação entre a falta de educação e a proliferação do fenômeno da 

violência.  

Nesse encontro, também estavam presentes alguns membros da equipe responsável 

pelo censo educacional na Secretaria Estadual de Educação, o que possibilitou, 

posteriormente, a obtenção de dados estaduais acerca de evasão e reprovação escolar. 
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Todos no núcleo de defesa falavam com muita empolgação do trabalho realizado no 

bairro Santa Maria. As salas eram decoradas com mapas e fotografias de moradores 

da comunidade (geralmente crianças). Mas nada se comparava a como eles falavam 

da nova escola que estava sendo construída, “Vitória de Santa Maria”. As pessoas 

da Secretaria Estadual de Educação a quem eu fui apresentado demonstravam ter 

um vínculo muito maior do que o institucional com o pessoal do núcleo da 

promotoria. A relação era de amizade. Apesar de toda a alegria demonstrada fiquei 

com uma questão martelando na minha cabeça: o que realmente as pessoas 

achavam do Ministério Público? (Diário de Campo).       

Os dados disponibilizados no relatório do Censo Educacional mostram 

estatisticamente a realidade escolar das crianças que vivem no bairro Santa Maria: 

foram encontradas 8256 crianças e/ou adolescentes de 0 a 18 anos, sendo que, desse 

total, 1740 (21,1%) não freqüentavam a escola. Desses alunos que não freqüentavam 

a escola, 874 (10,58%) estavam na faixa etária de 00 a 06 anos, e não dispunham de 

creche, pré-escola e/ou outras alternativas educacionais.  

 

 

3.6.  Investigação dos encaminhamentos escolares para a Secretaria Municipal 

da Educação e para o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). 

 

O contato com o Departamento de Educação Especial da Secretaria Municipal de 

Educação fora feito pela coordenadora geral da escola. Antes do encontro com as 

funcionárias do departamento, optou-se por conversar previamente com a pessoa 

amiga que havia facilitado todo o acesso às escolas. Essa atitude foi tomada para 

evitar que as funcionárias desse departamento vetassem e/ou omitissem os dados. 

Além disso, as informações acerca de atendimento psicológico são consideradas 

sigilosas ao público, como forma de proteção ao cliente em atendimento. Esse 

argumento poderia ser levantado pelas funcionárias do departamento, o que 

requereria uma exposição detalhada acerca dos métodos utilizados na pesquisa, com 

ênfase na proteção das fontes e dos dados. 
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A pessoa amiga, que trabalha no setor de administração da Secretaria Municipal de 

Educação,  fez uma pequena apresentação, explorando a importância da pesquisa que 

estava sendo realizada e o apoio dado pela instituição, e solicitou que as funcionárias 

do departamento concedessem as informações. Como previsto, a funcionária 

designada relutou em fornecer os encaminhamentos, alegando que os dados eram 

referentes a informações pessoais dos alunos. Os objetivos da pesquisa e a relevância 

dos dados contidos no Departamento de Educação Especial foram explicados, 

enfatizando-se que o acesso ao material objetivava a um levantamento acerca dos 

motivos que levaram a escola a encaminhar alunos para atendimento psicológico. 

A funcionária concordou em fornecer os dados e ressaltou que a análise do material 

deveria ser feita nas dependências da Secretaria. Uma lista com vinte nomes foi 

apresentada. O documento não incluía os atendimentos realizados no CRAS, o que 

também revelou o desconhecimento da Secretaria Municipal de Educação acerca 

desses atendimentos. Segundo a funcionária, a escola não passava essas informações, 

o que dificultava o trabalho.  

Quando questionadas acerca das reclamações das mães, feitas através da escola, com 

relação à falta de recursos para transporte e à pouca quantidade de profissionais no 

bairro, a funcionária afirmou que esse problema não existia e o que acontecia era o 

pouco interesse dos pais em seus filhos, principalmente quando se tratava de 

questões referentes à escola. Essa informação me pegou de surpresa, pois não é 

comum se ouvir que a mães não tem interesse em seus filhos. Isso ocorre, é claro, 

mas não de forma generalizada. Fiquei com a impressão de que a resposta tinha 

sido dada como uma proteção, ou seja, a Secretaria faz seu trabalho, se as mães não 

procuram o serviço, o problema é delas (Diário de Campo).  

 

Para a anotação dos dados foi construída, pelo pesquisador, uma tabela semelhante à 

construída para a coleta de informações acerca do registro de violência escolar. O 

instrumento possibilitava a anotação de dados como nome do aluno, série/turma, 

sexo, idade/data de nascimento, tempo que freqüentava a escola, data do 

encaminhamento, os problemas apontados pela escola como motivadores do 
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encaminhamento, descrição do problema, local e tipo de atendimento prestado e 

quantidade de atendimentos realizados (Anexo 1.3.). 

Os dados, no geral, mostram um pouco da realidade escolar, referentes aos anos de 

2003 e 2004. Os atendimentos de 2005 não haviam sido computados ainda, pois os 

profissionais contratados pela Secretaria Municipal ainda não haviam enviado as 

fichas dos alunos. A funcionária relatou que achava que o número, naquele ano, 

havia sido muito pequeno, pois a escola parou de enviar solicitações de atendimento 

no início do ano. Da lista inicial de vinte alunos, duas fichas não foram encontradas 

pelas funcionárias do departamento responsável, que alegaram estar fazendo uma 

nova arrumação do cadastro, devido ao início de mais um ano letivo. A maioria dos 

alunos do cadastro estava na 1ª (sete alunos) e 2ª (oito alunos) séries. Das dezoito 

fichas fornecidas, doze referiam-se a estudantes do sexo masculino e seis do 

feminino. As idades dos alunos variam entre sete e treze anos, e o tempo de 

freqüência à escola de dois meses a três anos. O número de atendimentos varia entre 

dois e vinte e dois, embora a maioria das fichas não contenha esse registro. 

Na ficha de encaminhamento da Secretaria Municipal de Educação havia um campo 

em que a pessoa encaminhadora poderia escolher dentre alguns 

problemas/dificuldades que teriam sido observados no aluno: alteração de 

comportamento, dificuldades auditivas, dificuldades visuais, dificuldades 

motoras/físicas, dificuldade de linguagem, dificuldades de aprendizagem, problemas 

emocionais, outros. Após, a escola ou o responsável pelo encaminhamento deveria 

fazer uma pequena descrição acerca dos problemas observados. Os funcionários da 

Secretaria Municipal de educação utilizavam essas informações para encaminhar os 

alunos para os profissionais credenciados: psicólogos e fisioterapeutas. 

Os encaminhamentos referiam-se a motivos centrados em dificuldades de 

aprendizagem, problemas emocionais, dificuldades motoras e físicas, dificuldades de 

linguagem, alteração de comportamento. Na alternativa outros, algumas 

características como problemas na cabeça, distração e dispersão de pensamento 

foram enfatizados, embora, não houvesse, na ficha de cadastro, descrições e 

indicadores mais precisos acerca desses fenômenos. Dos dezoito encaminhamentos, 

quinze foram destinados para avaliação e atendimento psicológico, realizado em uma 

escola de ensino fundamental no bairro Orlando Dantas, próximo ao bairro Santa 
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Maria, e três para avaliação e atendimento psicomotor, realizado em uma clínica do 

bairro Luzia, relativamente distante da comunidade em questão. 

A relação entre os motivos de encaminhamento e a descrição dos problemas 

apresentados pelo aluno é interessante. Com relação à dificuldade de aprendizagem, 

os relatos mostram que os alunos apresentam dificuldade de juntar palavras, falta de 

concentração durante as aulas, dificuldades na escuta, pouca permanência na sala de 

aula, falta de paciência para fazer exercícios, não identificação de letras e números e 

pouca habilidade para a escrita e para a execução de tarefas sem o auxílio do 

professor. As descrições dos problemas emocionais revelaram que alguns alunos 

apresentam problemas de relacionamento com os colegas, envolvendo-se em brigas, 

e também problemas familiares, tristeza e desmotivação. Em um relato de briga, a 

coordenadora que encaminhou o aluno relatou que ele participava de ocorrências de 

violência com o intuito de ser agredido pelos colegas. O motivo para essa atitude, 

segundo a responsável pelo encaminhamento, residiria em um ressentimento pelo 

fato do pai do aluno ser presidiário.  

Um aluno foi encaminhado por dificuldade motora e física e três alunos, por 

dificuldades de linguagem, sendo que, ambos os casos estão vinculados a problemas 

de aprendizagem, sem que haja indicadores precisos acerca do que se refere cada um 

dos motivos para encaminhamento. 

Somente três alunos foram classificados na categoria alteração de comportamento. A 

descrição revelou que esses alunos apresentaram inquietação, agressividade, 

mudança rápida de comportamento. Um dos alunos foi descrito como alheio aos 

acontecimentos ao seu redor. Os dados não mostram as características específicas das 

violências ou das indisciplinas. Mencionam que os alunos batem e implicam uns com 

os outros e que alguns apresentam atitudes que não parecem de uma criança 

“normal”. Da lista de vinte alunos fornecida pela Secretaria Municipal de Educação, 

oito já haviam sido transferidos para outras instituições, e três foram classificados 

como casos graves, pela coordenação da escola.   

Uma nova visita foi marcada ao CRAS, com o objetivo de investigar os 

encaminhamentos realizados pela escola para atendimento psicológico e o 

desconhecimento da Secretaria Municipal de Educação sobre esses 
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encaminhamentos. Ainda por telefone, a psicóloga do centro de referência confirmou 

que atendia os casos encaminhados pela escola e que considerava não haver 

problema, pois os alunos, antes de serem estudantes, eram moradores do bairro Santa 

Maria e seu trabalho constitui-se em dar suporte aos problemas comunitários. 

Seguimos juntos ao bairro Santa Maria. No caminho, paramos para conhecer o 

canteiro de obras da nova escola, viabilizada pela parceria entre Ministério Público, 

Governo do Estado, Prefeitura Municipal e outras instituições públicas. Aos olhos 

de um visitante desatento, a obra da escola passa despercebida. Não se trata de 

nenhuma obra faraônica ou coisa parecida. O que acontece é que o bairro como um 

todo se tornou um grande canteiro de obras, o que me deixou um pouco surpreso, já 

que, antes de eu iniciar definitivamente a pesquisa, ouvi vários comentários de como 

o bairro era abandonado e violento (Diário de Campo). 

Chegando ao CRAS, a psicóloga apresentou as fichas dos alunos da escola estudada. 

Alguns não possuíam o encaminhamento escolar, porque teriam sido encaminhados 

informalmente. A ficha era bem diferente da usada pela Secretaria Municipal de 

Educação, pois fora construída para atender as necessidades do serviço psicológico 

do centro de referência. Além disso, a ficha apresentava algumas diferenças em 

relação à da Secretaria Municipal de Educação, como a presença de um espaço para 

o preenchimento da queixa e da problemática apresentada pelo atendido.  

Para a coleta dos dados, uma nova ficha foi construída pelo pesquisador. Esse 

instrumento possibilitava a anotação de informações como nome do aluno, 

série/turma, sexo, idade/data de nascimento, instituição encaminhadora, data do 

encaminhamento, descrição do encaminhamento feito pela instituição, descrição feita 

pela psicóloga após a consulta (queixa e problemática) e para qual instituição o aluno 

fora encaminhado após a consulta (Anexo 1.4.).  

A maior parte das fichas de atendimento, disponibilizadas pelo CRAS, datavam do 

ano de 2005. O cadastro refere-se a três alunos da primeira série, um da segunda 

série, três da terceira série e dois da quinta série, sendo que metade dos alunos estava 

matriculada no turno da manhã. Das dez fichas fornecidas pela CRAS, oito referiam-

se a estudantes do sexo masculino e dois do feminino. As idades dos alunos variam 

entre oito e quinze anos. A grande maioria dos casos foi encaminhada pela escola. 
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Seis alunos foram encaminhados pela coordenadora geral, um pela coordenadora 

pedagógica, um pela assistência social do projeto Agente Jovem, e dois não puderam 

ter sua origem identificada. 

As descrições dos motivos para encaminhamento das duas instituições centram-se 

em relatos acerca da não permanência dos alunos em sala de aula, da presença do 

“comportamento difícil”, da evasão escolar, da apatia dos estudantes em sala de aula 

e da presença de problemas emocionais. Algumas fichas continham um relato da 

psicóloga acerca do atendimento realizado. A partir desses relatos, nos casos em que 

o cadastro não possuía um encaminhamento da instituição, foi possível identificar os 

motivos para a solicitação de atendimento.  

Trata-se de quatro casos que foram classificados pela psicóloga como “delicados”, 

pois envolviam violência sexual, furto, reclamações de agressividade familiar e 

violência doméstica. Segundo o relato da psicóloga do centro, o caso de violência 

doméstica possuía relação direta com um evento ocorrido na escola uma semana 

antes da visita ao CRAS para a coleta de dados. Uma aluna havia descoberto que era 

filha adotiva e teve uma crise emocional. Ao chegar à escola, ameaçou se jogar do 

terraço da secretaria e a polícia foi chamada para conter a situação. A psicóloga 

também comentou que essa menina não estava bem e que precisava de um 

acompanhamento com urgência. 

Em apenas um caso, a mãe apareceu para o atendimento em conjunto com a filha. 

Neste, o relato da psicóloga confirmou os motivos para o encaminhamento 

enumerados pela escola. A aluna é descrita como apática e sofrendo as 

conseqüências da separação dos pais. Nos outros casos, os motivos dos 

encaminhamentos não concordam com as descrições da psicóloga. Esse dado não 

indica precisamente que as instituições não tivessem motivos reais para os 

encaminhamentos. Mas, como se trata de um atendimento individual, os problemas 

iniciais, apontados pela escola, podem ter sido substituídos por outros considerados 

mais relevantes pelo encaminhado.  

Outro fator interessante, observado nas fichas do centro de referência, refere-se ao 

fato de que nenhuma descrição considerava a atuação da escola face aos problemas 

apresentados. Isso minimiza a responsabilidade da escola perante o problema, 



 99 
 

esponto a sua vulnerabilidade em lidar com determinadas questões particulares dos 

alunos. Os cadastros não levam em consideração o trabalho feito por outras 

instituições.           

O CRAS não está autorizado a fazer um acompanhamento psicológico longo com as 

pessoas encaminhadas e, por conta disso, dependendo das características dos casos, 

as pessoas são reencaminhadas para outros serviços. Nas fichas consultadas, cinco 

alunos foram encaminhados para outras instituições, como: assessoria jurídica do 

próprio centro, CEAP (Serviço de Psicologia da Universidade Tiradentes), CEMCA 

(Centro de especialidades da criança e do adolescente da Prefeitura Municipal de 

Aracaju). Das dez fichas encontradas no CRAS, dois alunos pediram transferência da 

escola. 

A investigação dos motivos que levaram a escola a encaminhar alunos a centros de 

atendimento foi importante no sentido de revelar as estratégias utilizadas pela escola 

na resolução de problemas vivenciados pelos alunos. Os eventos destacados mostram 

a dinâmica existente entre a instituição escolar, a comunidade e outros parceiros 

institucionais. Embora a maioria dos casos não se refira diretamente a eventos de 

violência escolar, foi possível constatar que eles acontecem no espaço estudado, 

revelando também que a escola sente dificuldade de lidar com esses eventos, 

solicitando a ajuda de outros parceiros.  

A queixa escolar, que mistura dificuldades de origens diversas com a 

responsabilização da clientela (criança e família), ainda é objeto de vasta literatura na 

área da psicologia da educação. Neste sentido, como já destacado anteriormente, a 

análise realizada por Abramovay e Rua (2002), acerca dos fatores que atravessam a  

violência escolar, vem mostrar que a instituição escolar não pode se apresentar, 

frente a esse fenômeno, centrando suas ações na oposição entre o que se encontra 

dentro e fora da escola. Essa instituição não pode relegar a responsabilidade que 

assume com seus alunos para outras instituições, sem que haja uma íntima relação 

entre a escola, a parceira institucional que vai acolher a demanda e a comunidade, ou 

seja, a clientela que é o foco da questão.    
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3.7.   1º dia de aula: primeiro contato com os alunos e reunião com o Conselho 

Tutelar. 

    

No primeiro dia de aula, o primeiro contato com os alunos da escola foi realizado 

durante uma reunião com o conselho tutelar. A coordenação da escola havia 

solicitado esse encontro com os pais, os alunos e os conselheiros tutelares na 

tentativa de solucionar alguns problemas ocorridos no último ano letivo. Eu não 

gostaria de ter o primeiro contato com os alunos logo em uma reunião que já era 

anunciada pela escola como sendo de caráter repressivo. Eles iriam chamar a 

atenção dos pais para sua responsabilidade na educação dos filhos e tentar chegar a 

alguma conclusão e/ou acordo acerca dos acontecimentos. Decidi participar porque 

a reunião significava uma oportunidade de presenciar a escola lidando diretamente 

com estratégias para minimizar problemas como a violência em seu espaço (Diário 

de Campo). 

A reunião foi realizada em uma sala de aula desocupada do andar superior da escola. 

Após todos se acomodarem, a coordenadora geral da escola solicitou que cada um 

dos presentes se apresentasse. Finalizadas as apresentações, ela explicou os motivos 

da reunião, enfatizando que os alunos presentes eram considerados os casos mais 

graves da escola. Fazia quatro anos que a maioria dos alunos convocados continuava 

na mesma série. Alguns foram rotulados como violentos, e seus pais foram 

caracterizados como ausentes na responsabilização dos eventos ocorridos. 

Os casos foram explicados um por um. Dos vinte alunos, dez já haviam deixado a 

escola e dez estavam presentes à reunião. Esses alunos estavam acompanhados das 

mães e somente um pai acompanhou seu filho. A única representante da escola era a 

coordenadora geral e o Conselho Tutelar se fez presente através de três 

representantes. As queixas da coordenação da escola eram de que os alunos não 

entravam na sala de aula, que alguns abandonavam a escola sucessivamente, ano 

após ano, que alguns eram “nervosos” e “xingavam” professores e alunos, alguns 

eram violentos e não obedeciam as regras escolares, alguns recebiam fardamento, 

mas não usavam e/ou perdiam. Além dessas caracterizações, a coordenadora 

relembrou o caso em que dois alunos colocaram toda a escola em risco por terem 
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jogado uma pedra em uns rapazes que passavam pela rua. A escola foi invadida e a 

coordenação teve que chamar a polícia para conter a situação. No momento em que a 

coordenadora relatou o evento, uma mãe contestou o fato de seu filho ter tido 

participação, argumentando que havia conversado com o aluno e que ele havia 

negado. O que se seguiu foi uma intensa discussão, que culminou em mais 

caracterizações do aluno que precipitou a invasão da escola e com a passagem para a 

análise dos casos de outros alunos. 

Entre os casos de evasão escolar, está o de uma aluna que abandonou 

sucessivamente, durante os quatro anos anteriores, a escola para cuidar dos irmãos 

mais novos. Os Conselheiros Tutelares entenderam que seria necessário 

responsabilizar a mãe e/ou responsáveis legais pela ausência da estudante na escola. 

A mãe da aluna estava presente à reunião e falou muito pouco acerca do caso de sua 

filha, somente defendendo o direito de sua filha cuidar dos irmãos, como se isso 

justificasse o abandono escolar. Quando intimada pelos Conselheiros Tutelares, ela 

demonstrou receio em ser preza, mas não deu indicações do que faria para ajudar a 

solucionar a situação da sua filha. 

As mães e os responsáveis presentes argumentaram que, em muitos casos, não 

sabiam como agir com seus filhos. Mandavam seus filhos para a escola, mas eles não 

iam, e quando iam não queriam entrar na sala de aula. A mãe de um aluno afirmou 

que já levou seu filho para um psiquiatra e o menino havia sido diagnosticado como 

hiperativo. Segundo seu relato, um menino bateu na cabeça de seu filho cinco vezes 

e, mesmo depois de ter conversado com a mãe do garoto, nada foi feito. Em um dos 

eventos, seu filho utilizou uma faca de serra para tentar matar o agressor. Felizmente, 

após a intervenção de alguns moradores, nada de mais grave aconteceu. 

Dos problemas enfrentados pela escola, a reunião passou a discutir questões 

familiares. Uma das mães relatou que seu filho possuía muitos problemas com o 

padrasto que, além de beber muito, batia no menino. O pai biológico desse garoto 

não sabia que ele tinha abandonado a escola, mas seria notificado da situação. Uma 

outra mãe reclamou do comportamento de alguns funcionários da escola, 

especialmente de um antigo vigia, que havia jogado seu filho na lama. Apesar de 

mostrar indignação com o ato de agressão do funcionário, ela afirmou que iria agir 

com violência caso seu filho não cumprisse as diretrizes da escola.  
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Um dos representantes do Conselho Tutelar pediu a palavra. Sua fala se iniciou com 

a argumentação de que a educação é um direito de toda criança e caso ela não 

estivesse freqüentando a escola, os pais deveriam ser responsabilizados. Seguiu 

enfatizando que uma situação problemática de quatro anos consecutivos era 

inaceitável e que algo deveria ser feito urgentemente, pois os pais não podiam 

simplesmente relegar o problema para a escola.  

Uma coisa imediatamente me chamou a atenção quando a moça do conselho tutelar 

começou a falar: todos ficaram em silêncio. Eu não sabia se era por medo ou 

respeito, mas, definitivamente, alguma coisa havia mudado no ambiente. Sua voz 

seguiu uma modulação cada vez mais alta e os alunos finalmente foram alvos de sua 

fala. Ela aconselhou aos estudantes presentes a terem mais cuidado com suas 

companhias. O tom da sua voz tornou-se cada vez mais duro e rígido, e seu ponto de 

vista foi enfatizado através de um ditado popular: Se estou com porcos, farelo como! 

Sua fala me atingiu em cheio, comparar a atitude dos garotos com a de animais não 

resolveria problema algum (Diário de Campo). 

Ela também ressaltou que caso a escola e o Conselho tutelar não conseguissem 

resolver o problema, o caso seria encaminhado ao Ministério Público do Estado. Foi 

bastante interessante observar a reação das pessoas presentes quando a palavra 

Ministério Público soou. Esta instituição parece representar uma figura distante e 

ao mesmo tempo capaz de intervir drasticamente na vida dessas pessoas (Diário de 

Campo).  

Uma das mães questionou: o Ministério Público vai criar os filhos da gente é? Ao 

que a representante do Conselho Tutelar respondeu negativamente. Enfatizou a 

necessidade dos pais serem responsabilizados, voltou a destacar os casos de 

abandono da escola, pois toda criança tem o direito de estudar e de ter bem estar 

social. Seu argumento final foi direcionado à questão da necessidade de atendimento 

psicológico, ressaltando que as mães deveriam fazer um esforço para levar seus 

filhos aos serviços de psicologia. 

A coordenadora geral da escola retomou a palavra para informar que a escola estava 

recebendo um psicólogo, que realizaria uma pesquisa na instituição. Questionou se a 

pesquisa poderia ajudar de alguma maneira na melhoria daqueles casos mais graves. 
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Nesse momento todos os olhares se voltaram para mim, o que me colocou numa 

tremenda saia justa. Senti na pergunta que o que ela queria era uma espécie de 

atendimento psicológico, coisa que não estava prevista no meu plano de pesquisa. 

Optei por uma resposta evasiva, deixando em aberto as possibilidades de atuação 

em relação a esses casos. Com essa resposta eu procurei ganhar tempo também, 

para poder pensar com mais cuidado as implicações que um atendimento dessa 

natureza teria sobre o meu objeto de pesquisa (Diário de Campo). 

Posteriormente, foi decidido que os alunos continuariam a ser encaminhados para 

atendimento psicológico no CRAS. A psicóloga do centro de referência conseguiu 

que alguns alunos fossem atendidos, em regime especial, pelo CEAP da 

Universidade Tiradentes. Os alunos escolhidos pela coordenação da escola não 

passariam por uma triagem inicial, que aumentava o tempo de espera por uma 

consulta, e receberiam vale transporte da Universidade para participarem do 

programa de atendimento psicológico fornecido pela instituição. Cerca de oito 

crianças foram encaminhadas pelo CRAS ao CEAP, mas nenhuma delas, segundo 

relato da psicóloga, aderiu prontamente ao tratamento, desistindo após as primeiras 

semanas. 

O que efetivamente ocorreu nessa reunião foi um jogo de empurra-empurra entre a 

escola, as famílias presentes e os membros do Conselho Tutelar. Ninguém queria 

assumir a responsabilidade por nada e efetivamente não houve a apresentação de 

propostas que pudessem solucionar o problema da violência e da evasão na escola. A 

estratégia adotada foi repressiva e levou a uma caracterização distorcida dos alunos. 

Mesmo com todas as descrições, uma pergunta ficou no ar: por que os piores 

estudantes, do ponto de vista do rendimento e permanência na sala de aula, foram 

relacionados a situações de violência na escola? 

É necessário destacar também as expressões dos alunos durante a reunião. Em 

nenhum momento lhes dada a palavra. Suas ações, discutidas no encontro, foram 

tomadas como fatos consolidados pela coordenação da escola, sem margens para 

novas interpretações. Desde o início da reunião, prestei a atenção em um garoto que 

estava sentado junto com sua mãe a minha esquerda. Ele foi descrito como um aluno 

violento e com baixo rendimento escolar, pois tinha sido reprovado por quatro anos 

consecutivos. Para sua idade, ele parecia ser um garoto muito pequeno e magro. O 



 104 
 

que me impressionou mais nele foram seus olhos, centrados em tudo o que estava 

acontecendo, que passavam uma sensação de pavor e de total insegurança perante 

tudo o que estava acontecendo. Ao contrário de outros alunos que demonstravam 

indiferença para com os acontecimentos, esse menino era a mais clara expressão da 

característica repressiva da reunião (Diário de Campo).      

No final da reunião, a coordenadora geral da escola afirmou que faria a matrícula de 

todos os alunos presentes com uma condição: eles deveriam procurar mudar sua 

atitude perante a escola e os pais deveriam participar mais, acompanhando o 

desenvolvimento do seu filho. Apesar de tudo, o clima final não foi desagradável. 

Algumas mães se dirigiram imediatamente à secretaria escolar para efetuar a 

matrícula, enquanto outras ainda conversavam com os membros do conselho tutelar.  

 

 

3.8.   Uma chacina abala a escola 

      

No domingo do dia 19 de fevereiro de 2006, três pessoas foram assassinadas no 

bairro Santa Maria. O ataque aconteceu na própria casa das vítimas, por volta de uma 

hora da madrugada, e foi realizado por três homens encapuzados. Um casal e seu 

filho de oito anos foram assassinados. Uma garota de quatorze anos, que também 

dormia na mesma residência sobreviveu ao crime. A polícia suspeita que o 

assassinato tenha ligação com a chamada "guerra do tráfico”, pois os familiares 

confirmaram que uma das vítimas era usuária de drogas. Foram encontradas 15 

“trouxinhas” de maconha no local do crime. 

Os homens encapuzados atiraram primeiro no pai. Ao assistir a cena, o garoto 

implorou pela vida da mãe, mas também foi morto, de joelhos, logo após ela ter sido 

alvejada. A garota somente sobreviveu, escapando por uma janela, porque os homens 

encapuzados se assustaram com o barulho de carros que passavam na rua no 

momento do crime. Os homens ainda levaram cem reais que, segundo o relato da 

garota, tinham sido obtidos com a venda de perfumes e cosméticos. 
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Os jornais e os meios de comunicação (televisão, rádio, internet, etc.) taxaram o 

crime como sendo uma “chacina”. A rotulação e a afirmação da polícia local de que 

existe uma “guerra do tráfico”, configuram algumas características do bairro que 

possui uma imagem ruim perante a população de Aracaju. Nos dias que se seguiram 

ao atentado, alguns jornais publicaram notícias acerca da violência na comunidade 

do bairro Santa Maria. Além de trazerem descrições do atentado, as matérias 

publicadas condicionavam a violência ao cenário cotidiano da comunidade do bairro. 

O fragmento abaixo, retirado do semanário Cinform (25/02 a 05 de março de 2006, 

caderno 1, pág. 4), mostra o sentimento de uma moradora do bairro, que não quis ser 

identificada, em relação a acontecimentos violentos: 

Moro aqui há mais de 15 anos e sempre foi assim. Está um pouco melhor, mas foi 

sempre assim. Já perdi dois parentes assassinados e já vi muita morte por aqui. A 

polícia não é suficiente e não chegam onde os marginais estão.    

A chacina trouxe aos holofotes o trabalho da polícia civil e militar no bairro Santa 

Maria. Em entrevista ao Jornal da Cidade dos dias 05 e 06 de março de 2006, o 

Comandante da Polícia Militar, Coronel José Anselmo Santos, afirmou que iria 

ocupar o bairro para, enfim, trazer tranqüilidade aos moradores da localidade: 

(...) Temos pontos carentes como o Santa Maria, que é um caos, um absurdo. Para 

você ter uma idéia, até o padre recolhe as imagens depois da missa para não serem 

furtadas e isso não pode acontecer. Isso é inadmissível. Quero avisar à sociedade, 

à comunidade do Santa Maria, que no menor espaço de tempo vamos oferecer 

tranqüilidade àquele bairro, porque ali a maioria é gente boa. Para aqueles 

marginaiszinhos que estão querendo esculhambar a área, pode [ter] certeza que a 

polícia estará lá (Caderno B, pág. 07).  

A descrição da situação feita pelo Comandante da Polícia Militar possibilita dois 

questionamentos: por que algo não foi feito antes? E será que uma ação ostensiva 

resolveria a situação do local ou resultaria em mais violência?  Assim que eu soube 

da notícia do assassinato, procurei identificar se o garoto e a garota eram alunos da 

escola, mas os jornais impressos e televisionados não davam essa informação. 

Somente tive a confirmação de que a tragédia tinha abatido diretamente a escola 

quando conversei, hoje pela manhã, com a coordenadora geral. Ela me relatou, com 
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tristeza, o evento e comparou a vida de Maicon com a de muitos outros alunos da 

escola, cujos pais também possuem envolvimento com o tráfico de drogas. Pelo 

pouco tempo que estou na escola, não cheguei a conhecer o aluno assassinado, mas 

senti um imenso pesar pelo acontecimento (Diário de Campo).    

Como já apontado por Sposito (1998), nas múltiplas formas de interação entre a 

violência e a escola é comum dar-se destaque à associação estigmatizada feita entre 

pobreza e violência. Na chacina ocorrida no bairro Santa Maria, essa relação 

extrapola o simples estigma social e as relações de causa e efeitos não se aplicam. A 

forte desigualdade social abre espaço para uma enorme brutalidade, revelando quais 

os mundos em que essa comunidade convive.  

Cerca de um mês após a chacina, a Secretaria de Segurança Pública do Estado 

iniciou obras para instalação de um centro de operações da Polícia Militar no bairro 

(ROCA - batalhão da Choque). Uma antiga delegacia abandonada foi ocupada por 

essa instituição, a fim de tentar proporcionar tranqüilidade aos moradores do local. 

Alguns meses depois da tragédia, a coordenadora pedagógica da escola recebeu a 

informação de que a garota, sobrevivente à chacina, havia se mudado para a casa de 

parentes distantes, provavelmente em outro Estado do nordeste brasileiro.  

 

 

3.9.  O recreio 

 

Após a reunião com o Conselho Tutelar, no primeiro dia de aula, o recreio foi 

tomado como campo de imersão para a coleta de dados na escola. Às nove e meia da 

manhã, os alunos deixavam suas salas de aula e se dirigiam ao refeitório. Após terem 

recebido o lanche, estavam liberados para brincar no pátio até as dez horas. Hoje 

pela manhã, presenciei pela primeira vez o recreio. Eu nunca tinha visto algo 

parecido em toda a minha vida. As confusões são generalizadas. Elas começam na 

fila do lanche e seguem para o pátio. Mesmo os alunos que estão sentados, comendo 

seu lanche tranqüilamente, são importunados pelos colegas. O número de 

brincadeiras de brigas é tão grande, que fica difícil identificar se os alunos estão 
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simulando chutes e pontapés, ou se estão atacando uns aos outros de verdade. O 

recreio parece um arrastão! (Diário de Campo). 

No lanche, geralmente são servidos pratos como arroz doce, macarrão, cachorro 

quente, acompanhados de suco ou leite com chocolate. Quando terminava de servir o 

lanche, a coordenadora presente no turno seguia para o pátio, com o intuito de 

controlar as ações e minimizar as brincadeiras agressivas dos alunos. As três 

coordenadoras, geral, pedagógica e administrativa, revezavam os três turnos, manhã, 

tarde e noite. Quando se encontravam, geralmente entre um turno e outro, 

comentavam os acontecimentos do cotidiano escolar.  

Nos primeiros dias de aula, a coordenadora geral descreveu como se dava todo o 

processo do recreio, explicando suas dificuldades. Segundo seu relato, um dos 

maiores problemas é o pouco número de profissionais no pátio, proporcionando 

atividades recreativas. Os professores não abriam mão do seu horário de descanso, 

relegando à coordenação a tarefa de supervisionar as atividades dos alunos durante o 

recreio.  

A coordenadora geral também enfatizou que foram mais de dois anos para que a 

coordenação da escola conseguisse organizar uma fila para o recebimento do lanche. 

Os alunos, após terem comido a merenda, batiam nos colegas para tomar a comida 

deles. Em tom de pavor, a coordenadora geral afirmou nunca ter presenciado esse 

tipo de acontecimento nas escolas em que trabalhou. Passado o horário do recreio, a 

coordenadora do turno levava cerca de dez minutos para colocar os alunos de volta 

na sala de aula.  

No pátio, durante o recreio, não havia atividades previamente elaboradas para os 

alunos. As crianças brincavam com as mais variadas coisas. Entre elas, futebol, bola 

de gude, amarelinha, pega-pega e simulações de luta. Algumas vezes, as canecas e 

pratos de plástico, utilizados para servir o lanche, assumiam a função de utensílio 

para brincadeiras, como futebol. 

Próximo à sala de aula da primeira série, havia um pedaço de ferro preso ao chão de 

cimento, que pertencia a um antigo carrossel. Segundo a coordenadora 

administrativa, subiam mais alunos que o brinquedo suportava e, com o tempo, ele 

foi quebrado, só restando um único pedaço de ferro. Depois de alguns meses, a 
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Secretaria Municipal de Educação removeu a peça, que poderia causar algum 

acidente a alguma criança. 

O chão do pátio é todo de cimento. Durante os períodos de chuva, a água se 

acumulava no local, sendo mais um atrativo para as brincadeiras dos alunos. Neste 

período, muitos meninos retornavam para sala de aula, após o recreio, inteiramente 

molhados e não se incomodavam com os comentários das professoras e 

coordenadoras, que consideravam a atividade não higiênica.  

Os professores não estavam presentes no recreio. Alguns acompanhavam seus alunos 

na saída da sala de aula e tentavam organizar a fila do lanche. Quando esse trabalho 

era finalizado, eles seguiam para uma sala reservada, situada ao lado do refeitório. 

Os alunos não podiam entrar neste espaço. Havia um pequeno portão de grades de 

ferro que, ao mesmo tempo, impedia a entrada dos estudantes e possibilitava que eles 

fizessem solicitações e comunicações aos professores.          

As aulas de educação física eram iniciadas logo após o término do recreio. A 

professora responsável buscava os alunos, de uma das turmas, na sala de aula e os 

trazia para o pátio. Neste momento, havia atividades de recreação programadas para 

os estudantes, bem como material para que elas fossem realizadas. Entre as 

recreações preferidas pelos alunos estavam o jogo de futebol, o jogo de queimado e o 

pula corda. Durante a atividade, a professora supervisionava os alunos auxiliando, 

inclusive, na resolução de conflitos. Nesse espaço de tempo era raro haver confusões 

e brigas. 

Com o passar dos dias, alguns alunos começaram a questionar a presença do 

pesquisador na escola. As perguntas se referiam: O Sr. é professor? O Sr. é o novo 

diretor? As respostas a essas perguntas foram sempre dadas em tom de brincadeira, 

tentando estabelecer um bom contato com os alunos. Por sorte, sempre havia 

carteiras escolares próximas ao centro do pátio, que proporcionavam uma visão de 

toda a área desse local e do refeitório.  

Sem a presença das coordenadoras, as perguntas dos alunos foram se aprofundando e 

se multiplicando. O que era uma curiosidade acerca de um cargo ocupado, 

transformou-se em questões pessoais, como nome, idade, relacionamento, profissão 

e, o mais importante, o que o pesquisador buscava na escola? As respostas foram 
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dadas em tom de brincadeira, explicitando a curiosidade e a insistência dos alunos na 

tentativa de estabelecer um bom relacionamento. O quanto mais os alunos não 

obtinham respostas, mais eles faziam perguntas.  

Finalmente quando revelei que eu era psicólogo surgiu uma nova indagação: o que 

é um psicólogo? Respondi que um psicólogo é uma pessoa responsável por 

conversar com as pessoas, que foi seguido de um ahhh imenso! Alguns alunos 

perguntaram, mas conversar sobre o quê? O que me colocou numa saia justa! 

Minha resposta foi em tom de brincadeira: Conversar sobre o que as pessoas 

quisessem conversar. Você não gostaria de conversar comigo não, indaguei a uma 

aluna. Embora a resposta dela tenha sido afirmativa, as dúvidas e as curiosidades 

dos alunos persistiram (Diário de Campo). 

Como a notícia da existência de um psicólogo na escola já havia se espalhado, não 

tardou para que as professoras solicitassem conversas com seus alunos. Algumas 

delas, durante o recreio, apontavam: aquele ali tem problemas “sérios”, aquele bate 

muito e aquele não fica na sala de aula, etc. Devido à pressão, alguns encontros com 

alunos foram realizados durante o horário do recreio. Os estudantes eram 

apresentados pelas professoras.  

As conversas não renderam bons resultados, pois os alunos não falavam quase nada. 

Quando se expressavam, faziam através de respostas monossilábicas a minhas 

perguntas. Desde o começo, não fui favorável a esses encontros e somente concordei 

em participar porque a pressão havia se intensificado. Com o tempo, conseguimos 

convencer as professoras que a estratégia não estava funcionando. Sugeri às 

coordenadoras e às professoras de que as conversas fossem realizadas 

espontaneamente, sem a intervenção delas. Como um grande número de alunos já 

me conhecia, era possível que as conversas se dessem durante o espaço do recreio. 

Isso ajudaria a evitar também alguns rótulos, como: aluno violento, não estuda, não 

entra na sala de aula, etc (Diário de Campo). 

Em um dia agitado, um aluno foi empurrado por um colega e bateu a cabeça na 

parede da sala de aula. O barulho da pancada soou como se um grande móvel tivesse 

caído, seguido de um choro intenso e compulsivo. No momento da pancada, eu 

estava passando pela porta da sala. Com o barulho, fiquei assustado e corri para 
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ver o que tinha acontecido. O garoto tentava se levantar, com a mão na testa para 

estancar o sangue, pois o corte parecia ser profundo. A coordenadora geral foi 

avisada e decidimos levar o aluno ao posto de saúde do bairro Augusto Franco, 

próximo à região. Felizmente, tudo terminou em três pontos na testa do garoto 

(Diário de Campo).  

Em um outro evento, uma aluna foi atingida no nariz pelo seu primo, também 

estudante da escola. Apesar do sangramento, a coordenação decidiu cuidar do 

ferimento na escola. O interessante nesse evento, foi a maneira como o aluno relatou 

o fato. Para ele, não tinha acontecido uma briga, mas um acidente. Ele não havia 

atingido a prima com a sua perna, mas o contrário havia ocorrido. A menina havia 

abaixado a cabeça e atingido o joelho do garoto. Felizmente, nada foi quebrado no 

rosto da menina, sendo que o sangramento foi estancado com algodão. O casal de 

primos não parecia descontente ou com raiva um do outro. Embora tenha sido ferida, 

a aluna relatava histórias acerca de brincadeiras com seu primo e de como sua avó se 

preocupava com eles. 

No pátio, os alunos estavam sempre em constante agitação. As brigas surgiam 

quando menos se esperava, ao meio das brincadeiras ou das discussões. Às vezes, os 

eventos aconteciam de forma simultânea e a coordenadora presente necessitava 

solicitar a ajuda do vigilante da escola ou do funcionário mais próximo. Várias vezes 

ajudei a separar brigas. Em muitos casos, estava distraído ou dando atenção a 

alguma criança quando a confusão começava. Do nada ou por nada eles brigam. 

Alguns deles brigam quase todos os dias com os mesmos colegas, como num 

confronto diário (Diário de Campo).  

Os insultos foram elementos freqüentes nesse processo. Era interessante observar as 

reações dos alunos e alunas quando eram ofendidos. Eles reagiam imediatamente, 

alguns respondiam com as expressões, outros partiam para a agressão imediatamente. 

Foi raro observar alunos ficarem calados face à ofensas. Quando menos, esses alunos 

buscavam auxílio da coordenadora presente no pátio, que tentava conversar com os 

envolvidos na confusão, algo que, certamente, não impedia que eles voltassem a se 

insultar. Da água para o vinho, é como os meninos se transformam quando vão 

brigar. Eles estão brincando e discutem sobre algo, um ofende a honra da mãe do 

outro e, de repente, todo o mundo do pátio escolar muda. Os olhos, a face, o jeito de 
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caminhar se modificam, se transformam em expressões serradas, carregadas com 

uma energia de destruição. Os golpes somente cessam quando os alunos são 

separados ou arrastados para a secretaria pela coordenadora ou por algum 

funcionário presente (Diário de Campo).          

A contenção das brigas no recreio tomava uma parte significativa do tempo da 

coordenadora presente ao pátio. Os casos eram interpretados e julgados no momento 

em que aconteciam, dependendo do humor e da paciência da representante da escola. 

Em alguns dias, as confusões se dissipavam naturalmente, com cada aluno envolvido 

procurando um outro espaço no pátio. Em outros, a coisa já não acontecia desse 

modo. Dependendo da gravidade da situação, as coordenadoras interpretavam se 

havia a necessidade de levar o aluno para a secretaria escolar, onde seriam 

sabatinados acerca do evento e algumas conseqüências seriam pensadas. 

Competia à coordenadora escolar decidir acerca da necessidade de aplicação de 

sanções aos alunos levados à secretaria da instituição. Não havia um parâmetro para 

a tomada dessa decisão. Freqüentemente, a alternativa utilizada era deixar o aluno 

sentado junto da parede da secretaria por um determinado tempo, que também 

variava dependendo do humor e da paciência dessa funcionária. Em outros casos, 

optava-se pela chamada da mãe ou responsável à escola. Geralmente, essa atitude 

somente era tomada em casos de reincidência ou quando o evento havia extrapolado 

o que as coordenadoras consideravam como uma agressividade já presente nos 

estudantes. A família era chamada para ajudar a escola a buscar uma solução para o 

problema. Para esses casos, o estudante somente poderia entrar no espaço escolar 

acompanhado dos solicitados.   

Após o recreio, algumas professoras traziam alunos para secretaria escolar. Elas 

alegavam que os estudantes retornavam agitados para a sala de aula e impediam que 

as atividades fossem realizadas. Algumas brigas também aconteciam nesse espaço e 

os alunos eram encaminhados à coordenação. As estratégias utilizadas nesses casos 

eram as mesmas dos eventos de violência no recreio: sabatina acerca do 

acontecimento, seguida de uma retenção na secretaria escolar ou da chamada dos 

pais ou responsáveis para compareceram à escola.  
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É interessante notar como as coordenadoras não mudam suas estratégias de ação 

com os alunos. Elas agem da mesma maneira, dependendo do seu humor e 

paciência, como se não houvesse outras maneiras de trabalhar com eles. Quando 

estão irritadas, provocam estranhamento e pavor nos alunos. Alguns dos estudantes 

não dão a mínima atenção para o que elas falam e nem sequer respondem aos seus 

questionamentos, o que leva as coordenadoras a considerar que o caso já está 

perdido. Outro fator que me chamou a atenção, refere-se à maneira como são 

contadas as histórias de vida dos estudantes. Alguns, após serem sabatinados sobre 

a ocorrência, escutam as coordenadoras comentarem vários eventos desagradáveis 

e tristes da sua família. Senti que nessas ocasiões os alunos eram atingidos em 

cheio, de forma muito mais significativa do que quando são sabatinados (Diário de 

Campo).             

Os pais raramente apareciam na escola. Alguns não vinham nem quando eram 

chamados pela coordenação da escola para tomar conhecimento e ajudar a solucionar 

acontecimentos com seus filhos. Algumas mães, após seus filhos serem impedidos de 

entrar na escola, apareciam e, frequentemente, discutiam com a coordenadora 

presente no turno sobre a maneira como a escola estava conduzindo seus trabalhos. 

Geralmente, as mães centravam seus argumentos na falta de capacidade e de 

condições de lidar com os problemas dos filhos, na falta de apoio paterno e na 

necessidade de a escola atuar de forma firme com os alunos, sendo que as estratégias 

de ação com os filhos não privilegiavam o diálogo.  

As formas de violência e castigos físicos eram apresentadas pelas mães como 

soluções para as más condutas dos estudantes, em uma tentativa de que essas ações 

fossem extintas após a aplicação de penalidade severa. Na secretaria da escola, 

presenciei muitas mães reclamarem do funcionamento da escola. Elas reclamam 

praticamente de tudo, desde a falta de fardamento até as constantes brigas no 

espaço escolar. As coordenadoras, apesar de se disponibilizarem para conversar, 

não apresentam muitas soluções para os problemas, o que gera certa indignação por 

parte dos familiares. Alguns casos conseguem uma maior atenção por parte da 

coordenação, mas, no geral, a estrutura de atuação com os alunos não muda, o que 

parece levar ao aparecimento de um número maior de casos.            
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O trabalho de descrever situações do recreio e de remontar algumas cenas do 

cotidiano escolar, possibilita uma reflexão acerca do conversar sobre violência, fora 

dos parâmetros intra e extra muros escolares. Isso revela uma preocupação com a 

construção do social, com a maneira de como os eventos acontecem, não só a partir 

de um olhar privilegiado de um observador treinado, mas também através da abertura 

do espaço para diálogo com os fabricantes dos acontecimentos escolares.  

É sair da preocupação, já manifestada por Coulon (1995a), acerca da conjugação de 

variáveis (sexo, raça, etc.) tendo como conseqüência fenômenos como a violência 

escolar, e ir buscar, no cotidiano escolar, um espaço de diálogo que possibilite ao 

ator e autor do social a expressão das suas características pessoais, dos seus pontos 

de vista, das suas expressões particulares e da sua singularidade perante um 

fenômeno que lhe é familiar.                   

 

 

3.10.  A fotografia de um conselheiro tutelar na escola. 

 

O espaço do recreio contribuiu para a observação de eventos de violência, o 

conhecimento das estratégias utilizadas pela coordenação da escola e a aproximação 

do pesquisador com os alunos. Possibilitou também a constante avaliação da 

pertinência dos objetivos da pesquisa e a necessidade de elaboração de alternativas 

para as etapas estabelecidas para a coleta de dados.   

Um evento, em particular, contribuiu para que o pesquisador refletisse acerca do seu 

papel e lugar no campo de estudo. Durante uma briga entre duas alunas, foi 

descoberta uma relevante informação que afetava todo o planejamento e a execução 

da pesquisa. Nesse evento, a fala de uma das alunas remetia à reunião com o 

Conselho Tutelar no Primeiro dia de aula. Quando vi a confusão entre as duas 

garotas, fui para perto delas para tentar entender o que estava acontecendo. 

Quando cheguei perto da gritaria, as duas meninas já tinham trocado tapas, 

empurrões e puxões de cabelo. Uma aluna chamada Júlia21, ignorando a minha 

                                                
21 Para preservar a identidade dos alunos, os nomes foram substituídos por nomes fictícios. 



 114 
 

presença e a da coordenadora pedagógica, empurrou novamente a outra garota. 

Segurei Júlia pelo braço e quando ela notou minha presença começou a chorar. 

Perguntei o que tinha acontecido e ela disse, em um choro intenso: tio, o Sr. não vai 

me levar de casa não, né? Essa pergunta me atingiu como um choque elétrico. Os 

alunos tinham me identificado como membro do conselho tutelar! (Diário de 

Campo). 

A partir desse evento, foi necessário redefinir a posição do pesquisador na escola. As 

respostas a algumas perguntas, como as que versavam acerca da profissão e do 

trabalho do psicólogo passaram a ser mais explicativas, enfatizando a não relação 

com o Conselho Tutelar. O diário de campo foi relido, numa tentativa de 

compreender se os estudantes, indicados para conversas pelas professoras, tinham 

identificado ou construído uma relação com o pesquisador passível de identificação 

com o conselho tutelar. Mas, de qualquer maneira, o mal já estava feito, e poderia 

prejudicar sensivelmente a pesquisa. 

Mas, na festa do dia das mães o cenário mudou. A escola preparou uma 

confraternização que, além de homenagear as mães, trazia características da páscoa, 

devido à proximidade das datas. Nenhuma foto do interior da escola havia sido feita 

e durante a festa seria uma boa oportunidade para coletá-las. Inicialmente, não havia 

nenhuma pretensão de fazer fotografia dos alunos, pois nada havia sido combinado 

com as coordenadoras da escola.  

As confraternizações foram realizadas pela escola com o apoio da Secretaria 

Municipal de Educação, que fornecia material festivo e alimentos para confecção do 

lanche. Apesar de serem eventos programados para toda a comunidade do bairro 

Santa Maria, os vigias da escola continham a entrada de pessoas que poderiam 

provocar algum incidente ou confusão. Muitos pais e mães compareciam às festas, 

especialmente para assistir seus filhos participarem das atividades programadas.  

As coordenadoras e professoras presentes aos eventos se mostravam tranqüilas e 

participativas, supervisionando as atividades dos alunos e conversando com os 

familiares. Apesar de contar com pouca estrutura física, uma grande parte dos 

presentes ficava sentada durante as apresentações, que eram assistidas com 
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tranqüilidade. No final do evento, era servido um lanche para os alunos e seus 

familiares.  

Quando comecei a tirar fotos, muitos alunos viram e fizeram um círculo ao meu 

redor. Não demorou muito e eles solicitaram que eu fizesse retratos deles. No inicio, 

achei tudo muito estranho, mas depois entrei na brincadeira. Muitos alunos, que 

nunca tinham falado comigo antes, pediram para tirar fotos, com as mães, com as 

professoras e comigo. Alguns faziam poses de bravos, mas logo em seguida caiam na 

brincadeira. Como a máquina era digital, eles se penduraram nos meus braços para 

ver os retratos (Diário de Campo).             

Na semana seguinte, o clima na escola já havia mudado. Muitos alunos cobraram a 

revelação das fotos e quando elas foram entregues foi outra festa. Cada um dos 

alunos recebeu uma cópia de sua fotografia. O mais importante é que, depois desse 

evento, o contato com os alunos mudou. Eles pareciam estar mais espontâneos e não 

apresentavam medo ou receio ao iniciar uma conversa com o pesquisador. 

Na festa seguinte, em homenagem a São João e aos festejos juninos, foram feitas 

outras fotografias. No total, foram feitas cerca de 130 fotografias espontâneas dos 

alunos. Em nenhum momento, o pesquisador solicitou que algum aluno participasse. 

Todas as fotografias foram feitas após solicitação dos estudantes, das professoras e 

das coordenadoras, inclusive as em que o pesquisador aparece. Antes da festa de São 

João, os alunos já haviam me perguntado se eu poderia tirar fotos durante o evento. 

Como minha resposta foi afirmativa, eles se organizaram para que todos 

aparecessem nas fotos, especialmente os mais amigos. Durante o evento, além de 

tirar as fotos solicitadas, pude conhecer muitos familiares dos alunos e também 

crianças que estudavam em outras escolas. Esse momento foi especialmente 

interessante, principalmente porque possibilitou a abertura de um canal espontâneo 

de diálogo com os alunos (Diário de Campo).    

É importante fazer uma outra reflexão acerca desse momento da pesquisa, referente à 

utilização da máquina fotográfica. A visão dos alunos em relação ao pesquisador, 

considerado como possível membro do conselho tutelar, era a de uma pessoa de 

captura, que vem para retirar o aluno do espaço escolar. A fotografia, dentro de uma 

perspectiva de investigação policial, é um instrumento que captura a realidade de um 
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fato, comprovando a sua existência, ou seja, poderia ser encarada como um 

instrumento utilizado pelo pesquisador para buscar aprisionar uma realidade escolar 

maléfica.  

É interessante pensar como esse olhar investigativo é desfeito. O olhar do 

pesquisador deixa de ser, para os alunos, a busca da irregularidade e das infrações, e 

passa a fazer parte do contexto social da escola, capturando os momentos 

espontâneos dos estudantes. A transformação desse olhar passa necessariamente 

pelas lentes da máquina fotográfica, colocada à disposição dos alunos para 

construção de um momento no espaço de recreação. O olhar, que antes era tido como 

investigativo, passa a ser integrativo e as distâncias de comunicação são reduzidas.         

 

 

3.11.   As ocorrências escolares até o final do primeiro semestre. 

 

Como a escola não fazia um registro sistemático das ocorrências escolares, a partir 

do mês de março deste ano, foi solicitado, às coordenaras da escola, que 

preenchessem uma ficha que relatava esses eventos. O instrumento identificava o 

nome do aluno, a série/turma, a data, a hora, a descrição do evento e as ações 

realizadas pela escola em virtude do acontecimento, e foi elaborada com o objetivo 

de ajudar no mapeamento das ocorrências cotidianas e das ações e atitudes tomadas 

pela instituição (Anexo 1.2.). 

No primeiro mês em que o instrumento foi utilizado, foram registradas nove 

ocorrências: três referentes a eventos de violência, três referentes a alunos que não 

faziam as atividades em sala de aula, dois referentes a alunos que não entravam em 

sala de aula e um referente a uma ameaça de um aluno ao professor. Em nenhum dos 

registros, a coordenação ofereceu uma descrição detalhada do acontecimento.  

Em cinco eventos registrados, as coordenadoras descreveram as ações realizadas pela 

escola em virtude do acontecimento. A principal estratégia utilizada foi convocar os 

pais para conversar, prática já descrita anteriormente. Em um caso, a conversa de deu 

com o aluno, não necessitando a presença dos familiares. Dos nove alunos, três 
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estudam na 2ª série, um na 4ª série, um na 1ª série e em um caso as coordenadoras 

não identificaram a série do aluno. 

No segundo mês, abril deste ano, o número de registros de ocorrências diminuiu 

significativamente. Somente duas foram registradas, sendo que ambas referem-se a 

brigas e a não obediência à coordenação e às professoras. Em um dos casos, a mãe de 

uma aluna foi convocada para tomar conhecimento dos acontecimentos envolvendo 

sua filha e, no outro, a coordenação preferiu resolver conversando com o aluno.  

Como o número diminuiu significativamente, questionei a uma auxiliar da 

coordenação o que estaria acontecendo. Ela informou que era difícil anotar tudo, 

que não tinham pessoal suficiente e que, às vezes, a confusão era tamanha que não 

dava tempo de registrar os eventos. Como a proposta era de que as coordenadoras 

anotassem os eventos, insisti para que elas o fizessem. Em alguns casos, quando eu 

estava presente ao momento da ocorrência, solicitava que elas fizessem a anotação. 

Mas, infelizmente, isso não era feito e muitos acontecimentos ficaram sem registro. 

Nada poderia ser feito além de pedir, recorrentemente, que elas fizessem a anotação 

(Diário de Campo). 

No mês de maio deste ano, três ocorrências foram anotadas na ficha. Uma referente a 

uma ação violenta de um aluno, uma referente a problemas no horário do lanche e 

uma referente à falta de material escolar por parte do aluno. Novamente as 

estratégias utilizadas pela coordenação da escola ficaram centradas na convocação 

dos pais ou responsáveis e na conversa com os alunos.  

Um outro evento, nesse mesmo mês, ocasionou a suspensão de dez alunos do turno 

da tarde. Quando cheguei à escola notei que um papel havia sido colado no portão 

principal da instituição. Ele continha o nome de dez alunos suspensos por 

indisciplina. Perguntei à coordenadora geral o que tinha acontecido e ela informou 

que eles haviam jogado uma bola de futebol na professora de educação física, e 

estavam suspensos por três dias. Segundo ela informou, a atitude tinha sido tomada 

de forma preventiva, pois os garotos já haviam apresentado problemas à professora 

agredida anteriormente (Diário de Campo).  

Essa ação da escola, elaborada de maneira a prevenir que eventos semelhantes 

acontecessem no seu espaço, não levou em consideração a implicação que cada 
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\estudante teve no acontecimento. Além disso, nivelou todos os participantes a um 

mesmo patamar de responsabilidade, sem refletir que tipo de conseqüência isso traria 

para a convivência desses estudantes com a suas famílias e no espaço escolar.    

No mês de junho, o último do semestre, não houve registro de ocorrências. Esse fato 

consolidou a pouca preocupação das coordenadoras em registrarem os 

acontecimentos escolares. As desculpas para a não anotação referiam-se a falta de 

tempo, falta de pessoal e esquecimento. A pasta que continha o instrumento, quando 

solicitada pelo pesquisador, estava quase sempre guardada em algum lugar em que as 

funcionárias não se lembravam e demoravam a encontrá-la.  

A não anotação, por parte da coordenação, dos eventos de violência na escola pode 

ser interpretada como um silêncio perante esse fenômeno. Durante a presença em 

campo, foi possível constatar um número superior de eventos de violências ao 

anotado pela coordenação. O pouco engajamento dessas pessoas, indicado pelo 

relutar em fazer a anotação e pelas desculpas dadas para a sua não realização, reflete 

a falta de estrutura e o descrédito em novas alternativas que possibilitem a reflexão 

do fenômeno da violência escolar nesse espaço. As coordenadoras parecem não 

considerar as estratégias para minimizar a violência escolar como ações voltadas para 

a educação. O plano pedagógico parece privilegiar mais as ações voltadas para os 

conteúdos acadêmicos, deixando de lado as questões referentes à socialização dos 

estudantes.        
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CAPÍTULO IV 

 

 

AS ENTREVISTAS COM AS COORDENADORAS ESCOLARES 

 

 

Neste capítulo, serão explorados os dados colhidos nas entrevistas realizadas com as 

coordenadoras escolares. Foi realizado um encontro com cada uma das 

coordenadoras (Geral, Pedagógica e Administrativa), com duração entre 40 e 50 

minutos. As entrevistas foram realizadas nas dependências da escola e foram 

gravadas em um instrumento portátil eletrônico. 

Na análise que será apresentada, as coordenadoras serão classificadas, não pela 

função que desempenham na escola, mas por letras (A, B, C), evitando, assim, a 

identificação das participantes. Antes do início do procedimento de entrevista, foi 

lido e explicado um termo de consentimento livre e esclarecido, e foi solicitada a 

assinatura das participantes (Anexo 1.5.). 

Foram realizadas duas entrevistas com duas coordenadoras escolares de uma outra 

escola do bairro Santa Maria, antes da realização das entrevistas com as participantes 

da escola onde o estudo foi realizado. Esse procedimento, caracterizado como piloto, 

não sugeriu alterações no roteiro de entrevista (ANEXO 1.6.). Os dados do 
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procedimento piloto não serão utilizados na análise por referirem-se a um outro 

contexto, ou seja, a uma outra escola pública. 

A análise dos dados seguiu os temas abordados no roteiro de entrevista: dados 

pessoais, meios de comunicação, comunidade, fracasso escolar, violência e violência 

escolar. 

 

 

4.1.  Os dados pessoais das coordenadoras escolares 

 

As coordenadoras escolares têm idade entre 40 e 44 anos. Duas são solteiras e uma é 

separada judicialmente. Todas se classificaram em um nível socioeconômico classe 

média baixa. Duas coordenadoras afirmaram ter simpatia por um partido político, o 

Partido dos Trabalhadores/PT, mas afirmaram não serem filiadas.  

As três coordenadoras possuem formações acadêmicas distintas, mas relacionadas 

com educação. Uma é formada em Pedagogia e possui pós-graduação em orientação 

educacional e arte e educação. A segunda é formada em Educação Física e possui 

pós-graduação em supervisão escolar. A terceira, além de ser formada em história e 

possuir pós-graduação em administração e supervisão escolar, fez o curso de 

magistério pedagógico para ensinar alunos da primeira à quarta série. 

O tempo de trabalho das participantes, em educação, varia entre 22 e 25 anos. Duas 

coordenadoras afirmaram ter experiência na rede pública, municipal e estadual, e na 

rede privada, enquanto uma relatou ter trabalhado apenas na rede pública de ensino. 

Além das experiências em instituições escolares, uma coordenadora relatou ter 

participado de um projeto da Petrobrás destinado a alfabetização de adultos.  

Todas as participantes trabalham na escola desde sua fundação, há cerca de cinco 

anos, e afirmaram não ter experiências em outras escolas do bairro Santa Maria. 

Solicitadas a descrever suas atividades cotidianas na escola, duas participantes se 

detiveram a explicar as competências estipuladas para seu cargo funcional, 

explorando características como suporte pedagógico, junto aos professores e alunos, 
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acompanhamento dos programas escolares, do desenvolvimento dos alunos e das 

atividades administrativas da escola. Uma das coordenadoras explorou algumas 

deficiências do modelo de atuação cotidiana da escola. Veja-se, a título de ilustração, 

o que disse a entrevistada:  

(...) o trabalho de uma coordenadora administrativa seria o que: secretaria, é, 

funcionária, quadro de funcionário, arquivo de escola, só que, quando a gente tá 

aqui, é, os outros não estão. Não tem, nós não temos, é, suporte pedagógico. 

Então, tudo o que acontece na sala o professor manda pra cá, quem tiver aqui 

atende.        

A descrição da coordenadora confirma os dados observados na escola estudada e 

apresentados no capítulo anterior. As coordenadoras não tinham que se dedicar, 

somente, a suas atividades funcionais, mas também deveriam dar atenção a grande 

quantidade de problemas que a escola apresentava no seu cotidiano. Os problemas 

não resolvidos ficavam acumulados e somente eram retomados quando algum outro 

acontecimento se referia diretamente ao que já tinha sido esquecido ou colocado de 

lado pela escola. 

No inicio da entrevista, as coordenadoras pareciam estar tranqüilas, sem questionar 

muito o procedimento adotado. Como as primeiras perguntas versavam sobre dados 

pessoais, elas se sentiram à vontade para expressar um pouco de suas histórias, 

especialmente as profissionais, ligadas à educação. O local da entrevista não era 

dos mais agradáveis. Utilizamos uma sala ao lado da secretaria escolar, que nos 

encontros estava suja e frequentemente éramos interrompidos pelos alunos. Após 

algumas perguntas e à medida que o roteiro de entrevista foi avançando, as 

participantes passaram a expressar um pouco de ansiedade e passaram a questionar 

algumas perguntas feitas por mim, como se essas já fossem constantemente 

respondidas no convívio cotidiano com a escola. (Diário de Campo).     

 

 

4.2. Meios de comunicação 
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Os meios de comunicação são ferramentas presentes no cotidiano de grande parte da 

população mundial, não sendo diferente para as pessoas que vivem no bairro Santa 

Maria e para as pessoas que convivem com seus habitantes. Saber a influência que 

esses instrumentos possuem no cotidiano da população, em especial na atuação 

profissional das coordenadoras escolares, é de fundamental importância. Por essa 

razão, esse seguimento condensará informações acerca da influência dos meios de 

comunicação no cotidiano e no contexto profissional das participantes. 

Os meios de comunicação mais citados pelas coordenadoras escolares foram: 

televisão, rádio, telefone, revistas e internet. A coordenadora A relatou que as 

notícias mais freqüentes acerca do bairro são relacionadas à violência e a falta de 

moradia da população. As coordenadoras B e C evidenciaram que seu acesso a 

notícias sobre o bairro se dá através das conversas com os alunos e com as mães e/ou 

responsáveis pelos estudantes. Os temas desses encontros foram relacionados à 

violência no bairro e à violência doméstica. 

Questionadas acerca dos seus sentimentos ao ler ou saber de notícias de violência no 

bairro, as coordenadoras expressaram diferentes facetas da problemática. A 

coordenadora A, enfatizou que seus sentimentos são de impotência em relação aos 

acontecimentos e afirmou que nada poderia ser feito por ela, porque a violência 

estaria relacionada a uma questão estrutural. A coordenadora B afirmou não ficar 

mais chocada com os eventos de violência e que, no início, quando começou a 

trabalhar no bairro, ainda se apavorava, mas depois passou a considerar esse tipo de 

acontecimento como banalidade. A coordenadora C relatou ficar triste com as 

notícias e destacou que a mídia poderia enfatizar mais o trabalho que é desenvolvido 

no bairro, ao invés de somente noticiar eventos de trágicos e de violência.     

A influência dos meios de comunicação no trabalho das coordenadoras também foi 

relatado de maneira distinta por cada uma das participantes. As coordenadoras A e B 

afirmaram que as notícias influenciam e alteram a maneira de trabalhar com os 

alunos, porque a escola necessita estar preparada para responder os questionamentos 

dos estudantes acerca da falta de emprego, da falta de moradia e dos acontecimentos 

de violência. A coordenadora B ainda enfatizou que há pouca atuação dos 

profissionais da escola em relação ao que é noticiado nos meios de comunicação, e 
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destacou que a violência já faz parte das formas de recreação dos estudantes, como o 

fragmento abaixo exemplifica:    

Nas brincadeiras é, é, do, porque eles acham que nada é nada, então, um tapa, 

um chute, é brincar de, deixe eu ver como é viu, brincar de luta, eles chamam 

assim, vamos brincar de luta. Então, isso já é o que? Da violência que vêem no 

dia a dia deles. (Coordenadora B)    

A fala da coordenadora B remete ao processo de desencantamento sofrido pela 

instituição escolar, tal qual descrito por Charlot (1999). Quando essa coordenadora 

destaca que as brincadeiras de luta se destacam em relação a outras formas de 

brincar, ela enfatiza uma realidade custosa e coloca em cheque a capacidade da 

escola de semear as predisposições democráticas da sociedade. Além disso, a 

coordenadora B também relaciona esses eventos aos acontecimentos cotidianos da 

comunidade, revelando que a violência no bairro Santa Maria atinge também os 

aspectos escolares.         

Para a coordenadora C, o que é noticiado nos meios de comunicação não influenciam 

o seu trabalho na escola. Para ela, o mais importante é o contato com os alunos e os 

familiares, que trazem as notícias do cotidiano, acerca das carências e dos problemas 

do local. A coordenadora fez um interessante relato acerca do seu distanciamento das 

notícias dos meios de comunicação e de sua aproximação com os acontecimentos da 

comunidade: 

Sobre violência, que geralmente os meios de comunicação, aqui, os meios de 

comunicação, rádio, jornal, eles, quando falam do bairro Santa Maria, fala muito 

da violência. Mas, eu não tenho só essa informação. Como eu trabalho aqui e eu 

passo é, diariamente, no mínimo de seis a oito horas por dia aqui, então, eu tenho 

contato com outras pessoas do bairro, né, eu não vejo o bairro Santa Maria só 

pela violência, eu tenho aquele outro ângulo, que é um bairro aqui, onde a 

maioria das pessoas não tem emprego de carteira assinada, vivem de bico. Então, 

eles não, é, eles são, vamos dizer, excluídos da sociedade, porque eles não tem 

renda, eles vivem sem renda nenhuma, ou seja, a renda deles é aquela que eles 

conseguem naquele dia, pra sobreviver, a grande maioria, você pode contar 

assim. Então, isso, passa, as condições de vida são precárias, até mesmo quando 
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eles vêm para escola, se dirigem a gente, no falar, tudo isso a gente percebe, que 

é realmente um grupo social excluído da sociedade, em todos os sentidos, na 

questão material e também na questão cultural, na questão espiritual, eles são 

muito, assim, não tem, não tem uma direção. Até mesmo na educação dos filhos, 

né, que eles não, fica perdido, assim, eles não sabem. Por exemplo, às vezes a 

gente vê aqui que os meninos é quem dá mais a direção do que a própria mãe, do 

que a própria família, porque a maioria deles não tem uma família constituída, 

né, não mora com o pai e a mãe, às vezes eles nem conheceram os pais, filhos de 

mulheres que tem dois, três, quatro filhos, cada um de um pai. Outra coisa 

também, é, assim, a violência doméstica, as mulheres falam muito que os maridos 

batem, isso ai é sempre (Coordenadora C). 

Silva (2004) considera que a mídia, em geral, é responsável por inscrever um fato na 

história. Para esse autor, essa fundamentação do jornalismo também é apropriada 

para algumas redes de serviços públicos que atuam diretamente na prevenção da 

violência, como, por exemplo, órgãos de saúde e educação, na medida em que eles 

atuam na realização de um jornalismo restrito, condensando informações cotidianas 

importantes e confidenciais das vidas do seu público alvo, ajudando a sintetizar 

estratégias de atuação e prevenção junto aos seus participantes.    

Durante o horário do recreio, muitos alunos me relataram que seu programa de 

televisão favorito é o Bareta. Apresentado no canal de televisão Atalaia, Rede 

Record em Sergipe, pelo jornalista Otoniel Amado, conhecido popularmente pelo 

nome Bareta, o programa Tolerância Zero dá ênfase aos crimes ocorridos na 

capital, apresentando entrevistas com os policiais e com os criminosos presos em 

delegacias. O jornalista Bareta ficou conhecido popularmente por utilizar a 

expressão “a cana é dura”, que é repetida freqüentemente pelos alunos nas 

brincadeiras de luta. Os estudantes relataram, inclusive, que alguns moradores, 

vizinhos, já participaram do programa e ficaram conhecidos no bairro pelo evento. 

De certa forma, o programa participa diretamente do cotidiano dos estudantes, 

porque auxilia na construção da imagem de policial e bandido, refletida nas 

brincadeiras e no uso das expressões empregadas pelo apresentador (Diário de 

Campo).        
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O termo mídia possui dois sentidos que sintetizam seu trabalho perante a população 

em geral. O primeiro representa a mídia como um meio que organiza e condensa 

informações de utilidade pública, ajudando na compreensão de determinados 

fenômenos. O segundo refere-se à sua atuação como ponto central, ou seja, como 

uma instituição de equilíbrio entre as várias partes da sociedade. Seu papel social 

coloca a sociedade em diálogo, promovendo a resolução de conflitos e apurando, de 

forma crítica, todas as informações acerca de um fenômeno explorado (Silva, 2004).  

Quando o bairro Santa Maria é tomado como exemplo da atuação dos meios de 

comunicação, não é possível deixar de notar essa discrepância. Fenômenos como a 

violência são explorados à exaustão, consolidando uma imagem negativa para a 

região, enquanto muito pouco é dito acerca do trabalho realizado no bairro e da 

melhoria da condição de vida da população. A mídia, ao invés de mostrar todas as 

faces e realidades do bairro, acaba consolidando uma única imagem, não realizando 

totalmente seu papel de informar e de ser um ponto central para a realização do 

diálogo. Além disso, por não cumprir seu papel, a mídia passa a ser um importante 

incentivador para novos eventos de violência, como destacado por Cruz Neto e 

Moreira (1999), transformando-se em fator causal desse fenômeno.   

 

 

4.3. Comunidade 

 

O tema comunidade não poderia deixar de ser considerado para essa análise. 

Apontada como uma das poucas instituições presentes em bairros populares, a escola 

é responsável por acolher demandas dessa população, sendo que muitos dos 

problemas apresentados pela comunidade têm referência direta com o trabalho dessa 

instituição. 

As três coordenadoras qualificaram como sendo os principais problemas do bairro 

Santa Maria o desemprego, a violência, a falta de moradia e a falta de renda. A 

coordenadora B comparou o bairro ao filme Cidade de Deus: “Eu acho isso aqui 
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como Cidade de Deus. É assim, uma coisa esquecida, eles são excluídos, então, aqui 

falta tudo”. 

O filme Cidade de Deus foi lançado no ano de 2002, pela produtora O2 FILMES, e 

teve direção do cineasta Fernando Meirelles. Seu roteiro retrata a história de vida de 

três meninos até a adolescência, situando o contexto em uma favela carioca nos anos 

70 e 80. O envolvimento dos personagens com a criminalidade, o surgimento do 

tráfico de drogas como fonte financiadora das gangues e a violência cotidiana do 

local são os principais temas explorados. Dos três personagens principais, dois se 

envolvem brutalmente com a criminalidade e com a violência, e morrem em 

decorrência dela, enquanto o terceiro consegue sobreviver ao contexto22.  

O esquecimento relatado pela coordenadora B é referente à pouca presença de 

instituições públicas no bairro, o que ajuda a consolidar a imagem do bairro como 

esquecido pelo resto da sociedade. Mas, esse esquecimento não é total porque a 

escola e outras poucas instituições estão presentes no local, o que condiciona a 

expressão da coordenadora B a uma sensação de que algo mais poderia ser feito ou o 

que está sendo feito no momento poderia ser realizado de maneira mais eficaz.  

As coordenadoras também relataram a atuação da escola em face aos acontecimentos 

e aos problemas do bairro Santa Maria. A coordenadora A ressaltou o trabalho de 

cooperação entre a escola e a Prefeitura Municipal de Aracaju, através dos programas 

PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e bolsa família, que atuariam 

ajudando a diminuir o trabalho infantil e mantendo o aluno na escola. A 

coordenadora B enfatizou que a escola possui limitações, não especificando quais, e 

considerou que não há possibilidade da instituição escolar ajudar a todos os alunos. 

A coordenadora C enfatizou que a escola ajuda a melhorar a renda da comunidade 

através do engajamento em projetos sociais, como, por exemplo, o projeto Recriando 

Caminhos, em que as mães dos alunos participam de cursos de manicure, 

cabeleireiro, bordado, etc.  

Além disso, a coordenadora C afirmou que os funcionários contratados 

periodicamente pela escola, para realizarem serviços de cozinha, secretaria e serviços 

gerais são moradores do bairro Santa Maria. Para ela, essa também poderia ser 

                                                
22 Informações obtidas no site: http://cidadededeus.globo.com/ 
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considerada uma maneira de a escola ajudar e interagir com a população do bairro. 

Esses funcionários foram caracterizados pela coordenadora C como prestativos e 

conhecedores da realidade dos alunos. Sua presença na escola facilita o trabalho da 

coordenação, especialmente em relação ao contato com os pais e/ou responsáveis 

pelos alunos, que se indispõem a comparecer à escola para conhecer os problemas 

educativos dos seus filhos. Esses funcionários atuariam indo até o local de moradia 

dos alunos, conversando com seus parentes na tentativa de convencê-los a ir até o 

espaço escolar para dialogarem com os membros da coordenação. 

Após relatarem a atuação da escola em face aos problemas do bairro, foi solicitado, 

às coordenadoras, que avaliassem essa relação. As coordenadoras A e C avaliaram 

positivamente a atuação da escola, enfatizando que as mães estão participando mais 

no processo educativo de seus filhos e que a escola poderia estar melhor, se mais 

ações de instituições públicas fossem realizadas. A coordenadora B afirmou, 

novamente, que a escola somente é capaz de dar um suporte aos alunos, e 

confidenciou que muitos estudantes são obrigados a freqüentar a escola por conta dos 

benefícios recebidos, além de relatar o problema da evasão escolar, como 

exemplifica o fragmento abaixo: 

Por causa da bolsa, ai eles perdem a bolsa com, com as faltas né. O Ministério 

Público obriga que a mãe coloque na escola. Mas, funciona muito pouco porque, 

às vezes, eles preferem sair, dizendo que vem para escola, pega o ônibus e vai 

pedir. Tem casos assim, de menino que vai pedir, porque pedindo consegue 

alguma coisa e na escola consegue, no máximo o quê? Uma merenda. Têm muitos 

que vem para cá por causa da merenda, porque não têm alimentação em casa, e a 

única forma de se alimentar durante o dia, para muitos deles, é a refeição escolar 

(Coordenadora B).                      

A denúncia da coordenadora revela um dos mais profundos problemas da escola, a 

manutenção dos alunos no seu espaço. O verbo manutenção, utilizado aqui não no 

sentido de retenção, ou aquartelamento, dos alunos no espaço escolar, mas sim 

referente às possibilidades que a escola possui em oferecer atrativos educativos 

maiores do que a ida do aluno para as ruas. O relato apresentado pela coordenadora 

B é grave e demonstra a dificuldade da escola para lidar com os mais variados 

problemas dos seus alunos. 
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Nunca encontrei um aluno da escola pedindo dinheiro nos sinais ou vagando pelas 

ruas da cidade. Dentro da escola, nenhum estudante também nunca me pediu 

dinheiro ou ajuda financeira de algum tipo.  Ouvi muitos relatos tristes de alunos 

que passavam por situações domiciliares complicadas e durante algumas visitas a 

suas casas pude constatar que no bairro há uma situação muito grave de pobreza. 

Ouvi das mães suas dificuldades para conseguir emprego, para alimentar os filhos, 

para mantê-los na escola, e principalmente para afastá-los da rua. Nesses 

encontros, pude constatar também que as bolsas e os auxílios constituem um papel 

fundamental na retenção do aluno na escola. Ouvi das mães que essa ajuda é pouca, 

mas que é de fundamental importância para minimizar o quadro de sofrimento que a 

pobreza acarreta (Diário de Campo).        

Além de analisar e descrever os problemas do bairro, foi solicitado, às 

coordenadoras, que analisassem a atuação das organizações governamentais e não 

governamentais no bairro. Somente a coordenadora A analisou a atuação dessas 

instituições de maneira positiva, considerando a grande quantidade de ajuda 

financeira, auxílios e projetos que são realizados. Ela também enfatizou que a grande 

maioria da população do bairro não sabe o valor dessas ações para sua vida, 

relacionando essa falta de compreensão à pouca educação das pessoas da 

comunidade. 

A coordenadora B voltou a destacar que o que é feito pelo bairro é muito pouco. Em 

sua opinião, todas as áreas de atuação pública e as que são ocupadas por 

organizações não governamentais necessitam de urgentes melhoras, mas não 

enfatizou ou sugeriu quais alterações deveriam ser feitas. A coordenadora C também 

afirmou que a atuação governamental e não governamental deveria ser mais 

intensificada, principalmente com programas de geração de renda e emprego. Ela 

também destacou que deveriam existir programas específicos para os problemas do 

bairro Santa Maria, pois os existentes no momento não beneficiariam toda a 

população. Além disso, a coordenadora C afirmou que a população deveria ser mais 

organizada, como revela o fragmento da sua fala abaixo:   

Exatamente, a própria comunidade. Elas mesmo deveriam ter suas associações de 

moradores, pra exigir, né, melhores condições, até mesmo dos órgãos do 

governo: um programa para gerar renda, mas infelizmente não tem. As 
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associações de moradores, a maioria delas estão atreladas a políticos, a 

vereadores, a deputados e só aparecem aqui mais na época das eleições 

(Coordenadora C).     

A relação escola-comunidade passa necessariamente pela atuação de projetos de 

integração entre esses dois espaços. A escola não sobrevive sem a comunidade e a 

comunidade pouco se desenvolveria sem a escola. Dessa forma, Fernandes, 

Rozenowicz e Ferreira (2004) argumentam que a escola se constitui como instituição 

que atravessa uma sociedade dualizada, em que são produzidos múltipos espaços de 

atuação com qualidades diferentes, que constituem vários estudantes resultantes de 

mecanismos pedagógicos diferenciados e com qualidades e competências de atuação 

distintas. 

A integração escola-comunidade deve buscar compreender os espaços culturais 

constituintes de sua população, não sedimentando seu projeto pedagógico em 

conteúdos e práticas distantes das experiências cotidianas dos alunos. O oferecimento 

de alternativas pedagógicas é fundamental, em especial aquelas que se relacionam 

diretamente com a construção social da comunidade, como, por exemplo, a música, a 

dança e as muitas outras formas de artes, possibilitando uma alteração na relação 

professor-aluno e, como conseqüência, uma transformação na maneira de aprender 

(Fernandes et al, 2004). 

 

 

4.4.  Fracasso Escolar       

 

Em pertinência à análise de Coulon (1995a) acerca dos trabalhos em sociologia da 

educação que estão balizados ao que o autor chamou, metaforicamente, de caixa-

preta, explorado anteriormente no Capítulo II, esse segmento fará uma análise acerca 

do processo em que se dá o fracasso escolar, considerando as opiniões das 

coordenadoras escolares acerca da reprovação e da evasão escolar, além de questões 

que relacionam esses dois eventos com o recebimento de auxílios financeiros de 

organizações governamentais e não governamentais pelos alunos. 
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Inicialmente, foi solicitado que as coordenadoras fornecessem uma avaliação acerca 

do desempenho acadêmico dos alunos da escola. A coordenadora A afirmou que o 

desempenho dos alunos pode ser considerado como regular, enfatizando que havia 

uma tentativa, por parte da coordenação e dos professores, de resgatar, nos 

estudantes, o significado do que seria uma escola. O fragmento abaixo revela um 

pouco das dificuldades encontradas pela coordenadora quando da introdução dos 

alunos no espaço escolar:  

Ainda não está excelente, nem bom, porque aqui, essa escola foi feita para 

atender justamente mil, na época quase mil crianças que estavam sem escola. 

Então, como eles não freqüentavam escola, uma escola realmente com o nome de 

escola, a maioria não sabia pra que vinha para escola, então, era um trabalho, 

assim, nestes quatro anos, que a gente tá tentando resgatar nesses meninos o que 

é escola, qual o papel da escola, né, então (Coordenadora A). 

A coordenadora A, ao mesmo tempo em que afirma que os alunos não sabiam o 

significado do que seria uma escola, coloca como solução para esse problema um 

resgate desse significado nos estudantes, como se essa concepção já fizesse parte do 

sujeito ao nascer e somente fosse necessário acessá-la para que esse conceito venha a 

ser utilizado pelos alunos. O que falta é a compreensão de que a escola e, por sua 

vez, seu significado, fazem parte de um processo de construção inerente aos sujeitos 

que a experimentam. Os alunos, os professores e os coordenadores constroem esse 

significado coletivamente, de acordo com as suas experiências no espaço escolar. 

A coordenadora B relatou que o desempenho dos alunos não pode ser considerado 

um fracasso, mas também não é um sucesso, enfatizando que a coordenação está 

sempre lutando por um pouco mais. Essa coordenadora também questionou o fato de 

a escola poder cobrar de um aluno que é necessitado de tudo, sem considerando que 

a função da escola não seria somente cobrar dos estudantes, mas também fornecer 

soluções alternativas para essas situações. A coordenadora C considerou a situação 

da escola como problemática, especialmente nas turmas da 1ª série do ensino 

fundamental, em que o índice de reprovação, nos dois primeiros anos de 

funcionamento da escola, atingiu quase 50%, confirmando os dados já apresentados 

no Capítulo III. Além disso, essa coordenadora relatou que os problemas de evasão e 

de reprovação estão interligados, pois o aluno que é reprovado nessa escola é um 
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estudante que tem, como característica, faltar a muitos dias de aula durante o ano 

letivo. 

Para Dubet (2004), a escola moderna passa por um processo de contradição. A 

instituição escolar, na atualidade, oferece oportunidade aos mais variados 

seguimentos sociais, anteriormente privados de educação. Essa abertura do sistema 

de educação também atribui aos vencidos a responsabilidade pelo seu próprio 

fracasso, pois a escola, partindo de princípios democráticos de igualdade, 

proporcionaria as mesmas oportunidades a todos os seus estudantes. A contradição 

reside na sua omissão, enquanto instituição democrática, na responsabilidade no 

fracasso educacional.  

As coordenadoras também expressaram os fatores que contribuíam para a reprovação 

e a evasão escolar. A coordenadora A afirmou que os principais contribuintes para 

esses dois problemas escolares são a falta de participação dos pais na vida escolar 

dos seus filhos e o fato de os alunos não conseguirem acompanhar as tarefas 

implementadas pela escola. Nesse sentido, a coordenadora retira da escola a 

responsabilidade pelo não sucesso dos alunos, pois essa instituição ofereceria as 

mesmas oportunidades para todos os estudantes. A coordenadora fecha os olhos para 

os vencidos, tal qual o modelo apresentado por Dubet (2004), e responsabiliza os 

familiares, não considerando outros fatores contribuintes para os dois problemas, 

nem soluções alternativas. Esse modelo de oposição entre as características internas e 

externas à escola também foi discutido por Abromovay e Rua (2002), que 

consideram esse modelo como um facilitador para minimizar ações ruins do corpo 

escolar. 

A coordenadora B considerou, como principal fator para a reprovação, as faltas dos 

alunos e a subnutrição, também atribuindo as causas desse problema a questões 

exteriores a instituição. Com relação à evasão escolar, essa coordenadora revelou 

mais uma face dos problemas de renda sofridos pelos moradores do bairro Santa 

Maria, como demonstra o fragmento abaixo: 

Não os alunos, a grande maioria já nasceram aqui, mas os pais vieram de outros 

Estados, é, principalmente Pernambuco e Alagoas. Ai deixaram família lá, ai 

quando a coisa não tá boa aqui, e lá deve ser época de safra, não sei, ai eles 
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acham que pode, ai o menino abandona a escola, ai vai em [silêncio], uns pedem 

a transferência, outros nem pedem, vão tudo, depois volta porque a vaga tá lá 

garantida, tá lá guardada, como se nada tivesse acontecido, mais uma vez a 

necessidade (Coordenadora B).       

Nesse relato, a coordenadora B apresenta um fator que foge ao debate entre aquilo 

que poderia ser considerado como responsabilidade direta da instituição escolar, 

centrando-se em algo que está intimamente ligado à realidade dos alunos. Nos casos 

de migração, a escola não tem como agir perante essa situação, que é marcada por 

uma profunda crise social, relacionadas à falta de renda, de trabalho e de condições 

de sobrevivência. A somatória de múltiplos problemas deixa as famílias somente 

com a opção de buscar melhores dias em uma outra comunidade, bairro ou cidade. 

A coordenadora C enfatizou que a estrutura física da escola não é boa, pois as salas 

não são bem construídas e ventiladas, reunindo um número grande de alunos por 

turma, o que dificultaria o aprendizado dos estudantes. Essa coordenadora também 

concordou com a coordenadora B sobre a evasão escolar acontecer em virtude de 

uma questão social, que passava necessariamente por questões relacionadas ao 

emprego e à obtenção de renda, excluindo a escola desse processo. 

As coordenadoras também foram questionadas com relação à atuação da escola face 

aos problemas de evasão e reprovação escolar. A coordenadora A enfatizou que a 

escola implementou projetos de alfabetização e de humanização buscando diminuir 

os índices desses dois problemas. A coordenadora B relatou que o Ministério Público 

tem solicitado a freqüência dos estudantes e insistido na aplicação do FICAI (ficha 

de controle de evasão escolar). Essa coordenadora relatou que já tentou conversar 

com os pais dos estudantes acerca da evasão escolar, mas que a situação social no 

bairro é muito difícil. Além disso, ela se excluiu da responsabilidade em relação à 

reprovação escolar, que considera trabalho da coordenadora pedagógica.  

A coordenadora C relatou que a sua atuação em relação aos problemas de evasão e 

reprovação escolar passa pela conversa com os professores, na tentativa de obter um 

melhor planejamento das atividades escolares. Essa coordenadora também enfatizou 

que um dos maiores problemas da instituição é falta de professores, que são 

substituídos por estagiários de cursos de pedagogia, que não teriam muita 
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experiência para agir perante os múltiplos problemas que a escola enfrenta, como 

destaca o fragmento abaixo: 

É, que é, são os estudantes da área de pedagogia, né. Esse ano mesmo a gente tá 

assim porque as primeiras séries todas estão com estagiário, quando não deveria. 

Deveria estar com profissional mais qualificado, com mais experiência, só que os 

profissionais não quiseram, que estão na escola. Que a gente, né, disse, coloca na 

discussão para cada um definir sua turma, tendo vaga, não tem porque não. 

Infelizmente, quase ninguém quis primeira série, as quatro primeiras séries da 

manhã são todas estagiárias. Já de tarde não, as duas primeiras séries, todas as 

duas são professoras, mais experiente, tem até uma professora muito boa, assim, 

na questão de alfabetização e ela consegue um índice de quase 90% de 

aprovação nas turmas dela (Coordenadora C ).                  

Ao relatar a falta de professores, a coordenadora C identifica os índices de 

reprovação e evasão escolar como de responsabilidade da falta de investimento dos 

órgãos governamentais na escola. Apesar de apontar que a culpa seria do governo, 

essa coordenadora não observa se haveria soluções alternativas, internas à escola, na 

tentativa de diminuir o índice de reprovação. A pergunta que permanece é: após 

quatro anos de altos índices de reprovação e evasão na primeira série do ensino 

fundamental, essa escola não deveria direcionar seus melhores profissionais para 

atender essa demanda de estudantes? 

Durante o horário da educação física é comum eu ver muitos alunos fora da sala de 

aula. Eles se misturam aos outros estudantes de outras turmas e participam das mais 

variadas brincadeiras. As professoras parecem não se incomodar com isso e 

raramente vão buscar os alunos, que estão ausentes, no pátio. Os alunos que 

deveriam estar assistindo aula também não demonstram estarem preocupados com 

suas ausências na sala de aula. Acredito que esses eventos se constituem como uma 

evasão dentro do próprio espaço escolar, revelando que a escola possui uma 

incapacidade de oferecer atrativos educacionais para os alunos. Essa evasão 

também pode ser compreendida como um processo, na medida em que os alunos que 

deixam de freqüentar a sala de aula, passam, periodicamente, a não freqüentar a 

escola e, depois de algum tempo, abandonam por completo os estudos, sem que as 
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pessoas responsáveis pela gerência do espaço escolar dêem conta sequer das 

ausências dos alunos em sala de aula (Diário de Campo).                  

As coordenadoras também foram questionadas acerca da relação entre reprovação e 

evasão escolar e o recebimento, a partir de órgãos governamentais e não 

governamentais, de auxílios financeiros pelos estudantes. A coordenadora A relatou 

que os auxílios financeiros ajudam muito a diminuir o índice de evasão e mesmo os 

alunos que são reprovados, destacando os estudantes da primeira série, permanecem 

na escola no ano seguinte. A coordenadora B relatou que os alunos que recebem 

auxílio financeiro não evadem, mas também destacou que viver somente de auxílios 

e bolsas tira a dignidade do emprego, considerando que o governo está criando uma 

“geração de mendigos”, como exemplifica o fragmento abaixo: 

De tá buscando sempre auxílio. Tudo, tudo, e ai eles, assim, você vê até nos 

meninos, que os pais, “tá dando isso”, ai todo mundo tem bolsa. Ai, vem aqui, 

pega declaração porque tá dando isso. Tem um curso, mas o curso, ela vai 

colocar o filho no curso não porque ela quer que o filho aprenda, na grande 

maioria quer que o filho faça o curso porque depois vem os benefícios, uma 

bolsa, uma coisa, um vale alguma coisa. Então, a gente, e os meninos fazem tudo. 

Eles dizem: “Ahhh, eu vou ganhar o que?”. Ai é uma troca, tudo é uma troca. 

Então, eu acho que cada família devia ter, assim, dignidade pra criar os seus 

filhos. Eu não acho muito digno você ficar esperando aquela bolsa, você pode até 

receber a bolsa, mas você correr atrás (Coordenadora B).      

A coordenadora B relata uma das faces mais tristes do recebimento de auxílios 

financeiros: a imobilidade social ou o acomodamento das pessoas. Essa 

coordenadora questiona justamente o fato do recebimento de ajuda impedir que as 

pessoas reflitam acerca da necessidade de buscar algo melhor, que lhe propicie 

melhores condições de vida. A coordenadora C também afirmou que o recebimento 

de auxílios financeiros ajuda a manter os estudantes na escola e que os alunos que 

evadem, geralmente, não participam de programas que disponibilizam ajudas 

financeiras.    

É necessário também analisar a relação recebimento de auxílios financeiros e 

filantropia. Sposito e Corrochano (2005) consideram que a falta de políticas públicas 
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específicas para a juventude no Brasil ajuda a consolidar a imagem de que os 

auxílios recebidos pelos os estudantes seriam uma forma de minimizar a 

precariedade de sua situação social. Mas, por trás da idéia de distribuição de auxílios 

financeiros existe também a noção da necessidade de contrapartidas, em caso de 

participação nos projetos. Essa idéia impede o viés meramente assistencialista dos 

projetos, provocando que os estudantes participem ativamente no planejamento e 

execução de atividades em prol da sua comunidade. Essas ações impõem, aos 

sujeitos, uma reflexão acerca da sua importância e atuação em relação a sua 

comunidade, e, principalmente, da sua dependência em relação aos programas do 

Estado. 

A escola deveria estar mais atenta a essa necessidade de reflexão sobre os projetos 

sociais. Ao invés de transferir a responsabilidade pela falha em eventos de 

reprovação e evasão escolar, a coordenação deveria buscar soluções em 

contrapartidas socioeducativas, especialmente junto aos estudantes que são 

beneficiados com auxílios financeiros. Deve-se refletir que o abandono escolar pode 

significar uma incapacidade da escola em acolher, de forma efetiva, seus estudantes. 

O engajamento em ações comunitárias poderia contribuir para ampliação do espaço 

de reflexão acerca de problemas graves como reprovação e evasão escolar.     

 

 

4.5. Violência        

 

Após as coordenadoras fornecerem suas opiniões acerca dos temas meios de 

comunicação, comunidade e fracasso escolar, os dois últimos seguimentos do roteiro 

de entrevista foram destinados a explorar o tema violência, tanto de uma perspectiva 

mais ampla, ou seja, envolvendo os múltiplus aspectos da vida em sociedade, quanto 

aos eventos que acontecem cotidianamente no espaço escolar. 

No primeiro questionamento buscou-se identificar se as coordenadoras consideravam 

a violência como um fato simples ou como um evento que poderia ser classificado de 

diversas formas. A coordenadora A afirmou que a violência é uma coisa só, mas que 
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existiriam classificações diferentes desse fenômeno, de acordo com o sofrimento de 

cada individuo. Essa coordenadora citou como exemplo dessas formas de 

classificação a pobreza, a discriminação, a violência infantil, os assédios sexuais e a 

violência na escola. 

A coordenadora B enfatizou que todos os eventos descritos por ela na entrevista eram 

violências, exemplificando alguns deles: falta de moradia, falta de acesso à saúde, 

falta de acesso à renda financeira, falta de acesso à educação, falta de acesso à 

alimentação, que classificou como uma violência extrema. Além de enumerar as 

diferentes formas de violência, essa coordenadora afirmou que seria por sofrerem 

esses tipos de agressões, que as pessoas se tornariam violentas. A coordenadora C 

afirmou que existiriam vários tipos de violência, com graus de intensidade distintos. 

Entre esses tipos, a coordenadora enfatizou que a morte seria a violência maior, 

porque é final, e destacou que a sociedade tem uma visão estigmatizada de que o 

bairro Santa Maria é um local onde acontecem muitas violências, revelando nunca ter 

sido agredida na comunidade. 

Questionadas acerca do entendimento formulado por cada tipo de violência 

exemplificado, as coordenadoras A e B enfatizaram que as violências estão 

relacionadas a problemas comportamentais e as necessidades e os sofrimentos que as 

pessoas passam, respectivamente. A coordenadora C destacou que a violência é 

social, em diferentes intensidades, exemplificando a situação de exclusão social 

sofrida pelas pessoas do bairro e os eventos de reprovação e evasão escolar, como 

mostra o fragmento abaixo: 

Bom, a violência é aquela, a violência como, como, as pessoas daqui são 

discriminadas é, assim, um violência assim, que, deixe eu ver como é que eu vou 

me expressar, é uma violência social, né, porque você acaba sendo excluído da 

sociedade, você não participa da sociedade como um cidadão, um cidadão. E, 

agora, outro tipo de violência é a violência de você não ter nem a vida, de você 

ter que perder sua vida, certo, uma coisa, assim, bem. E a violência, também, das 

crianças que não, a evasão, a repetência é uma violência, pra vida da pessoa, da 

criança é, porque fica marcado, o menino. Nós temos alunos aqui de quatro anos 

em uma única série. Tem aqui, tem alguns casos aqui, não são muitos, mas tem. 

Não é uma violência para uma criança? É, eu acho que é uma violência. Vai 
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prejudicar a vida dela? Vai, agora, é claro, não é com a intensidade de uma 

pessoa, por exemplo, lhe desse um tiro, que você ficasse cego, perdesse uma 

perna, porque essa outra você pode reverter, você pode correr atrás, correr atrás 

e reverter. Essa outra, não. Você perdeu um olho, perdeu um braço, perdeu, você 

não tem mais como recuperar (Coordenadora C).    

Além de ter sido a única participante a expressar um conceito de violência, a 

coordenadora C faz uma reflexão acerca dos casos mais graves de reprovação e 

evasão escolar, referindo-se a eles como formas de violência. Apesar de ter feito essa 

classificação, essa coordenadora não destacou que faz parte do trabalho escolar 

buscar soluções para esses tipos de problemas e não simplesmente delegar aos 

estudantes a condição de correr atrás e de recuperar o tempo perdido. A coordenação 

deixar que eventos como repetências consecutivas e abandonos escolares aconteçam, 

sem estabelecerem ações que possam minimizar esse quadro, como demonstrado no 

Capítulo III, pode ser considerada como uma forma de negligência com a sua 

clientela.  

Foram solicitadas as coordenadoras que apontassem um tipo de violência que 

considerariam mais grave. A coordenadora A enfatizou que todos os tipos de 

violência são graves, porque não existiria uma forma de resolução imediata para 

esses problemas. A coordenadora B destacou como a forma mais grave o fato de um 

pai não poder alimentar seu filho e enfatizou que as soluções para os problemas da 

violência deveriam suprir, inicialmente, essas questões. Essa coordenadora também 

revelou que as pessoas esqueceriam que a escola somente é um suporte, que as 

famílias e outras instituições deveriam contribuir para minimizar o fenômeno da 

violência e melhorar a educação. A coordenadora C apontou como forma de 

violência mais grave as que envolvem danos físicos, especialmente as que têm como 

conseqüência a morte. 

Nenhuma das coordenadoras considerou a violência como sendo um fenômeno 

aceitável ou justificável socialmente. A coordenadora C, além de destacar os 

problemas desse fenômeno, enfatizou, mais uma vez, a relação entre violência e 

educação, no cotidiano da escola, como demonstra o fragmento abaixo: 
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Como é que você pode justificar a pessoa tirar a vida de outra e aceitar. Como é 

que você pode aceitar uma criança que passa cinco anos numa série só, né. Ou 

uma comunidade, como a gente tem aqui, os jovens que vem para escola estudar e 

quando chega aqui não tem professor, porque ninguém quer vim trabalhar aqui. 

Você aceita? Nem justifica? Você convive, né. Tem uma violência que a gente 

pode conviver. Esse tipo você convive. Agora, aceitar eu não aceito nenhuma 

delas (Coordenadora C).      

A distância entre não aceitar e conviver com esses problemas na escola pode ser 

medida pela não proposição de soluções para essas questões. A convivência descrita 

pela coordenadora e observada durantes as visitas à escola, reflete, muito mais, numa 

banalização em relação a esses fenômenos. A solução proposta pela coordenação, no 

início do ano letivo, foi a de convocar o Conselho Tutelar para que seus membros 

responsabilizassem, também, de maneira repressiva, as famílias pelo fracasso dos 

estudantes na escola. Medidas pedagógicas não foram aplicadas, mas a coordenadora 

não esqueceu de relacionar a existência da reprovação e da evasão a falta de estrutura 

da escola e ao preconceito dos profissionais em irem trabalhar no bairro Santa Maria. 

As coordenadoras também foram questionadas acerca das causas para o 

acontecimento da violência. A coordenadora A abribuiu o acontecimento da 

violência a problemas comportamentais, pessoais e a falta de expectativa das 

pessoas. A coordenadora B considerou que esse fenômeno ocorre porque as pessoas 

são obrigadas a sobreviver em condições muito desfavoráveis. A coordenadora C 

também enfatizou as questões materiais, de renda e trabalho, mas destacou que no 

bairro Santa Maria a maioria dos crimes e dos eventos de violência ocorrem por 

influência do tráfico de drogas.    

Entre os fatores que contribuiriam para a manutenção e o aumento da violência, a 

coordenadora A enfatizou a necessidade de disponibilizar alternativas para as 

pessoas, evitando que eventos de violência aconteçam, e destacou a importância da 

presença de profissionais capazes de fazer um acompanhamento com as pessoas que 

possuem problemas na comunidade. Além disso, essa coordenadora comparou o 

fenômeno da violência a uma doença, como exemplifica o fragmento abaixo: 
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(...) Mas, a sociedade está encharcada de determinadas doenças, né, que são as 

chamadas violências, e a gente não pode, e a gente fica, ai eu vou, ai como é que 

eu vou combatê-las. Será que só dando esses profissionais vai melhorar? Ou não 

vai? Então, têm algumas pra gente dizer assim, ah isso é fácil de fazer, de 

combater. Eu acho difícil (Coordenadora A).                  

Ao ser questionada acerca da relação entre sociedade, doença e violência, a 

coordenadora A refez seu comentário e enfatizou que o conceito utilizado para esse 

fenômeno representaria uma ação, ou seja, os mecanismos de prevenção e de 

intervenção para a violência. Sem exemplificá-los, essa coordenadora depositou a 

responsabilidade de mudanças na presença de outros profissionais no bairro, já que a 

escola não teria possibilidades de fornecer uma atuação capaz de responder as 

demandas da sua clientela. 

Quando a coordenadora falou em violência como uma doença, meus olhos se 

fixaram em seu rosto. De certa maneira foi olhar intimidador, de quem estava 

buscando a verdade por trás daquela expressão. Ela percebeu, imediatamente, que 

tinha falado algo que não deveria e ficou apreensiva. Na pergunta seguinte, 

questionei a visão da violência como uma doença e seu tom de voz se transformou de 

enfático para apreensivo e conciliador. Sua resposta pareceu tentar encobrir a 

noção de que se a violência é uma doença, seus praticantes são doentes e, de certa 

maneira, não seriam bem vistos e precisariam de um tratamento adequado, que a 

escola não poderia proporcionar. O que causou maior preocupação em mim foi o 

fato dela ter consciência do que estava falando, de fazer esse tipo de distinção sem 

ter a preocupação em fazer uma reflexão acerca do seu papel perante aos 

praticantes de violência, especialmente as que acontecem na escola (Diário de 

Campo).             

A coordenadora B destacou que o fator que mais contribuiria para a manutenção e o 

aumento dos eventos de violência era o sofrimento das pessoas. Essa coordenadora 

enfatizou, mais uma vez, a sua visão de que a população seria vitima de várias 

injustiças e, como conseqüência, reagiria de forma violenta perante a sociedade. A 

fala dessa coordenadora remonta ao conceito de violência de resistência definido por 

Minayo (1994). Para essa autora, esse tipo de violência se caracterizaria por 

respostas de indivíduos, grupos ou nações a violências originadas nas estruturas 
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organizadas e institucionalizadas de poder. Visto de outra maneira, seria responder à 

violência com outra violência.    

A coordenadora C afirmou que um fator que ajudaria a diminuir os eventos de 

violência seria a inserção de um número maior de pessoas no mercado de trabalho, 

minimizando, assim, a má distribuição de renda. Além disso, essa coordenadora 

destacou que mais ações deveriam ver realizadas com crianças, enfatizando a 

importância de eventos culturais e esportivos que possam unir a escola e a 

comunidade. 

As coordenadoras também foram questionadas acerca da influência da violência no 

seu cotidiano. A coordenadora A revelou que a violência não tem influência no seu 

dia a dia e que ouve muito mais falarem desse fenômeno no bairro do que ela tem 

vivenciado. Apesar de não influenciar sua vida, essa coordenadora destacou que 

existe a necessidade do corpo docente da escola realizar um trabalho de discussão e 

reflexão com os estudantes que vivenciam a violência, para que eles não passem a 

banalizar esse fenômeno. Essa discussão não foi proposta, nem realizada, durante a 

permanecia do pesquisador no cotidiano da escola. A coordenadora B enfatizou que 

já está acostumada com a violência e que se sentiu assustada quando chegou à 

comunidade pela primeira vez. Essa coordenadora fez um relato da sua percepção em 

relação ao sentimento das pessoas em face ao bairro Santa Maria: 

Porque as pessoas vêem o bairro Santa Maria, assim, como um lugar de 

marginais. Quando você diz, “trabalho no Santa Maria, na terra dura”, acham 

até que a gente tá aqui por castigo. Ah, não, e não é. Os problemas daqui são 

problemas que você vê em outras periferias também, só que aqui em número 

maior, porque a população é maior também, entendeu? Eu não me sinto 

ameaçada aqui não (Coordenadora B).      

A coordenadora B retomou a sua fala acerca do estigma e do esquecimento da 

sociedade perante o bairro Santa Maria. Sua fala demonstrou que, apesar de todos os 

problemas, é possível conviver com a população e atuar em busca de soluções, 

exemplificando que o primeiro passo é não tratá-los de maneira diferenciada, ou 

como portadores de uma patologia. É preciso destacar que um passo importante seria 

a atuação de políticas públicas que movessem um processo de transformação em 
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relação ao estigma sofrido por essa população, abrindo um espaço maior para o 

diálogo e a reflexão junto a toda a sociedade. 

A coordenadora C revelou que também não se preocupa com a violência do bairro. 

Sua atenção estaria voltada para os problemas da escola e destacou que gostaria que 

o índice de reprovação e evasão escolar chegasse a 5%, sem enfatizar o que seria 

feito para alcançar essa realização. Essa coordenadora voltou a destacar a 

necessidade da instituição contar com profissionais mais comprometidos e atuantes 

nos problemas da escola, sem revelar, novamente, como atuaria em face desses 

problemas. 

Em uma pesquisa acerca da relação da violência, escola e comunidade, Zaluar e Leal 

(2001) destacaram que a escola pública não tem conseguido fornecer uma educação 

moral que propicie um processo de reflexão por parte dos estudantes acerca dos 

acontecimentos de violência na comunidade e nas escolas. Para essas pesquisadoras, 

a escola estaria com dificuldades para propor ações públicas condizentes com um 

mundo composto por concepções éticas, baseadas nas múltiplas escolhas de condutas 

morais e valores sociais, possibilitando autonomia aos estudantes para escolher entre 

diversos caminhos.  

A concepção de Zaluar e Leal (2001) não impede que a escola proponhas soluções 

para seus problemas. O que está em questão não é somente a liberdade de escolha 

dos estudantes, mas sim o imobilismo da coordenação da escola estudada que delega 

a culpa e as soluções para os problemas de seu cotidiano aos alunos e a questões 

estruturais que não serão resolvidas de maneira rápida. Não é demasiado cobrar uma 

atuação mais eficaz da coordenação da escola, principalmente quando se trata de 

problemas tão graves como a violência, a reprovação e a evasão escolar. 

 

 

4.6.  Violência Escolar        

 

O último segmento da entrevista foi direcionado ao tema violência escolar. Nesse 

segmento buscou-se a opinião das três participantes acerca desse fenômeno, das 

estratégias utilizadas para minimizá-lo e das experiências vivenciadas no cotidiano 

da escola. No primeiro questionamento, foi solicitado que as coordenadoras 
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enumerassem os principais problemas da escola. A coordenadora A enfatizou que a 

estrutura física da escola não é boa, que a instituição tem um número grande de 

alunos, que o índice de repetência é alto, tendo como conseqüência o acúmulo de 

alunos nas primeiras séries, e que a violência está presente no seu cotidiano. Com 

relação ao último problema citado, essa coordenadora destacou que a escola não 

vivenciou muitos casos de violência, mas que alguns eventos poderiam ser 

classificados como muito graves. 

A coordenadora B destacou, como principais problemas da escola, a falta de 

professores e funcionários, enfatizando que os prestadores de serviço são contratados 

por um período de apenas três meses, e a agressão dos alunos. Em seu relato, essa 

coordenadora equiparou as brigas ocorridas no espaço do recreio com brincadeiras 

ou atividades lúdicas, explicando que o lúdico dos alunos dessa escola seria mais 

“pesado” que o de outras instituições. A coordenadora C, além de destacar a 

repetência nas primeiras séries e a falta de profissionais mais comprometidos, relatou 

que um grande problema da instituição era a evasão do turno da noite, que acontecia 

devido a falta de segurança na comunidade e o cansaço de muitos alunos que 

enfrentavam uma longa jornada de trabalho na lixeira do bairro. 

A partir dos comentários acerca dos problemas da escola, as coordenadoras foram 

questionadas sobre seus entendimentos acerca do conceito de violência escolar. A 

coordenadora A afirmou que a violência escolar ocorreria quando os alunos não 

estão se adaptando nem à escola, nem aos professores e nem às pessoas com quem 

convivem na comunidade. Com isso, os alunos não saberiam administrar sua situação 

na escola e acabariam recorrendo a ações violentas, destacando que a educação 

familiar é um passo importante para que a situação de violência melhore dentro da 

escola, como exemplifica o fragmento abaixo: 

É, eu, a gente até, é questão para estudo mesmo, eu creio eu. Porque eles, não 

sei, é, a educação em casa, né, a questão da educação mesmo. Eles não, não 

conseguem ter esse passo de “oh, desculpe, por favor!”. Eles não sabem ter essa 

compreensão de que ele tem o seu espaço e o outro tem o seu espaço. Eles não 

sabem administrar essa questão, então, fica difícil, né. Apesar da escola com 

esses projetos, por exemplo, espaço de humanização, qual é o objetivo da 

humanização? É pra que eles se entendam, enquanto indivíduo, cidadão, que eu 
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mereço respeito, né, eu tenho que contribuir de alguma forma para melhorar a 

minha vida e a do outro. Mas, quando eles chegam de casa para a escola, eles 

não têm essa compreensão de mundo, né, ele tem que ter o espaço dele, e o outro 

tem que ter, mas todo mundo tem que viver em harmonia, uma tentativa de 

harmonia e a maior dificuldade é essa, é de humanização, então (Coordenadora 

A).   

A coordenadora A, quando aponta como principal causa dos eventos de violência na 

escola as questões familiares e a má adaptação do aluno à instituição, retira a sua 

responsabilidade, enquanto participante direta do cotidiano escolar, em atuar no 

sentido de ajudar os alunos a transpor suas dificuldades. Em sua fala, destaca a 

importância de projetos que viabilizem uma melhor convivência entre os estudantes, 

mas, ao mesmo tempo, depositou a responsabilidade para a melhora na capacidade 

dos alunos em buscar um entendimento acerca dos seus problemas cotidianos. O 

projeto, a partir dessa concepção, poderia ser tomado por um eixo individualista, que 

buscaria melhorar a coletividade a partir da melhora de alguns indivíduos. Durante a 

estada em campo, o pesquisador ouviu comentários somente da coordenação acerca 

do projeto de humanização, não havendo registro das opiniões dos outros 

participantes da cena escolar. 

A coordenadora B argumentou que o fenômeno da violência escolar poderia ser 

definido por diversos eventos que prejudicariam a escola como um todo. Entre eles 

estariam a falta de professor e a falta de um lugar decente para estudar. Essa 

coordenadora voltou a destacar a dificuldade em distinguir entre o que seria 

brincadeira e o que seria briga no espaço do recreio: “tem horas que você não sabe 

se eles estão brigando ou brincando, porque a brincadeira é de luta” 

(Coordenadora B). Essa confusão também foi experimentada pelo pesquisador nos 

primeiros contatos com a escola, exemplificados no Capítulo III.  

A coordenadora C equiparou o fenômeno da violência escolar à falta de respeito dos 

alunos perante o espaço escolar. Para essa coordenadora, esse fenômeno aconteceria 

em virtude da falta de estrutura física e pedagógica da escola, que implicaria na falta 

de respeitos dos alunos com seus pares e com tudo que faz parte da cena escolar. 

Apesar de admitir uma parcela de culpa no acontecimento de eventos de violência, a 

coordenadora considera como ator principal desse fenômeno o aluno, 
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desconsiderando a atuação dos demais membros do corpo escolar, como se eles não 

fossem capazes de atuar de forma violenta ou negligente com seus estudantes. 

Os conceitos apresentados pelas coordenadoras particularizam o fenômeno da 

violência. Essa estratégia, analisada por Ristum (2001), parece facilitar a definição 

desse fenômeno, em que alguns aspectos são privilegiados e outros são deixados à 

margem. As coordenadoras também confundiram o que seria a definição do 

fenômeno da violência escolar com as suas causas, destacando problemas de 

convivência e aspectos da educação familiar. Para Ristum (2001), observada a 

pluralidade de sentidos dados a esse fenômeno, a sua compreensão passa 

necessariamente pelo tripé comunidade, família e escola.   

O papel da escola em face ao fenômeno da violência escolar também foi 

questionado. A coordenadora A e B enfatizaram a necessidade de chamar os pais dos 

alunos em casos de eventos de violência, para que eles tomassem conhecimento da 

situação, mas destacaram que a concepção dos pais acerca de orientação é atuar de 

maneira violenta com seus filhos. A coordenadora B destacou que as questões de 

infra-estrutura e a falta de profissionais são comunicadas à Secretaria Municipal de 

Educação, mas muito pouco é feito. A coordenadora C afirmou que o papel da escola 

é mostrar que o caminho da violência não resolve os problemas cotidianos e destacou 

que é importante a escola trabalhar com projetos que visem a humanização do seu 

espaço. 

Entre as estratégias utilizadas pela escola para minimizar o fenômeno da violência 

escolar estão o recreio dirigido, a convocação dos pais e a realização de projetos de 

intervenção. A coordenadora A destacou que o recreio dirigido é uma forma de evitar 

que surjam focos de violência, principalmente em brincadeiras do tipo soldado-

bandido, em que, frequentemente, os alunos trocam agressões. Na pesquisa de 

campo, somente durante uma semana a coordenação vivenciou essa experiência. Os 

professores queixaram-se que o recreio dirigido inviabilizava o seu horário de 

descanso entre as aulas e que a escola deveria contratar pessoas especializadas para 

se ocuparem desse espaço. A coordenadora B destacou, novamente, que a escola 

sempre convoca os pais ou responsáveis, mas que logo em seguida os alunos 

cometem os mesmo atos de violência. 
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A coordenadora C enfatizou a importância dos projetos na vida cotidiana da escola, 

destacando que eles dão um suporte na atuação com os alunos. Veja-se, a título de 

ilustração, o que diz a entrevistada: 

É isso, as estratégias. Isso a gente trabalha com projetos. A gente tenta discutir 

com os pais; na sala de aula, pede aos professores que trabalhe nesse sentido de 

levar textos, de conversar, de mostrar, e, apesar disso, a gente já conseguiu muita 

coisa. A gente já baixou, no primeiro ano do funcionamento aqui dessa escola, 

[nome da escola], eu achava que era um negócio de doido. É, a hora do lanche os 

meninos, era assim, eles iam pra fila, lanchava, comia o deles, e depois ia lá, 

batia no outro, menor, tomava o lanche. Hoje não é mais assim, a gente já 

conseguiu. Outra coisa, eles não respeitavam a fila de jeito nenhum, eles tinham 

que passar na frente. Hoje, a gente já conseguiu trabalhar no sentido de que o 

lanche é servido de série por série e o professor acompanha o aluno. Ai tem o 

mínimo de respeito. Eles repetem. Quando é que você vai lanchar pela segunda 

vez? Quando sobrar, todo mundo lanchar, você vai lanchar (Coordenadora C). 

Apesar de enfatizar a necessidade da abertura da escola para o diálogo, a 

coordenadora C destacou, em seu relato, que teve que usar ações autoritárias para 

que os alunos fossem organizados para o lanche. Entre essas estariam a proibição do 

direito ao lanche e ao horário do recreio aos estudantes que desobedecessem as 

normas estabelecidas.  O que causa estranhamento é essa coordenadora confundir 

autoritarismo com medidas educativas, como se os estudantes somente aprendessem 

a conviver com seus pares a partir de medidas restritivas e autoritárias. A 

coordenadora C também não esclareceu, após sucessivas perguntas, qual seria o foco 

de atuação dos projetos de convivência, nem como, por quem e com que objetivos 

eles teriam sido elaborados. 

Durante a semana em que o recreio dirigido foi implementado houve uma sensível 

mudança na cena de recreação das crianças. Não havia mais uma correria no pátio 

da escola. Os estudantes agora brincavam com seus colegas de turma, assistidos 

pelo professor. Entre as atividades propostas estavam o pula corda, a amarelinha, o 

queimado e o telefone sem fio. O mais interessante é que os alunos não estavam 

preocupados em incomodar os colegas de outras turmas, eles brincavam sem criar 

qualquer tipo de problema. Somente alguns alunos, com idade mais avançada, não 
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participavam e, às vezes, tentavam atrapalhar a organização. Infelizmente, a 

atividade foi suspensa, após o protesto de alguns professores que desejavam 

descansar durante o intervalo entre as aulas, mas o pouco tempo de experiência foi 

suficiente para constatar que medidas que evocam a educação podem ser um 

caminho para minimizar a violência nos espaços escolares (Diário de Campo).                                  

A suspensão das atividades do recreio dirigido parece estabelecer uma relação com o 

que Bosi (citado por Ristum, 2001) analisou como o descrédito na educação. Para 

esse autor, a remuneração do professor poderia ser comparada a de um operário não 

qualificado, sendo que, com o passar dos anos, esse profissional não acreditaria mais 

na importância do seu trabalho para a comunidade, passando a desacreditar que 

certas ações possam ser realizadas para viabilizar a melhor convivência entre os 

membros do corpo escolar. A falta de investimento na carreira desse profissional e a 

falta de perspectiva na melhoria do seu status social e econômico fazem com que o 

professor apresente um desinteresse gradual por novas formas de educação e avalie 

como inócuas as ações da instituição.      

Questionadas acerca da existência de ações pré-estabelecidas para determinadas 

condutas dos alunos, a coordenadora A e C afirmaram que a orientação é que 

primeiro o professor converse com o aluno, em sala de aula. Caso ele não resolva, o 

caso é encaminhado à coordenação que, também, conversará com o estudante. Se a 

situação persistir, a família será convocada para fazer parte da conversa, 

conjuntamente com a escola. A coordenadora A também destacou que a coordenação 

não adota castigos, nem punições, porque crê que o atual sistema de conversar com 

os estudantes estaria dando bom resultado. Essa informação é conflitante com os 

dados observados em campo, pois, por seguidas vezes, foi observado que alunos 

eram retidos na secretaria escolar, por um tempo determinado, em virtude de ações 

cometidas no cotidiano escolar, como estar fora da sala de aula e não obedecer as 

ordens dos professores. Essa ação parece não fazer parte da conceituação utilizada 

pela coordenadora A sobre o que seria um castigo ou punição escolar. A 

coordenadora B relatou que cada caso é um caso, porque cada aluno é diferente do 

seu colega e, por essa razão, a interpretação de suas ações deve privilegiar a sua 

relação com a escola, com a família e com a comunidade. 

As coordenadoras também foram questionadas acerca da autonomia dos professores 

para resolução dos problemas com os estudantes em sala de aula. A coordenadora A 
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afirmou que os professores possuem autonomia entre aspas, pois estão autorizados a 

tomar medidas educativas como, por exemplo, estipular um percentual da nota para o 

bom comportamento em sala de aula. Em situações graves, o caso deve ser 

encaminhado pelo professor à coordenação. Essa coordenadora também destacou que 

a questão punitiva não surte efeito nos estudantes que, quando são submetidos a 

muitas restrições, passam a banalizar as atitudes violentas. A coordenadora B e C 

relataram que os professores têm autonomia para decidir acerca das ocorrências em 

sala de aula, mas que, geralmente, eles seguem as orientações da coordenação, que 

estariam centradas em conversar com o aluno e, sendo necessário, convocar os pais. 

A coordenadora C relatou também que, quando o problema é grave, como, por 

exemplo, os casos de evasão, os professores passam a questão para a coordenação da 

escola. 

A coordenadora B fez um relato acerca da não participação dos pais nos problemas 

escolares dos seus filhos: 

O que acontece? Fica ai meu filho. Que é que você quer que a gente faça quando 

a mãe chega aqui e diz que não quer saber do filho, que não é problema dela? A 

gente tenta levar, a gente vai, não pode expulsar o aluno. Tenta levar ou entender 

aquele lado. Não tem mais quem chamar, quando você chama a família, que a 

família não quer (Coordenadora B). 

Em sua fala, a coordenadora B destaca que o último recurso da escola é buscar um 

apoio pedagógico na família. Quando os pais e mães se recusam a ser responsáveis 

pelo envolvimento dos filhos em eventos de violência, essa coordenadora, ao invés 

de buscar soluções internas à escola, relega os estudantes ao cotidiano escolar sem 

lhes proporcionar algum acompanhamento ou possibilidade de auxílio para que eles 

possam resolver seus problemas.   

As coordenadoras foram solicitadas a relatarem episódios de violência no cotidiano 

da escola. A coordenadora A afirmou que as violências no cotidiano da escola estão 

relacionadas às brigas entre os alunos e destacou que esses eventos acontecem 

durante brincadeiras, por que os estudantes não sabem administrar as regras dos 

jogos, de quem ganha e quem perde. Essa coordenadora enfatizou que somente 

recordava de um evento grave de violência na escola, em que um rapaz agrediu 

fisicamente uma estudante, que era sua ex-namorada, no turno da noite. A mãe do 
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agressor compareceu, no dia seguinte, à escola e solicitou que a coordenação 

avisasse a polícia caso seu filho retornasse ao espaço escolar.        

Em relação às brincadeiras, a coordenadora A afirmou que tem observado que os 

alunos passaram a brincar mais de soldado e bandido. Nessa brincadeira, semelhante 

a um pega-pega, os estudantes estariam dando maior ênfase ao personagem bandido. 

Sua reação, ao observar esses episódios, foi de conversar com os estudantes, na 

tentativa de mostrar que existe o fenômeno da violência, mas que eles deveriam 

saber administrar suas questões pessoais; afirmou que questionou os alunos sobre o 

que estaria acontecendo na sociedade para que eles somente quisessem brincar de ser 

bandidos.  

Questionada acerca do seu sentimento ao vivenciar essas experiências de violência 

com os estudantes, a coordenadora A forneceu o seguinte depoimento: 

Impotente né. A gente até sabe a orientação, mas a gente se sente impotente, 

porque eles convivem. No bairro Santa Maria eles convivem diariamente com 

esse problema. Às vezes, eles chegam pra contar pra gente: “tia, meu pai vende, 

né, drogas, meu pai tá preso porque roubou, meu tio, meu irmão, né”. Ai, eles 

convivem com isso e é tão assim, pra eles, tão natural, que quando a gente chama 

pra conversar, a gente fica até sem saber: “oxente, o que é que ela tá falando 

comigo?” Né. Porque já é parte do cotidiano (Coordenadora A).  

A impotência, destacada na fala da coordenadora, parece está relacionada à 

imobilidade da coordenação em propor soluções para os mais variados problemas da 

escola. A coordenadora A destacou que até sabe qual é a orientação, ou seja, quais 

seriam as possíveis soluções, mas responsabilizou a comunidade, caracterizada como 

violenta, pela não implementação de ações. Sua resposta foi justificada por uma 

possível impossibilidade de mudança na vida social dos seus estudantes, como se 

eles estivessem condenados a conviver com esses problemas pelo o resto de suas 

vidas. A coordenadora A também destacou que a falta de afeto e de diálogo entre os 

estudantes e os professores já motivaram eventos de agressões verbais na escola.  

Bosi (citado por Ristum, 2001), refletindo acerca da desvalorização do profissional 

da educação, enfatizou que a banalização da violência no espaço escolar acontece a 

partir da falta de questionamento dos eventos cotidianos. A escola, gradualmente, 
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deixaria de se preocupar com essas situações, definindo-as como brincadeiras ou 

jogos, e passaria a não mais realizar ações de enfrentamento. 

Entre as ações tomadas em face aos episódios relatados, a coordenadora A destacou a 

conversa com os alunos, a conversa com os professores, para que eles prestem mais 

atenção nos alunos envolvidos, verificando, inclusive, se esses estão confeccionando 

armas de papel, e a conversa com os pais para verificar como é o comportamento 

desses alunos em casa. Essa coordenadora afirmou que concorda com as ações 

utilizadas porque acha que a escola não deve punir os alunos, mas destacou que elas 

somente apresentam resultados positivos em alguns casos, geralmente com 

estudantes das primeiras séries.    

Questionada acerca da existência de soluções alternativas para os eventos descritos, a 

coordenadora A afirmou que a escola poderia tentar outras ações, conjugadas com as 

famílias e os professores. Entre as ações estariam a formação de grupos de teatro, 

para aumentar o espaço de diálogo acerca de temas relacionados à violência, e a 

abertura de espaços de discussão entre especialistas e os estudantes, para que os 

índices desse fenômeno sejam mostrados e façam com que os estudantes reflitam 

acerca da sua atual condição social. Essa coordenadora enfatizou que a conversa 

direta com os estudantes provoca mais efeitos positivos dos que as ações alternativas 

apresentadas por ela. O que causa estranhamento é o fato da coordenadora 

desconsiderar essas ações sem mesmo testá-las na instituição, demonstrando, mais 

uma vez, a imobilidade da coordenação escolar em propor soluções para os 

problemas da escola.   

A coordenadora B também afirmou que as violências no cotidiano da escola estão 

relacionadas com as brincadeiras. Em seu relato, essa coordenadora enfatizou que já 

levou muitos alunos para o pronto socorro, por conta de empurrões nos jogos e nas 

brincadeiras. Durante as brigas, alguns alunos fariam ameaças aos seus pares, mas a 

coordenadora B destacou que essas não eram executadas e enfatizou que sua reação 

ao ver um estudante machucado, por conseqüência de uma briga, sempre foi de levá-

lo à assistência médica.  

Questionada acerca dos seus sentimentos ao vivenciar eventos de violência escolar, a 

coordenadora B revelou que acha que está ficando dura, pois não sente mais nada ao 

presenciar uma briga na escola e afirmou que está sempre esperando o próximo 
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evento. Além disso, essa coordenadora fez um relato acerca das suas primeiras 

experiências no recreio escolar:  

Tudo isso, com a mudança você vai se acostumando. Eu, eu ficava apavorada no 

início. Ôi, o recreio, no primeiro ano que eu trabalhei aqui era, você ficava 

pensando o que ia acontecer, com essas brigas, com esses meninos. Tem uma 

cena também do parquinho que colocaram ai. Subia todo mundo de uma vez. 

Você ficava pensando que vai acontecer o pior, a pior tragédia do mundo 

(Coordenadora B).        

Através da sua fala, a coordenadora B revelou que, com o tempo, perdeu a 

sensibilidade para os eventos de violência escolar. Essa coordenadora também parece 

demonstrar um cansaço em relação a esses eventos no cotidiano escolar, como se 

esses fossem inevitáveis e nada houvesse que pudesse ser feito para que a situação 

melhorasse.   

Diferentemente da coordenadora A, a coordenadora B destacou o recreio dirigido 

como ação implementada pela escola para minimizar o fenômeno da violência. 

Afirmou que os professores estavam tentando organizar uma escala de atividades 

com os alunos no recreio, mas tudo dependia da boa vontade do corpo docente, que, 

em sua grande parte, considerava ruim dispensar seu tempo de descanso entre as 

aulas. 

A coordenadora B afirmou que concorda com essa ação da escola e que acha que os 

efeitos positivos já estão surgindo. Essa coordenadora destacou também que não 

seriam necessárias outras ações, mas sim um maior envolvimento dos profissionais 

da escola e uma maior diversificação das atividades sugeridas aos alunos durante o 

recreio, que deveriam ser trabalhadas como estações de recreação, sob a supervisão 

de um professor.  

A coordenadora C também destacou o recreio como um espaço onde a violência 

escolar acontece e enfatizou que os estudantes brincam muito de bater e de brigar. As 

confusões começam através das brincadeiras de luta e, algumas vezes, acabam em 

situações sérias, como, por exemplo, quebra de dentes e ferimentos. Além do recreio, 

essa coordenadora destacou que muitas brigas também acontecem depois do sumiço 

de algum material escolar e que as salas de aula já não possuem mais portas, porque 
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foram quebradas pelos alunos durante as brincadeiras de luta. Relatou também que a 

escola já foi invadida, no turno da noite, depois que um estudante jogou uma pedra 

em alguns moradores que passavam na avenida. O caso foi solucionado após a 

chegada da polícia. 

Questionada acerca da sua reação aos eventos de violência na escola, a coordenadora 

C afirmou que sempre busca conversar com os alunos envolvidos, na tentativa de 

saber o que teria acontecido e enfatizou que, sempre que o caso é grave, a família do 

estudante envolvido é chamada para discutir, em conjunto com a escola, uma solução 

para o problema. A gravidade do caso, segundo essa coordenadora, refere-se à 

existência de ferimentos nos participantes e a como teria se constituído o evento de 

violência (número de participantes, armas, etc.).     

Entre as ações utilizadas pela escola em virtude dos eventos de violência no recreio, 

a coordenadora C destacou a necessidade de conversar com os estudantes 

envolvidos, para mostrar que a violência não é o melhor caminho, e enfatizou que 

somente utiliza a suspensão em casos muito graves. Destacou que o procedimento é 

primeiro conversar com o aluno, depois com a família e, somente em último caso, 

aplicar a suspensão e afirmou que concorda com essas ações, enfatizando que as 

propostas educativas produzem mais resultados positivos. 

A coordenadora C também relatou o caso de um ex-estudante da escola, que chegou 

à instituição com muitos problemas, participando de vários eventos de violência. 

Essa coordenadora o descreveu como sendo um aluno violento, com sérios 

problemas familiares e que não acreditava na educação oferecida pela instituição; fez 

um relato acerca de um evento de violência envolvendo uma das professoras da 

escola: 

Porque ele estava brigando, eu fui lá na sala, eles estavam brigando. Ele era 

muito violento essa criança, [nome do aluno], ele brigava com todo mundo. Ele 

não respeitava ninguém, ele não tinha limites. Pra ele era ele e ele era muito 

violento. Ai, ele disse que estava brincando com um colega de jogo e apostaram o 

lápis. Ai, quando ele ganhou foi pegar o lápis e o colega não deu. Ai, ele não 

aceitou, né, partiu pra bater mesmo. Ai, a professora foi separar eles da briga e 

ele meteu a porrada na professora (Coordenadora C).     
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Além desse evento, a coordenadora C afirmou que, em outro episódio, esse mesmo 

aluno impediu a saída das pessoas da escola, jogando pedras no portão de entrada da 

instituição. Destacou que esse estudante somente deixou de utilizar a violência após 

longas conversas com a coordenação e a chegada de uma nova professora, com quem 

ele se identificou. Essa coordenadora relatou que o trabalho com esse aluno foi 

difícil, mas que, com o tempo, ele passou, inclusive, a ajudar as professoras e 

coordenadoras nas atividades escolares, não se envolvendo mais em brigas. 

A coordenadora C também destacou a possibilidade de utilizar outras estratégias para 

minimizar o fenômeno da violência no espaço escolar, mas, para que elas fossem 

possíveis, a Secretaria Municipal de Educação deveria estruturá-las e orientar a 

coordenação acerca dos procedimentos. Também afirmou que é necessário a escola 

ter um profissional especializado para atuar junto às crianças, na tentativa de 

minimizar seus problemas, e enfatizou que a escola deveria ter menos estudantes, 

para que os professores fizessem um melhor acompanhamento.  

As opiniões das três coordenadoras acerca dos eventos de violência escolar e das 

estratégias utilizadas para minimizar o fenômeno pareceram ser um retrato do 

cotidiano da escola. O que mais impressionou na minha estadia em campo foi o fato 

das coordenadoras sempre utilizarem as mesmas estratégias com os alunos. Não 

houve nenhuma proposta diferente durante o ano letivo, a não ser a semana em que 

se tentou fazer o recreio dirigido. Eu não estava esperando nenhuma genialidade, 

mas que, pelo menos, alguma coisa diferente fosse feita. Os eventos de violência 

aconteciam e as coordenadoras atuavam sempre da mesma maneira: conversar com 

o aluno e convocar a família. Não houve qualquer ação que antecipasse os eventos 

de violência, que fosse educativa e que buscasse a abertura para o diálogo, antes 

que as brigas e os desentendimentos acontecessem (Diário de Campo).   

As discrições dos eventos de violência e as estratégias utilizadas pela coordenação da 

escola para minimizar esse fenômeno remontam a uma simplificação das 

possibilidades de atuação da instituição na vida cotidiana de seus estudantes. Apesar 

de as participantes alegarem utilizar a conversa e a participação da família, não 

houve proposições de ações que demonstrassem uma compreensão ampliada do 

fenômeno da violência na escola. As coordenadoras alegaram que as deficiências 

estavam centradas na falta de infra-estrutura, de pessoal especializado e, sobretudo, 
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na influência de uma comunidade, caracterizada como violenta, sobre a vida dos 

estudantes.  

Mas, a pergunta que emerge é: algo mais poderia ser feito nessa escola? Caso a 

resposta seja sim, é possível destacar que essa instituição deveria abrir mais canais de 

diálogo com outras organizações sociais, em busca de um maior entendimento acerca 

da problemática da violência escolar, para gerar ações educativas que possam 

minimizar a presença desse fenômeno no espaço escolar. Caso a resposta seja não, 

destaca-se, mais uma vez, que o imobilismo perante problemas desse tipo pode levar 

à banalização, sem que os acontecimentos sejam analisados de forma crítica e que  

propostas de enfrentamento sejam apresentadas. Não se trata somente de buscar 

novas idéias, mas de abrir os canais de diálogo dentro do próprio espaço escolar.            
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CAPÍTULO V 

 

 

AS ENTREVISTAS COM OS ESTUDANTES 

 

 

Neste capítulo serão apresentadas as informações colhidas nas entrevistas realizadas 

com os estudantes. As entrevistas com os alunos foram analisadas individualmente, 

sendo que os nomes dos estudantes foram substituídos por nomes fictícios por eles 

escolhidos, evitando, assim, a identificação dos participantes.  

O roteiro de entrevista foi construído a partir das experiências cotidianas do 

pesquisador, durante sua estadia na instituição, e do contato direto com os estudantes 

da escola (Anexo 1.8.).. Nesse roteiro, além das informações pessoais, visou-se obter 

as opiniões dos alunos acerca de temas como comunidade, escola, desempenho 

escolar e violência. Antes de cada novo encontro com os alunos, a entrevista anterior 

era submetida a uma análise prévia, objetivando identificar dúvidas ou perguntas que 

não teriam sido respondidas. Assim, novas perguntas foram adicionadas nos roteiros 

de entrevista utilizados nos segundos e nos terceiros encontros. 

 

 

5.1.  As entrevistas com Felipe 
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Durante o recreio, um dos alunos que fizeram perguntas ao pesquisador foi Felipe. 

Ele, sempre que me via no pátio, vinha em minha direção e me cumprimentava. 

Nada mais do que um aperto de mão. Quando indagava se estava tudo bem com ele, 

a resposta era sempre positiva. Hoje, encontrei-o na secretaria da escola. Ele e um 

outro colega haviam sido levados à coordenação pela professora. Após ser 

empurrado na sala de aula, Felipe tentou atingir um colega com um lápis. Quando o 

outro garoto argumentou que tinha pedido desculpas pelo empurrão, a 

coordenadora que estava presente na situação imediatamente rotulou Felipe como 

“um aluno violento” (Diário de Campo).  

A maneira como ele reagiu ao rótulo de “um aluno violento”, não questionando a 

coordenadora e não deixando de cumprimentar o pesquisador na escola, após ele ter 

presenciado o acontecimento, parecia demonstrar que esse aluno possuía uma 

compreensão do funcionamento da sua escola em relação ao fenômeno da violência. 

O fato de não reagir e aceitar ser considerado violento parecia ser uma ação 

defensiva para minimizar possíveis ações da coordenação, ou seja, ele não respondeu 

à coordenadora na tentativa de evitar uma punição maior.      

A escolha desse aluno não seguiu qualquer critério quantitativo: ele não é o aluno 

com o maior número de ocorrências registradas pela escola e não foi identificado 

pelas coordenadoras e professoras como sendo um dos casos graves e/ou 

problemáticos da escola, embora sua professora alegue que problemas familiares 

dificultam sua aprendizagem. Durante as observações realizadas no recreio, Felipe, 

apesar de participar de várias brincadeiras, raramente se envolvia em briga com 

algum outro aluno. O fato de ter sido rotulado como “um aluno violento” e não reagir 

e de estar próximo das brigas do recreio, sem participar delas, fizeram com que o 

pesquisador considerasse que ele poderia, através de uma olhar distinto dos outros 

atores presentes na escola, fornecer uma compressão diferenciada do fenômeno da 

violência escolar. 

 

5.1.1.  A convocação da mãe de Felipe 
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Feita a escolha do participante da entrevista, restava convidar Felipe para participar 

da pesquisa. No encontro, além de explicitar os detalhes da entrevista, foi explicado 

que seria necessário convocar a mãe do aluno, para que ela autorizasse a sua 

realização. Ele concordou em participar e levou um papel de convocação para o 

comparecimento de sua mãe à escola. Quando questionado acerca do melhor horário 

para que sua mãe viesse à escola, Felipe afirmou que ela não tinha emprego certo, 

que às vezes conseguia algum trabalho, mas nada fixo, e revelou que seria melhor 

que o encontro fosse realizado logo no horário de entrada da escola, às sete horas da 

manhã. 

Ao chegar à escola para o encontro, perguntei ao porteiro e a uma das 

coordenadoras se a mãe de Felipe já havia chegado, mas nenhum dos dois soube 

responder. Encontrei-o na sala de aula e perguntei por sua mãe. Ele, imediatamente, 

retirou do bolso uma folha de caderno que continha um bilhete. O tom das palavras 

de sua mão me deixou surpreso. Li a mensagem várias vezes tentando identificar 

quais os motivos que a levaram a escrever aquela resposta (Diário de Campo).  

O bilhete escrito pela mãe poder ser dividido em duas partes. Na primeira, enfatizou 

as ocasiões em que esteve na escola: “(...) comparecir na escola 3 três vezes, na 

parte da manhã e 2 (duas), vezes no horário da tarde”, e informou que não iria 

comparecer: “(...) agora peço: que tenha paciência porque no momento eu não 

posso ir ou seja comparecer na escola para falar com o(s) srº(s)”. Nesta parte, fica 

evidente o cansaço da mãe em relação às práticas adotadas pela escola. Sempre que a 

coordenação não soluciona um problema com algum aluno, os pais são chamados. 

Pela quantidade de vezes que compareceu à escola e pela maneira que enfatizou isso 

no bilhete, ela provavelmente já está descrente de que este procedimento da 

coordenação escolar funcione. 

Na segunda parte do bilhete, ela esclareceu o motivo para seu não comparecimento à 

escola: “Estou trabalhando numa lanchonete durante o dia, pois tenho 3 três filhos 

para dar comida, remédio, roupa, pagar luz e água. Então, sou obrigada a procurar 

um trabalho para rendê mais um pouco à renda”. Esse fragmento revela um pouco 

da vida difícil e da luta diária das pessoas que moram no bairro Santa Maria.  
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Uma resposta foi elaborada, em que se pedia desculpas pelo chamado repentino e se 

explicava o tipo de pesquisa que estava sendo realizada na escola e a necessidade de 

entrevistar Felipe. Em anexo à resposta, foi enviado um termo de solicitação de 

autorização para realização da pesquisa. Um número telefônico para contato foi 

colocado à disposição, caso a mãe do aluno necessitasse de maiores explicações 

acerca dos procedimentos da entrevista.  

A sua resposta veio no dia seguinte e confirmava que ela havia entendido a 

convocação como mais uma vez que teria que comparecer à escola para ouvir 

reclamações sobre o seu filho. Ela agradeceu a compreensão do pesquisador em 

explicar os motivos da convocação e entender a sua ausência, e explicou que não 

assinou o documento de autorização porque é analfabeta. O fato de ela não ter 

assinado o documento enviado não impediu que ela autorizasse a realização da 

entrevista no bilhete de resposta. Mesmo com a autorização, foi decidido que, antes 

do término do procedimento, essa mãe seria procurada para que ela tivesse a 

oportunidade de compreender, com maior clareza, todos os passos dessa etapa da 

pesquisa. Além disso, o procedimento para solicitação de autorização para realização 

da entrevista foi alterado. Nas próximas entrevistas, o pesquisador procuraria a 

família do estudante, após ele ter aceitado o convite para participar da pesquisa.  

Entre o convite para participar da pesquisa e o início das entrevistas, passou-se 

quase um mês. Acontece que o final do primeiro semestre letivo foi marcado por 

fortes chuvas, o que dificultou a vinda de muitos alunos à escola. Tive que procurar, 

na instituição, o endereço de Felipe e, com a ajuda do porteiro da instituição, fui 

procurá-lo pelo bairro. O endereço era confuso, “rua 3 no pé do morro”, e somente 

encontramos a casa do garoto após uma semana, quando localizamos um colega de 

turma dele, que se prontificou a nos levar até o local. A casa de Felipe está 

localizada no alto do Morro do Avião, quase no final de uma rua, e foi construída de 

maneira bem simples, não aparentando problemas estruturais. Nessa ocasião, sua 

mãe estava presente e eu tive a oportunidade de conversar com ela e explicar como 

seria realizada a entrevista. Ela contou que, quando recebeu a convocação da 

escola, ficou chateada e pediu a uma amiga que escrevesse um bilhete para mim, 

pois já estava cansada de comparecer à escola e achava que isso não resolvia nada. 

Li para ela o termo de consentimento livre e esclarecido e ela se prontificou a 
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carimbar o documento com seu polegar direito. No final da visita, marcamos a data 

da primeira entrevista com Felipe. Eu considerei a visita à casa dos alunos um 

recurso mais apropriado do que chamar os pais dos alunos para comparecerem à 

escola, pois assim teria a oportunidade de conhecer melhor os seus contextos 

cotidianos (Diário de Campo).     

      

5.1.2.  Os encontros com Felipe 

 

Felipe é um garoto que não sabe sua idade. Durante a entrevista, ele, em qualquer das 

vezes que foi questionado, demonstrou saber a resposta. Afirmou que faz aniversário 

no mês de maio, mas não soube precisar o dia, e que acha que tem treze anos de 

idade. Esse fato mostra que a sua realidade de infância não é perpassada por eventos 

que necessariamente constituem a tradição ocidental. As crianças, em sua grande 

maioria, guardam na memória o dia do seu aniversário como o melhor dia do ano, o 

dia de ganhar presente. Esse, provavelmente, não é o caso de Felipe. 

Quando recém nascido, Felipe teve problemas de saúde, sendo submetido a uma 

operação no pulmão. Ele afirmou não ter recordação desse evento e que somente 

soube do acontecimento através da mãe, por essa razão não soube dizer o que 

realmente teria acontecido. Mais recentemente, após trabalhar numa obra carregando 

blocos, reclamou à mãe que sentia dores nas costas, o que, segundo ele, foi 

diagnosticado como sendo uma hérnia na coluna vertebral. Desde então, não tem 

feito mais qualquer tipo de serviço ou trabalho.    

Ele tem um irmão mais novo e uma irmã mais velha. Sua mãe trabalha em uma 

lanchonete para ajudar a complementar a renda familiar, que também é constituída 

por um valor de R$ 80,00 (oitenta reais), recebidos através do programa Bolsa 

Família. Ele mora na parte superior do Morro do Avião – conjunto Padre Pedro, 

bairro Santa Maria – que é uma região considerada pelos funcionários da escola 

como sendo a mais perigosa da comunidade. O fato de morar nesse local o 

incomoda, sendo que ele relatou que existem muitos “marginais” que ficam vagando 

pela sua rua dia e noite.  
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Sua primeira casa no bairro foi construída pelo seu pai, que era pedreiro, e ele, com 

orgulho, enfatizou que o ajudou na colocação dos blocos das paredes. Essa casa 

estava localizada mais próxima da escola e Felipe enfatizou que gostava de morar 

nesse local porque lá não existiam brigas e mortes. Quando seu pai morreu, em 

virtude de um derrame, sua família sofreu com a falta de recursos financeiros e foi 

obrigada a se deslocar para a cidade de Areia Branca, interior do Estado de Sergipe. 

Essa mudança não melhorou a situação familiar e sua mãe retornou a Aracaju, 

deixando sua filha mais velha aos cuidados da avó. 

A casa construída pelo pai foi trocada por uma outra em melhores condições. Ao 

descrever sua residência, Felipe exemplificou que sua nova casa possui paredes 

melhores, de tijolos, e é mais ampla, possuindo um pequeno quintal. O objetivo da 

sua mãe é criar condições para que a sua irmã mais velha volte a morar com a 

família, mas a renda é muito pequena e ele enfatizou que a família ainda não possui 

estabilidade financeira para proporcionar esse retorno. 

Quando questionado sobre o bairro, ele foi enfático e afirmou que gosta de morar no 

bairro Santa Maria, mas que o local “só tem de ruim os marginais que fica lá, fica 

pela rua lá”. A morte também é presente em sua comunidade, e foi expressa por 

Felipe para complementar o lado ruim do bairro Santa Maria: “ontem mesmo 

mataram um lá”. Ele relatou que ouviu os tiros e viu o corpo do morto quando a 

polícia chegou. A rota de fuga dos bandidos também lhe é familiar. Felipe afirmou 

que os bandidos sobem o morro e se escondem dentro dos matos, onde a polícia não 

consegue encontrá-los. As pessoas da sua rua não reclamam: “eles vê e fica calado, 

não pode dizer, se dizer morre lá” (...) “não pode falar, se falar morre. Matam os 

meninos, derrubam a casa, bota pra queimar”. Embora tenha dado essas 

declarações, ele afirmou não ter presenciado ainda nenhuma represália, mas sabe que 

elas existem no seu bairro e em outros locais, porque isto é bastante exposto na 

televisão. 

As pessoas da sua rua já estão acostumadas com esses eventos, mas a sua mãe deseja 

sair do Morro do Avião. Para ele, a escola não tem relação com os “marginais”, 

porque eles não estudam e só ficam na rua pra roubar: “Eles roubam dinheiro, bujão, 

geladeira tudo lá”, enfatizando o clima de insegurança presente no bairro. Apesar de 

considerar o bairro Santa Maria como violento, Felipe destacou que a presença da 
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polícia de choque minimizou as situações de violência, especialmente com a 

presença da ronda policial durante à noite. Segundo Felipe as brigas, os 

desentendimentos e as confusões acontecem, geralmente, nos finais de semana. Ele 

relatou que sente medo da morte quando escuta relatos da atuação dos bandidos no 

local e destacou que considera graves todas as formas de violência, principalmente as 

mortes e as brigas. Felipe afirmou não saber se a violência é justificável, porque a 

polícia capturaria os bandidos, mas, logo em seguida, eles eram soltos e voltavam a 

roubar. Para que os “marginais” não roubassem mais, Felipe considera que eles 

deveriam estar estudando.        

Na escola, suas duas atividades preferidas são brincar e estudar. Ele gosta de jogar 

futebol e brincar de bola de gude, mas sua mãe não deixa que ele as traga para a 

escola, pois a diretora não permite esse tipo de brincadeira. Embora ele tenha dado 

essa declaração, em diversas ocasiões os alunos foram observados jogando bola de 

gude na escola. Eles chamam esse jogo de “vera”, em que o jogador que tem a sua 

bola tocada pela de um outro, perde-a para seu oponente. A justificativa da 

coordenação para essa restrição é a de que os alunos deixam a sala de aula para 

realizar esse tipo de brincadeira. Parece ser mais fácil, para a escola, proibir essa 

atividade do que tentar negociar com os alunos os horários para que ela seja realizada 

no pátio da instituição. 

Apesar de ter afirmado que gosta de estudar, Felipe considerou que tem problemas 

com algumas atividades que a professora passa e que não gosta de ir ao quadro negro 

quando é chamado pela professora: “Ela fala e eu fico calado” (...) “É que eu não 

sei muito assim ler, muito olhar”, exemplificando suas dificuldades. Ele afirmou que 

está muito atrasado na escola, que está repetindo a segunda série e que já faltou a 

muitas aulas. Com relação às faltas, Felipe destacou que, durante o último ano, 

passou um período em que não sentia vontade de ir para a escola. Afirmou que 

pegava o ônibus para a escola todos os dias, mas ficava passeando pela cidade; 

justificou esses eventos afirmando que estava com preguiça de ir à escola, que tudo 

era muito cansativo e somente parou de faltar quando sua mãe descobriu e conversou 

com ele. Felipe relatou que, durante a conversa, ela teria se mostrado preocupada 

porque na sua rua moravam muitos meninos que já haviam abandonado os estudos e 

se tornado “malabares”, pedindo dinheiro nos sinais de trânsito, após fazerem 
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malabarismo com pedaços de madeira. Ele também enfatizou que essa atividade 

possui um lado bom e um ruim, porque, ao mesmo tempo em que se ganha algum 

dinheiro, há a possibilidade de ser preso pelo juizado de menores.    

Filipe afirmou que se considera um aluno “mais ou menos”, porque não sabe ler nem 

escrever corretamente. Relatou que na sua turma existe um aluno que somente vai às 

aulas para responder a chamada de presença e afirmou achar interessante a maneira 

como esse estudante tem liberdade para fazer as coisas que tem vontade. Das coisas 

que mais gostou de aprender na escola, Felipe enfatizou que gosta de desenhar, de 

estudar, e queria saber ler melhor, como mostra o fragmento: (...) “Eu queria mais 

saber é ler, eu queria”. Essa frase revela a incapacidade da escola em proporcionar 

ao estudante uma das suas obrigações mais elementares, ensinar a ler. A dificuldade 

de Felipe para ler aponta que a escola tem deixado de cumprir, com competência, 

seus objetivos. Um aluno da segunda série do ensino fundamental já deveria estar 

sendo estimulado à leitura e a procurar fontes para que isso seja contemplado. No 

caso de Felipe, o ato de ler fica somente no desejo.  

Ele relatou que em sua antiga escola a professora fazia com que os alunos ficassem 

calados, sobe pena de terem que ficar de castigo, em pé e de frente para a parede, até 

o final da aula. Quando alguém brigava, essa professora responsabilizava toda a 

turma, liberando somente alguns estudantes para o recreio. Felipe afirmou que gosta 

mais da sua atual professora, porque, além das atividades acadêmicas, ela atua com 

jogos e brincadeiras durante as aulas. Apesar de gostar da escola, Felipe enfatizou 

que gostaria de estudar em uma instituição mais próxima da sua casa, para não 

precisar pegar ônibus, mas sua mãe não havia conseguido vaga.             

Quando não está na escola, Felipe gosta de assistir televisão e de brincar com seu 

irmão. Sua mãe não gosta que ele fique na rua porque considera a região muito 

perigosa, mas Felipe enfatizou que perto da sua casa existe uma quadra de esportes 

que é freqüentada por muitos garotos da comunidade. O jogo preferido dos meninos 

é o futebol, mas Felipe destacou que nesse espaço também existem brigas e 

desentendimentos. Questionado acerca do que ele necessitaria fazer para se tornar 

um bom estudante, respondeu que precisaria estudar, mas a grande maioria dos 

alunos da sua escola não dá importância a isso.  
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O que Felipe menos gosta de fazer na escola é brigar: “os meninos daqui gosta de 

botar nós para brigar”. Essa afirmação revela que os alunos estimulam a briga e que 

esse fenômeno não é, simplesmente, um mecanismo utilizado na resolução de 

conflitos, mas, também um evento de distração. Felipe ainda exemplifica como é 

feita esta estimulação: “diz que os outros tá xingando a mãe, ai o outro vai brigar” 

(...) “Eles dizem, oê, tá xingando sua mãe, ai o menino diz que não, ai os outros diz 

que é, é, é, ai vai brigar”. Felipe explicou que essa estimulação é uma prática 

comum na escola e que, na sua rua, já presenciou adultos pagarem dez centavos para 

que os meninos brigassem uns com os outros, como forma de entretenimento para 

quem estava assistindo.  

Quando não quer brigar, Felipe afirmou que fica encostado na parede olhando os 

outros brincar. Ele revelou não gostar que outros alunos zombem dele, em um 

sentido depreciativo, principalmente as brincadeiras em que os meninos utilizam 

empurrões e força física. Para ele, o principal problema da escola são as brigas, 

enfatizando que, para minimizar esses acontecimentos, a coordenação somente 

recolhe os alunos e convoca suas mães para comunicar que eles estavam brigando. 

Felipe destacou que, no espaço do recreio, os meninos só querem brigar. As 

confusões começariam nas brincadeiras, de qualquer tipo, e os desentendimentos 

seriam provocados por discussões acerca de quem ganhou ou perdeu o jogo. Os 

alunos usam de chutes, tapas e xingamentos para se agredirem. Quando alguma briga 

acontece, a coordenadora é, imediatamente, chamada para tentar resolver a questão. 

Ele relatou que a coordenadora conversa com o aluno e manda um bilhete de 

convocação para a mãe comparecer à escola, mas destacou que esse procedimento 

não dá muitos resultados, como mostra um fragmento de sua fala: “a diretora chama 

a mãe, a mãe vem e não faz nada”. Em eventos de briga, Felipe relatou que os 

alunos, quando surpreendidos pelas coordenadoras, respondem a elas com o seguinte 

questionamento: “deixe eu brigar, não é eu?”.        

Questionado acerca da sua participação em algum evento de violência, Felipe disse já 

ter brigado muito na escola, mas que nos últimos meses não está se envolvendo 

nessas situações. Ele relatou que, em um evento, foi provocado por um outro aluno, 

que havia proferido xingamentos, desqualificando a honra de sua mãe. A briga foi 

descrita como um momento em que ele estava descontando no colega as ofensas, em 
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uma tentativa de resgatar sua dignidade que teria sido manchada pela agressão 

verbal: “Eu mesmo não gosto de xingar a mãe. Fala a mãe, a mãe não fala nada. Eu 

pego e bato. Ninguém gosta de xingar a mãe lá”. Felipe afirmou que quando foi 

surpreendido pela coordenadora ficou quieto e deixou que ela falasse. A 

coordenadora convocou sua mãe, mas ele não presenciou a conversa. Quando chegou 

em casa, sua mãe chamou-o para conversar na tentativa de lhe explicar a necessidade 

do estudo e lhe pediu que não participasse mais de brigas e de eventos de violência.  

Depois desse evento e da conversa com sua mãe, ele afirmou ter ficado “cismado” 

com toda a situação e que começou a evitar estar perto de brigas e confusões. Ele 

enfatizou que achou correta a decisão da coordenação de chamar sua mãe, porque, 

após a conversa, ele tentou não participar mais de confusões, mas destacou que essa 

estratégia não funciona com todos os alunos, porque algumas mães não dão atenção 

suficiente aos filhos. 

Questionado acerca da possibilidade da escola ter agido de maneira diferente no caso 

relatado, Felipe respondeu que é sempre importante chamar a mãe para que ela tome 

conhecimento do que o filho está fazendo na escola, mas afirmou que a escola 

poderia chamar o juizado de menores para prender os alunos que brigam, já que suas 

mães não resolvem a situação e os estudantes continuam violentos com os seus 

colegas. Após relatar essa opção de estratégia, Felipe afirmou que, mesmo com a 

presença do juizado, não saberia como resolver o problema das brigas entre os 

alunos. Essa afirmação do estudante é uma evidência de que a coordenação escolar 

tem trabalhado pouco com estratégias educacionais que visem à minimização dos 

eventos de violência em seu espaço, não propiciando aos estudantes uma 

compreensão das possibilidades de convivência, sem que sejam utilizados recursos 

como a violência.   

Cerca de um mês após os três encontros, Felipe procurou o pesquisador para relatar 

que havia sido roubado na escola. Haviam furtado as manoplas da sua bicicleta. 

Durante esse encontro, ele também relatou como aconteciam os roubos na escola: os 

alunos entram nas salas em grupos, durante o recreio, o que dificulta a identificação 

dos possíveis assaltantes, e furtam material escolar, como lápis, cadernos e livros, 

que escondem em lugares onde as professoras e coordenadoras não conseguem 

encontrar. O lanche também é objeto de furto, sendo que Felipe afirmou já ter sido 
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ameaçado para entregar sua comida. Ele enfatizou que acha que os alunos agem 

dessa maneira por inveja, porque não gostam de ver outras pessoas com coisas que 

eles não possuem e afirmou que a coordenação não faz nada em relação aos furtos. 

Felipe considerou, também, que os prejudicados são os ladrões, que se forem 

surpreendidos irão pagar pelo que fizeram, mas não considera justo que isso esteja 

acontecendo na escola. 

Durante os três encontro,s percebi que Felipe é uma pessoa muito calma. Ele falava 

lentamente e pareceu responder as perguntas com muita sinceridade. No final de um 

dos encontros, ele revelou que gosta muito da sua família, especialmente da sua mãe 

e do seu irmão, e que sente muita saudade da sua irmã. Ele falou muito pouco do seu 

pai, mas demonstrou muito entusiasmo ao revelar que tinha trabalhado com ele na 

construção de sua antiga casa. Toda vez em que eu perguntava acerca de eventos de 

violência na escola, ele demonstrava ficar ansioso e preocupado com o assunto, 

como quem não gosta de falar desse tipo de problema. Mas, no final, ele forneceu 

sua opinião acerca das estratégias utilizadas pela escola, demonstrando ter um 

conhecimento das práticas cotidianas da coordenação escolar (Diário de Campo).     

 

 

5.2. As entrevistas com Graxinha 

 

No final do mês de agosto, um evento abalou a escola. Durante uma confusão em 

uma das turmas da segunda série, uma aluna empurrou um estudante e esse reagiu 

enfiando um lápis no pescoço da colega. A coordenadora resolveu suspender, 

imediatamente, o estudante e discutir, no conselho escolar, a sua possível expulsão. 

A mãe da aluna reagiu afirmando que não deixaria sua filha estudar mais na escola e 

enfatizou que buscaria a polícia para tentar resolver a questão, mas nada disso foi 

feito. 

Quando cheguei à escola, fiquei chocado ao ouvir a notícia. Eu já vinha 

acompanhando os movimentos desse aluno há algum tempo. Na reunião com 

Conselho Tutelar, ele estava presente e demonstrou ter ficado muito preocupado 
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quando sua mãe afirmou que iria usar de violência caso ele voltasse a participar de 

brigas ou confusões na escola. Mas, a ameaça não surtiu efeito. Desde o começo do 

ano, esse aluno esteve envolvido em vários problemas na escola. Sua mãe havia sido 

convocada pela coordenação, mas alegou que não sabia como lidar com o filho e 

revelou que achava que ele sofria de problemas psiquiátricos, já que os irmãos do 

aluno não davam trabalho como ele. Após ter recebido a notícia, resolvi procurar o 

aluno em sua casa, para saber o que realmente tinha acontecido. Encontrei-o na 

porta da sua casa, ajudando um vizinho numa construção. Ele afirmou que não 

gostaria de falar sobre o assunto e que não voltaria mais para escola. Aproveitei o 

encontro e o convidei para participar da pesquisa. Ele ficou relutante, mas acabou 

aceitando. Combinamos para o dia seguinte uma conversa com sua mãe (Diário de 

Campo).     

Graxinha é um garoto de treze anos, que mora no bairro Santa Maria desde o seu 

nascimento. Esse apelido, escolhido por ele como nome fictício para as entrevistas, 

lhe foi dado por um dos seus cinco irmãos, em virtude de um sinal que possui na 

barriga.  Sua residência é bem simples e está sendo ampliada. Nela moram seus sete 

irmãos, sua mãe e seu padrasto. A renda familiar é constituída pelo auxílio bolsa-

família, pelo salário do seu padrasto e por dinheiro conseguido através de alguns 

serviços prestados por ele e pelos irmãos na feira do bairro. Ele não convive com o 

pai e afirmou não saber onde este está morando atualmente. 

No encontro em que foi solicitada a autorização de sua mãe para a realização das 

entrevistas, Graxinha se mostrou, mais uma vez, apreensivo, revelando que gostaria 

de voltar a freqüentar a escola. Essa afirmação foi dada após sua mãe enfatizar que 

não sabia o porquê de seu filho se envolver em tantas confusões, destacando, 

novamente, que achava que ele sofria de algum problema mental, já que não 

considerava o menino dotado de uma índole ruim. A mãe de Graxinha concedeu 

autorização para a realização das entrevistas e ele concordou em fazê-las no espaço 

escolar. Sua entrada na escola foi negociada com a coordenação escolar, que somente 

permitiu que o aluno transitasse pela área da secretaria, não permitindo sua entrada 

no pátio e nas salas de aula da instituição. 
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5.2.1.  Os encontros com Graxinha 

 

No primeiro encontro, Graxinha chegou no horário marcado. Como a escola já estava 

vazia, pois todos os alunos do turno da manhã já haviam terminado suas atividades, a 

entrevista pode ser realizada em uma das salas do andar térreo. Ele vestia uma roupa 

arrumada, diferente das que usa para vir à escola, e parecia ter tomado banho. Nessa 

ocasião, ele aparentava estar mais à vontade e não demonstrava estar preocupado 

com sua volta ao espaço escolar. 

Graxinha tem a fala rápida e agitada. Ele fala atropelando as palavras e foi necessária 

muita atenção durante as entrevistas. A escola está presente na sua vida desde a sua 

construção. Ele afirmou que costumava brincar com outros meninos no canteiro de 

obras e enfatizou saber que a construção seria uma escola, muito antes das 

coordenadoras e professoras chegarem ao local. Foi estudar nessa escola, após a 

coordenadora geral encontrá-lo brincando nos fundos da instituição e questionar a 

sua ausência dos estudos.  

Em quatro anos, Graxinha repetiu, por duas vezes, a primeira série. Ele afirmou que 

ajuda no sustento da sua família “pegando carrego” na feira do bairro Santa Maria. 

Seus ganhos são entre dez e vinte reais por semana, que ele divide com sua mãe. Seu 

dinheiro é guardado por um amigo de confiança e ele está economizando para 

comprar um par de chuteiras e um fardamento de futebol, visando entrar em uma 

escola de esporte, para realizar seu sonho de se tornar um jogador. 

Graxinha afirmou que gosta de morar no bairro Santa Maria porque o local é vasto 

em opções de diversão. Se não morasse no local, ele afirmou que gostaria de morar 

na casa de uma amiga de sua mãe, no bairro São Conrado, mas destacou que lá os 

meninos não podem brincar na rua, por causa do grande movimento de carros, e 

enfatizou que prefere morar na sua casa. Entre os principais problemas do bairro, 

Graxinha destacou a falta de energia, que impede que as crianças brinquem à noite, a 

falta de água, que dificulta o trabalho de confecção da merenda escolar, a 

necessidade de se construir mais casas, para que não haja mais invasões, e a péssima 

qualidade das ruas do bairro, que tornam o movimento dos carros perigoso. 
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Para tentar solucionar esses problemas, Graxinha considerou que a escola deveria 

buscar auxílio das autoridades da cidade, para que elas não deixem a comunidade na 

situação em que se encontra. Ele apontou que a escola passa por várias dificuldades, 

entre elas, a falta de material escolar, de merenda e de uma boa infra-estrutura, além 

dos estudantes que “bagunçam e quebram as carteiras e os materiais da escola”. 

Graxinha também destacou que a cozinha da escola não é bem cuidada e que os 

funcionários deveriam ser ensinados a ter mais higiene. Ele considerou que a escola 

não tem como solucionar esses problemas e necessita de ajuda das autoridades para 

tentar resolver essas questões, mas que a instituição poderia contratar mais pessoas 

para ajudar no trabalho diário.  

Além de assistir as aulas e de fazer os deveres que a professora indica, Graxinha 

afirmou que sua outra atividade cotidiana é brincar no pátio de pega-pega, de pique 

alto, de pipa e de futebol. Destacou que sua atividade preferida é o futebol: “sou 

interessado no futebol”, e que passou a gostar desse esporte por influência do seu 

irmão mais velho. Graxinha relatou também que não gosta quando seus colegas 

escalam o muro da escola, porque acha perigoso. Ele afirmou que o que mais gostou 

de aprender na escola foi estudar, definido como ficar quieto na sala de aula, e de 

jogar futebol.  

Questionado acerca de sua relação com os eventos de violência que acontecem na 

escola, Graxinha se definiu como bagunceiro, enfatizando que todas as vezes que os 

seus colegas zombam ou fazem brincadeiras ofensivas, ele relata à coordenação, mas 

essas pessoas não fariam nada para solucionar o problema: “bole com as pessoas, 

xinga, bate (...) eu não gosto não. Os guri bole, eu pego digo à professora e a 

professora não diz nada, digo à diretora, não diz nada, eu pego e bato”. A fala do 

estudante enfatiza a pouca mobilidade da coordenação da escola para buscar soluções 

para os problemas e os desentendimentos entre os alunos no cotidiano da escola. 

No segundo encontro, Graxinha chegou à escola antes do horário combinado e foi 

barrado pelo porteiro. Quando cheguei à escola, fui avisado que ele já tinha ido 

embora e que tinha xingado a coordenadora porque ela não o havia deixado entrar. 

Fui a sua casa e o encontrei brincando na rua transversal. Perguntei o porquê de ele 

não ter aparecido na escola no horário combinado, mas ele não respondeu. Ele 

reclamou que a escola estava sendo injusta com ele e eu perguntei se ele gostaria de 
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voltar para realizarmos mais uma entrevista. Sua resposta foi negativa, mas seu 

irmão o incentivou e ele acabou concordando em retornar à escola (Diário de 

Campo). 

No começo da segunda entrevista, Graxinha se recusou a responder as perguntas e 

afirmou que se sentia injustiçado com o tratamento que a escola havia lhe dado após 

o evento que resultou na sua suspensão. Para ele, existiram casos semelhantes ao seu, 

mas que não foram punidos com o mesmo rigor. Relatou que um colega já havia 

enfiado um lápis no braço de um outro estudante, mas a coordenadora não teria 

tomado nenhuma providência severa. Com relação ao episódio que resultou na 

suspensão, Graxinha afirmou que não teve a intenção de atingir a colega e que estava 

mirando em um colega que havia zombado dele. A aluna teria entrado na confusão 

para apartar os dois estudantes e acabou sendo atingida no pescoço.  

No dia seguinte ao episódio, sua mãe compareceu à escola. Graxinha afirmou que a 

reação de sua mãe foi lhe dar uma surra: “Ela bateu com tora de pau, meu filho”. Ele 

relatou também que se sente perseguido na escola. As coisas acontecem e sempre a 

culpa recai sobre ele. Apesar das injustiças, Graxinha afirmou que é um bom aluno 

porque quer estudar para aprender a trabalhar, e afirmou que não gostaria de mudar 

de escola, pois já está acostumado com a instituição que freqüenta. 

Questionado acerca da violência na comunidade, Graxinha afirmou que o bairro 

Santa Maria é um local violento, mas que, no passado, a situação era pior. Ele 

destacou a insegurança no bairro, enfatizando que os roubos das casas e na região 

atrapalhavam muito o seu dia a dia, limitando os horários e os locais das 

brincadeiras. Para ele, a forma de violência mais grave seria aquela que retira a vida, 

justificando sua resposta com a afirmação de que uma pessoa somente deveria 

morrer se merecesse.  

Solicitado a relatar um evento de violência de que participou, Graxinha relatou que, 

certa vez, havia descoberto um aluno roubando as panelas da cozinha da escola. 

Imediatamente, ele chamou a coordenadora, mas, ambos não chegaram a tempo para 

flagrar o estudante: “Oê [nome da coordenadora], oê [nome da coordenadora], os 

próprios meninos da escola, roubando tudinho, as panelas, as chaleiras”.  Ele 

afirmou que os alunos não deveriam fazer isso com a escola, porque todos sairiam 
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perdendo, já que a merenda não poderia ser feita: “Porque tem que ter panela pra 

fazer comida pra nós. O próprio guri da escola pegou pra vender no ferro velho.”. 

Dias após a tentativa de furto, Graxinha encontrou o estudante que havia tentado 

roubar a escola e acabou se envolvendo numa briga com ele. Em seu relato, afirmou 

que acertou o estudante com um murro, mas que não havia conseguido imobilizá-lo 

para levá-lo até a presença da coordenadora: “dei uma porrada, ele caiu, fui puxar 

ele, mas ele fugiu”. 

Graxinha afirmou que sempre que acontecem problemas na escola, envolvendo os 

estudantes, a coordenação chama suas mães para conversar. Apesar de concordar 

com essa estratégia, afirmou que esta não surte muito efeito, já que os meninos ficam 

quietos por apenas alguns dias, voltando, em seguida, a praticar atos de violência. 

Para ele, a ação correta seria chamar a mãe para ela castigar o filho: “chamar a mãe 

tem que chamar, né, e castigar o filho”. Graxinha enfatizou que, apesar de 

recomendar essa ação, não dá atenção para as surras aplicadas por sua mãe. Entre os 

castigos que deveriam ser aplicados na escola, sugeriu o de fazer o aluno ficar 

ajoelhado sobre sal grosso. 

Questionado se ele teria deixado de participar de eventos de violência após a escola 

ter atuado de forma restritiva, Graxinha afirmou que a instituição precisava agir mais 

e destacou, como exemplo, a reunião com o Conselho Tutelar. Para ele, essa reunião 

mudou a maneira como os alunos se comportavam na escola. Depois dela, todos 

teriam ficado com medo de sofrer represálias e teriam se tornado mais cautelosos 

com as brincadeiras. Com o tempo, os estudantes voltaram a fazer as mesmas 

brincadeiras de luta, já que, como enfatizou Graxinha, a escola somente teria tomado 

aquela atitude e não havia dado continuidade às ações. Entre as opções de ações que 

a escola poderia tomar para minimizar a violência, Graxinha afirmou que a 

instituição deveria cobrar financeiramente dos estudantes quando eles quebrassem ou 

destruíssem o patrimônio da escola.         

Ao chegar à escola para o terceiro encontro com Graxinha, encontrei-o no pátio da 

escola, participando da aula de educação física de uma turma da segunda série. Ele 

havia solicitado à coordenação sua liberação para esperar até o horário da 

entrevista no pátio. Ao contrário dos dias anteriores, ele estava muito mais 

sorridente e demonstrava estar aproveitando a oportunidade de estar junto aos 
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colegas. Ao falar com a coordenadora, fui informado de que a situação de Graxinha 

iria ser decidida no Conselho Escolar, mas que tudo indicava que ele iria 

permanecer na escola até o final do ano (Diário de Campo).        

No início da terceira entrevista, Graxinha foi questionado acerca dos seus melhores 

momentos na escola. Em sua fala, enfatizou que adora brincar e estudar na instituição 

e lembrou que, no começo do ano, logo após a reunião com o Conselho Tutelar, os 

estudantes ficaram apreensivos com a presença do pesquisador. Graxinha relatou que 

seu irmão mais velho havia dito aos estudantes que o Conselho Tutelar tinha uma 

pessoa dentro da escola. Essa pessoa seria o pesquisador, mas Graxinha também 

relatou que poucos alunos acreditaram na história e que ninguém teve a intenção de 

espalhar o boato. Após algum tempo, ele afirmou que os estudantes voltaram a 

realizar as brincadeiras normalmente e passaram a interagir com o pesquisador. 

Questionado acerca de como avalia o trabalho das coordenadoras escolares, Graxinha 

afirmou que gosta do trabalho delas, porque elas ensinam os alunos a brincar e a 

participar das brincadeiras, e enfatizou que, freqüentemente, elas dizem: “Se for pra 

brincar, brinque devagar”. Essa afirmação levou ao questionamento do que seria o 

leve e o pesado nas brincadeiras, sendo que Graxinha destacou que brincar pesado 

seria “pegar no pescoço, assim, dá murro” e que quando está brincando não bate em 

ninguém, porque “brincadeira é brincadeira”. As brigas nas brincadeiras 

aconteceriam através das provocações e dos xingamentos, quando os estudantes não 

chegavam a um acordo acerca das regras ou de quem havia ganhado ou perdido. 

Graxinha também afirmou que a briga que resultou na sua suspensão, por tempo 

indeterminado, foi motivada por ciúme. Em seu relato, ele enfatizou que atacou o 

outro estudante porque este havia tentado conquistar sua namorada. A aluna teria 

tentado apartar a situação e acabou ferida. Como a escola o mandou, imediatamente, 

para a casa, ele afirmou que não teve direito à defesa e que somente soube da 

suspensão e da possível expulsão através da mãe e da irmã. Graxinha relatou que não 

concordou com a atitude da escola porque outros alunos já teriam feito ações 

violentas similares e nada teria sido feito. Tornou a afirmar que se sente injustiçado e 

que, se existe a possibilidade de suspender e expulsar os estudantes, que essas ações 

sejam tomadas, igualmente, para todos os estudantes que realizarem atos de 
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violência. Graxinha reclama por uma padronização dos castigos, que, em sua 

opinião, tornaria mais justa e igualitária as punições.  

Questionado acerca da eficácia das ações das coordenadoras escolares, Graxinha 

afirmou que essas ações não dão certo porque os alunos não param de brigar. Ele 

destacou também que, em seu caso, a escola deveria ter aplicado uma suspensão de 

uns dez dias, para que ele pudesse voltar à escola em seguida e que, sempre que há 

confusão na escola, ele procura as coordenadoras, mas nunca é ouvido. Graxinha 

relatou que, em outras oportunidades, quando era mandado, pela coordenação, para a 

casa, não contava à mãe o que havia se passado na escola, mas ela acabava 

descobrindo e o castigando. Ele voltou a afirmar que a melhor opção em 

acontecimentos de violência seria a escola chamar a mãe, para que ela pudesse 

conversar com o filho para saber o que teria acontecido. 

Como compreender o caso de Graxinha? Seria uma história de fracasso escolar ou de 

negligência da escola? Admitir que sua passagem na escola seja um caso de fracasso 

escolar é creditar uma porcentagem, significativa, da culpa ao aluno. Por outro lado, 

considerar que a situação foi provocada por uma negligência da coordenação escolar 

é remeter a culpa exclusivamente ao corpo pedagógico da instituição. O que não se 

pode deixar de considerar é a pouca mobilidade e efetividade das políticas públicas 

para com a juventude, especialmente aquelas que visam trabalhar a convivência e a 

permanência de estudantes nos espaços escolares.  

A decisão do conselho escolar foi a de manter Graxinha até o final do ano letivo na 

escola, mas nada foi pensado no sentido de como trabalhar as dificuldades e os 

problemas que esse aluno, em particular, enfrenta dentro da instituição. Graxinha, 

apesar de alegar que, na sua família, todos procuram o sustento através do trabalho, 

afirmou que possui um irmão que já foi preso pelo juizado de menores, por estar na 

rua trabalhando de “malabares”, e já se envolveu em vários eventos de violência no 

bairro. Seria interessante saber se o irmão de Graxinha também foi um caso em que a 

escola não conseguiu fornecer uma assistência pedagógica qualificada e relegou o 

estudante a uma vida sem educação formal, com todas as conseqüências que daí 

possam advir. 
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Estive com Graxinha várias vezes até o final do ano letivo. Depois de sua volta à 

escola, ele passou um tempo sem participar de brincadeiras de luta. Durante o 

recreio, mesmo demonstrando um jeito brincalhão, Graxinha não buscou agredir 

fisicamente nenhum estudante. Sua professora continuou a reclamar de seu 

desempenho escolar e das suas brincadeiras que atrapalhavam, também, a atuação 

dos outros estudantes. Nenhuma ação da coordenação foi tomada para garantir a 

melhoria da convivência de Graxinha com os outros estudantes. Ele, simplesmente, 

foi devolvido ao espaço escolar (Diário de Campo).   

 

5.3.   As entrevistas com Jonathan  

 

Jonathan é um garoto de 10 anos que estuda na segunda série do ensino fundamental. 

Ele é o melhor amigo e companheiro de Graxinha nas brincadeiras durante o espaço 

do recreio. Seu nome fictício foi escolhido em homenagem a um irmão, que faleceu 

durante o parto. Sua família veio morar em Aracaju após a morte do seu avô e de seu 

pai ter ficado desempregado. Na sua casa, além dos pais, dos dois irmãos, e de uma 

irmã, mora seu tio. Seu pai, seu irmão mais velho, de dezesseis anos, e seu tio 

trabalham consertando geladeiras. Jonathan não participa de qualquer programa 

social e não recebe auxílio financeiro para estudar. Ele alegou que procurou por 

vagas nesses programas, mas elas já estavam preenchidas. Além disso, relatou que, 

ocasionalmente, trabalha ajudando o pai no conserto de geladeiras e que seus 

rendimentos são em torno de dois reais pelos pequenos serviços que presta. Jonathan 

enfatizou que economiza o dinheiro para comprar algum brinquedo. 

Quem me levou até a casa de Jonathan foi Graxinha. Após as entrevistas com 

Graxinha, procurei Jonathan na escola para convidá-lo para participar da pesquisa, 

mas ele estava há alguns dias sem freqüentar as aulas. Sua casa está localizada 

próxima à casa de Graxinha, o que facilitou a busca. É uma residência simples, com 

pouco espaço interno, mas com uma boa estrutura. A mãe de Jonathan estava 

grávida de oito meses e aceitou conversar comigo. Ela relatou que o garoto não 

estava freqüentando a escola porque precisava dele nesse momento final da 

gravidez, especialmente para a limpeza e para a realização das atividades 
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domésticas. Ela concordou que ele deveria voltar à escola, mas reclamou que, na 

instituição, aconteciam muitos eventos de violência e que gostaria que o filho 

estudasse em outro lugar. Jonathan foi caracterizado pela sua mãe como um menino 

mentiroso, que já havia cometido pequenos furtos, e que não gostava de estudar. No 

final da conversa, Jonathan concordou em participar das entrevistas e o primeiro 

encontro foi marcado para aquela semana, nas dependências da escola (Diário de 

Campo). 

No primeiro encontro para a entrevista, realizado ao final do horário de aula, 

Jonathan parecia demonstrar receio, sua voz era lenta e pausada. Ele relatou que 

quando chegou ao bairro Santa Maria foi estudar em um colégio estadual, mas que 

sua experiência não foi boa. Além de essa escola ser longe da sua casa, ele afirmou 

que foi assaltado por outros estudantes, o que causou medo em sua mãe. Assim que 

conseguiu vaga, Jonathan mudou para a escola atual. Ele afirmou que gosta de morar 

no bairro e fez uma interessante descrição acerca do local: “Para mim, é um pedaço 

de folha de papel, a mesma coisa”. Solicitado a explicar sua declaração, Jonathan 

não forneceu uma explicação clara acerca do que tinha falado, revelando apenas que 

a escola e a sua casa estão localizadas na parte boa do bairro, onde não existem tiros, 

nem mortes: “Se lá é ruim, aqui é bom”, em referência ao Morro do Avião. 

Se não morasse no bairro Santa Maria, Jonathan gostaria de voltar a viver em 

Alagoas. Para ele, os principais problemas da comunidade são os roubos e os 

latrocínios, além da população não saber utilizar as obras realizadas pela prefeitura 

municipal. Jonathan relatou que a oficina de seu pai já foi assaltada e que é comum 

os meninos roubarem as coisas uns dos outros na região. Questionado acerca da 

relação que a escola mantém com esses problemas, Jonathan afirmou que as pessoas 

gostam de estragar as coisas do bairro, mas a escola deveria manter atividades de 

educação e lazer, citando, como exemplo, a construção de uma piscina e de um 

parque de brinquedo, para o desenvolvimento de atividades com os estudantes. 

Além de assistir as aulas, Jonathan considerou como suas atividades cotidianas a 

participação em brincadeiras, as provas e os deveres recomendados pela professora. 

Durante o recreio, ele gosta de brincar de pega-pega, esconde-esconde e queimado. 

Jonathan relatou que as brincadeiras dos alunos no espaço de recreação são de 

“chutes, murros e pesadas”, e enfatizou que esses estudantes deveriam ser expulsos 
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da escola. Entre as atividades que mais gosta de fazer na escola, Jonathan destacou 

que tem facilidade para aprender português, estudos sociais e ciências, mas enfatizou 

que não gosta de estudar matemática, geografia e religião. Das atividades realizadas 

pela coordenação da escola, ele destacou que gosta das peças de teatro.  

Jonathan afirmou que sente medo de ser roubado na escola e que, durante o horário 

do recreio, pede para a professora olhar o seu material. Ele relatou que já havia 

pegado coisas de outros alunos, mas, após ter uma conversa com sua mãe, parou de 

praticar esses furtos. Jonathan considerou que fazia essas ações como uma forma de 

retaliação aos roubos que foram praticados contra si. Questionado se procura a 

coordenação para relatar esses acontecimentos, ele destacou que a escola somente 

coloca os alunos de castigo, mas isso não impede que eles continuem roubando uns 

aos outros. Além disso, afirmou que sente medo de retaliações dos outros estudantes. 

Uma coisa ficou na minha cabeça durante todo o primeiro encontro com Jonathan: 

o seu humor. Antes de começarmos a entrevista, ele estava no pátio da escola 

brincando com outros estudantes e parecia estar bem alegre. No momento em que 

nos sentamos para começar a entrevista, tudo mudou. Sua voz, sua postura e até seu 

olhar ficaram diferentes. A cada minuto que se passava do encontro, crescia em mim 

a sensação de que, por algum motivo, Jonathan parecia estar tentando fazer com 

que eu sentisse pena dele. A cada resposta, ele se colocava em posição de vítima, 

como se não tivesse qualquer culpa por se envolver em acontecimentos de violência. 

Passei a observá-lo melhor nos recreios e nos horários antes dos outros encontros, 

para ter uma melhor compreensão dessa mudança de humor (Diário de Campo).    

O começo do segundo encontro foi dedicado aos aspectos familiares e a sua chegada 

ao espaço escolar. Jonathan descreveu o pai como sendo um homem bom, de 52 

anos, e relatou que sua chegada à escola foi tranqüila, mas, com o passar dos dias, as 

coisas mudaram: “No primeiro dia que cheguei aqui era uma benção. Não brigava. 

Agora briga. Só falta matar uns aos outros”. Ele afirmou que tem poucos amigos na 

escola e que Graxinha não está entre eles, descrevendo-o, apenas, como um colega. 

Apesar disso, Jonathan afirmou que possui muitas qualidades em comum com esse 

estudante. Entre elas, estaria o fato de ambos adorarem jogar futebol e bola de gude. 
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Além de não considerar Graxinha como um amigo, Jonathan revelou que acha que 

algumas pessoas teriam raiva dele na escola, mas não indicou nome algum. Ele 

apenas afirmou que gostaria de ser amigo de Graxinha, mas esse aluno não queria 

essa amizade. Questionado acerca de como se considera como estudante, Jonathan 

afirmou que é um aluno regular, porque faz as mesmas coisas que Graxinha, sendo 

rebelde, traquina e não obedecendo ao pai e a mãe. Ele relatou que se sente mal 

fazendo isso, mas alegou que se tornou um aluno pior a partir da raiva que sentiu das 

pessoas que lhe bateram e que lhe proferiram xingamentos.  

Jonathan pensa em mudar de escola no próximo ano letivo. Ele afirmou que não 

adianta falar com a diretora acerca dos eventos de violência, porque ela não faz nada, 

e enfatizou que, nas ocasiões em que procurou a mãe, recebeu a seguinte resposta: 

“Se você se envolver com esses meninos outra vez, eu te bato”. Sua saída da escola 

estaria relacionada à maneira como ele se sente convivendo com outros membros 

escolares: “porque é ruim ficar num colégio que a pessoa é sendo maltratada”. 

Entre os principais problemas da escola, Jonathan destacou que os alunos não teriam 

educação e que a escola não disponibilizaria muitas opções de lazer aos estudantes. 

Para a situação melhorar, ele afirmou que a escola deveria tratar os alunos com mais 

cuidado. 

Questionado acerca da violência no bairro Santa Maria, Jonathan afirmou que mora 

no melhor local da comunidade, perto da escola. Ele não soube explicar se a 

violência que acontece no bairro influencia a sua vida. Mas a segurança de morar em 

um local mais tranqüilo não impede que ele sinta medo, e exemplificou com a 

tentativa de assalto sofrida por seu pai. A violência que considera mais grave é 

aquela que leva a vítima à morte. Jonathan relatou que somente as pessoas que 

devem, podem ser mortas por outros indivíduos, considerando, nesses casos, o ato de 

matar uma violência justificável.  

No dia anterior ao encontro, Jonathan havia se envolvido em uma briga com uma 

colega de classe. Perguntado sobre esse episódio, explicou que o evento ocorreu 

porque, após ter brigado com outro estudante, a aluna havia zombado do fato dele 

estar chorando. A briga foi comunicada aos pais de Jonathan, que compareceram à 

escola no dia seguinte. Nesse encontro, Jonathan não quis dar maiores explicações 

acerca do evento.                             
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Como eu já sabia o que havia acontecido no dia anterior, resolvi questionar 

Jonathan acerca da briga com a colega. Esse evento o colocava, ao mesmo tempo, 

em uma posição de vítima e de agressor, pois, após apanhar de um colega, ele 

reagiu agredindo uma estudante que zombava do fato dele ter chorado. Quando 

chegamos à pergunta que abordava os eventos de violência na escola, perguntei 

como havia acontecido a briga entre ele e a colega, mas Jonathan se recusou a falar 

abertamente sobre o assunto e somente revelou que a agrediu porque ficou ofendido 

por ela zombar dele. Mais uma vê,z ele manteve uma postura de vítima diante dos 

acontecimentos. Preferi esperar o terceiro encontro para tentar aprofundar mais 

essa questão (Diário de Campo).   

O terceiro encontro começou com questões relacionadas aos amigos e às brincadeiras 

no espaço escolar. Jonathan voltou a afirmar que, apesar de brincar constantemente 

com Graxinha, não o considera como amigo. Ele revelou que muitos alunos ficavam 

com raiva porque outros estudantes traziam brinquedos para a escola e não os 

compartilhavam durante as brincadeiras, o que gerava muitos furtos e brigas. Ele 

afirmou que sente medo de trazer seus objetos para a escola, porque os estudantes 

gostam de importunar quem está brincado quieto e em separado dos outros grupos. 

Jonathan relatou que muitas brigas começam através dessas importunações: “quando 

a pessoa tá quieta e os meninos chegam dando pesada, eu digo à diretora. Aí, o 

mesmo colega dá um empurrão, eu fico quieto, quieto. Aí, o guri só dando chute em 

cima. Aí tem vezes que a gente vai e bate”.  

Para que os colegas não se envolvam em brigas, Jonathan afirmou que eles não 

devem ficar perto daqueles estudantes que são ousados e que gostam de confusão. Os 

alunos provocariam as brigas proferindo xingamentos e agredindo os outros 

estudantes, impedindo que eles brinquem de uma forma mais tranqüila. Jonathan fez 

uma descrição da atuação da coordenação nesses eventos: “Só larga aqui na 

diretoria”. Essa declaração dá ênfase, mais uma vez, à pouca atuação da coordenação 

escolar em eventos de violência.  

Questionado acerca da sua participação em eventos de violência, Jonathan relatou 

que já brincou de brigar com Graxinha, mas que não gosta desse tipo de brincadeira 

porque seu colega aplica golpes com força. Relatou que a sua briga com a colega foi 

motivada por um sentimento de ofensa e concordou com a necessidade da 
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convocação dos seus pais, apresentando a seguinte justificativa: “Se a pessoa briga e 

não chama o pai e a mãe, a pessoa fica desorientada”. Ele afirmou que a ação que a 

escola tomou deu certo para ele, porque ele pôde conversar com os pais acerca do 

acontecimento e afirmou que não gosta de ficar de castigo na escola, não 

exemplificando qualquer solução alternativa para o evento em que esteve envolvido. 

Além disso, Jonathan afirmou que, quando os pais não são chamados, os alunos 

continuam a se envolver em eventos de violência. 

O último questionamento referiu-se ao período em que Graxinha permaneceu 

suspenso das atividades escolares. Jonathan relatou que a escola ficou mais tranqüila 

com a ausência desse estudante porque ele seria o provocador de muitas confusões. 

Além disso, ele afirmou que gostaria que Graxinha não voltasse mais para a escola, 

que fosse estudar em outra instituição, justificando sua afirmação com a revelação de 

que a grande maioria das brincadeiras de briga e das confusões do recreio seriam 

motivadas e estimuladas por esse estudante.    

Muitas coisas chamaram a minha atenção na entrevista com Jonathan, mas a 

principal delas foi a sua postura de vítima em relação aos acontecimentos de 

violência. Não é o caso de eu considerar que ele esteja por trás de todos os eventos 

de violência que acontecem na escola, mas soa estranha a sua relação com os 

acontecimentos. Durante o período que passei observando o recreio, notei que 

Jonathan sempre estava próximo a brincadeiras de briga e, muitas vezes, 

participava delas. Fiquei com a sensação que ele não falou 100%, abertament, dos 

eventos de violência na escola. Algo pode ter atrapalhado o procedimento: a 

abordagem da mãe, chamando-o de mentiroso, ou, talvez, ele tivesse alguma 

expectativa para comigo que não foi realizada (Diário de Campo).   

Os encontros com Jonathan foram propiciadores de uma reflexão acerca da dinâmica 

da violência dentro do espaço escolar, especialmente na relação vítima e agressor. O 

entrevistado assume esses dois papéis, colocando-se em uma postura de vítima diante 

da responsabilidade em eventos de violência, mas não se eximindo da participação 

em alguns acontecimentos.. Brockenbrough, Cornell e Loper (2002), em pesquisa 

apresentada no Capítulo I, consideraram que as vítimas desse fenômeno, com 

características agressivas, possuem grande propensão a se envolverem em brigas, 
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participarem de gangues, usarem armas, álcool e drogas, além de apresentarem baixo 

desempenho acadêmico. 

Outra informação importante é considerar o ambiente escolar em que Jonathan está 

inserido. As brigas constantes e a estimulação para o envolvimento dos estudantes 

nesses eventos devem ser consideradas para se compreender essa oscilação entre o 

papel de vítima e de agressor. Abramovay e Rua (2002), em pesquisa realizada para 

a UNESCO, afirmaram que 45% dos estudantes das escolas do Distrito Federal 

estimulam e incentivam os acontecimentos de brigas nos espaços escolares. Essa 

informação é importante para que se destaque que as relações de violência na escola 

podem tomar proporções desastrosas quando atitudes educativas não são tomadas e 

se permite que estudantes reverenciem a ocorrência de brigas e as estimulem, 

facilitando que alunos que foram vítimas agridam, posteriormente, seus pares.         

  

5.4.   As Entrevistas Com Thaís  

 

Thais é uma garota de dez anos, que nasceu no dia 26 de julho, e há oito anos reside 

no bairro Santa Maria. Seu pai e sua mãe estão separados. Ele trabalha consertando 

geladeira e ela, no açougue e na peixaria próximos à escola. Thaís mora com a mãe e, 

além de freqüentar a escola, cursando a terceira série do ensino fundamental, ela 

participa de projetos sociais implantados pela prefeitura: Recriando Caminhos (baú 

de leitura, dança e orientação de estudos). Antes de estudar na sua atual escola, Thaís 

freqüentou uma creche. 

A renda familiar é constituída pelo trabalho de sua mãe e pelo auxílio financeiro que 

recebe pela participação nos projetos da prefeitura. Thais relatou que, nos domingos 

e nos feriados, ajuda a mãe no trabalho. Afirmou que não recebe nenhum dinheiro 

por isso, mas que, às vezes, o dono do estabelecimento lhe dá pequenos presentes, 

como brinquedos e cosméticos. Seu irmão mais velho, após algumas confusões com 

sua mãe, passou a viver com o pai. 

Thaís me procurou na escola para conversar acerca da situação do seu irmão. Ele 

havia deixado a escola antes do final do primeiro semestre, para ir morar com o pai. 
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Na época, não fiquei sabendo o motivo da sua saída, que somente descobri naquele 

encontro com Thaís. Seu irmão deixou a escola e o bairro Santa Maria após agredir 

a mãe, que entregou a responsabilidade pela educação do garoto ao pai. Em um 

encontro posterior com a mãe de Thaís, pude ver a cicatriz na cabeça da mãe. 

Ambas se mostraram muito preocupadas e perguntaram o que poderia ser feito para 

que o garoto voltasse a estudar, já que o pai, até aquele momento, não havia 

matriculado o menino em nenhuma outra escola. Propus a ela que procurasse a 

coordenação da escola para verificar a possibilidade do garoto voltar a estudar na 

mesma instituição que a irmã, sendo que, dessa maneira, o garoto voltaria a morar 

com a mãe. Ao final do encontro convidei Thaís para participar da pesquisa, o que 

foi plenamente aceito por ela e pela mãe (Diário de Campo).     

Ao falar do irmão, Thais destacou que as pessoas da sua rua falam que, depois do 

incidente com a sua mãe, ele teria morrido para a comunidade. Relatou que se sente 

triste ao ouvir isso, porque, apesar da agressão, ele ainda está vivo: “Se ele tá vivo, 

pra que falar que ele morreu”. Thais afirmou que gosta de morar no bairro, de vez 

em quando, porque acontecem muitas coisas na região e enfatizou que gostaria de 

morar em outro lugar: “Em um lugar mais seguro, porque qualquer coisa que eu 

vejo eu fico nervosa. Em um lugar que não tivesse tantas mortes, porque eu sei que 

todo lugar tem maconheiro”. É interessante notar que Thaís expressa uma 

credulidade em relação à existência da violência em todas as comunidades da 

sociedade, tendo como referência uma reflexão acerca do seu cotidiano. 

Para Thaís, os principais problemas do bairro estão relacionados ao “fuxico” entre as 

pessoas. Ela argumentou que a escola proporciona estudo aos alunos, mostrando o 

que é educação, respeito e ensinando, já que “ninguém nasceu sabendo”. Thaís 

considerou sua professora como sua segunda mãe e relatou que a escola já faz muito, 

cabendo às mães terem um papel mais determinante na vida escolar dos seus filhos. 

Ela argumentou que a escola ensina os alunos a não se envolverem em eventos de 

violência e destacou que as coordenadoras fazem isso por terem um sentimento de 

maternidade, não querendo que os alunos se machuquem. 

Além de assistir as aulas e fazer os exercícios, a atividade preferida de Thaís são as 

apresentações de dança e de teatro que acontecem na escola. Afirmou que sua 

atividade preferida é dançar, além de gostar de estudar matemática e história. Seu 
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grupo de dança já se apresentou em outras escolas, inclusive em uma instituição da 

rede privada. Thaís enfatizou que o que mais gostou de aprender na escola foi estudar 

e conviver com os colegas e as professoras. 

Thaís se considerou uma boa aluna, estudiosa, mas destacou que, às vezes, era um 

pouco “danada”. Ela relatou que a professora lhe ensinou as coisas que são certas e 

as que são erradas e que foi através da afinidade com esses profissionais que se 

desenvolveu nos estudos. Ela destacou que gostaria de estudar na escola privada em 

que se apresentou com o grupo de dança e fez uma descrição acerca da possibilidade 

disso vir a acontecer: “Já. Não porque a escola é ruim, não vou dizer que essa 

escola é ruim. Quero estudar na escola em que me apresentei, mas minha mãe não 

tem dinheiro para pagar pra mim”. 

A coisa que mais me impressionou, durante a primeira entrevista com Thaís, foi a 

sua espontaneidade e abertura para falar de temas íntimos e complicados. Sua voz 

foi sempre clara e, mesmo em situações que a deixavam constrangida, como no 

evento de agressão de seu irmão, ela se dispôs a falar. Sua compreensão de 

determinados assuntos é ampla, como, por exemplo, o papel da escola e sua 

importância para a vida em comunidade. Suas respostas foram curtas, mas 

enfáticas, demonstrando, claramente, as suas posições em relação aos temas 

questionados (Diário de Campo).                    

No início do segundo encontro, foram abordados temas como a chegada de Thaís ao 

espaço escolar e os amigos que fez. Ela relatou que chegou à escola pelo incentivo da 

mãe, que queria que seus filhos tivessem oportunidades na vida. No começo, Thaís 

considerou a escola difícil, pois a professora perguntava muitas coisas que ela não 

sabia. Afirmou que fez amizade com todos da escola e identificou sua melhor amiga: 

“A minha melhor amiga do colégio é a minha professora”.Thaís justificou sua 

afirmação relatando que a professora conversa com ela e é uma pessoa de confiança. 

Entre os problemas da escola, Thais apontou que existem alguns alunos que são 

ousados e que, quando há briga ela fica nervosa e corre sempre para relatar à 

coordenação. Para melhorar a situação de violência, Thaís considerou que a 

coordenação escolar deveria separar os estudantes que gostam de confusão. Ela 

também relatou que considera o bairro Santa Maria como violento e que sente medo, 
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principalmente à noite, quando, muitas vezes, não consegue dormir. Além disso, 

Thais afirmou que a violência no local atrapalha sua vida porque ela fica triste e 

expressou preocupação com as outras pessoas da comunidade: “Atrapalha. Mesmo 

que não sendo da minha família eu fico triste. E a família como que deve tá?”. 

Para Thaís, as formas de violência mais grave seriam a morte e o abuso sexual. Ela 

também afirmou que não existiriam violências aceitáveis e que as pessoas precisam 

conversar acerca dos seus problemas. Quando acontecem eventos de violência na 

escola, Thaís enfatizou que as coordenadoras agem separando os estudantes, 

conversando e convocando os pais, e destacou que não adianta bater nos alunos, 

porque eles ficam com raiva e voltam a participar de eventos violentos. Ela afirmou 

que já participou de discussões, “bate boca”, porque não gosta de ouvir xingamentos, 

mas nunca agrediu alguém fisicamente: “Me xinga, mas eu não ligo, não sou aquilo 

que ta me chamando”. 

Thaís revelou que, das vezes em que se envolveu em discussões, a coordenação 

escolar atuou tentando conversar com ela e mostrando que aquela não era a melhor 

alternativa para a resolução de problemas. As coordenadoras também solicitaram que 

ela indicasse quem estava querendo discutir, para que elas pudessem conversar com 

o aluno(a). Thaís afirmou que concorda com a estratégia da escola de conversar com 

os alunos, mas não gosta quando os pais são convocados. Ela justificou sua 

afirmação relatando que sua mãe já havia aplicado uma surra no irmão dentro da 

escola, na frente dos outros estudantes. Além de descrever o evento como 

humilhante, Thaís enfatizou que o acontecimento somente aumentou a raiva que o 

irmão sentia: “É mais melhor conversar do que bater”. 

Como conseqüência da ação violenta da sua mãe, a escola passou a impedir a entrada 

de mães no espaço escolar durante os horários de aula. Thaís relatou que sempre que 

conversa com a professora acerca de situações de violência, ela passa a tentar evitar 

que acontecimentos parecidos se repitam. Acha que a escola sempre deve buscar 

conversar com os estudantes e, às vezes, colocá-los de castigo, evitando que eles 

desçam para o recreio e fazendo com que eles reflitam acercar dos eventos em que 

tiveram participação. 
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Thaís possui uma compreensão clara do seu cotidiano escolar. Ela identificou e 

descreveu os modos de trabalho da coordenação e discutiu a sua participação na 

dinâmica da violência na escola. Além disso, acho que as entrevistas com Thaís 

contribuíram por adicionar uma visão diferenciada ao entendimento do fenômeno 

em estudo. Não que eu queira fazer uma distinção entre o pensamento feminino e 

masculino, mas a história escolar de Thais é diferente. Ela, apesar de conviver com 

um contexto familiar violento e instável, caminha a passos largos na sua formação 

educacional e compreende, com clareza, as relações existentes entre a instituição, os 

alunos e a comunidade (Diário de Campo).    

 As falas de Thaís revelaram como o fenômeno da violência escolar possui relação 

direta com os eventos que ocorrem na família e na comunidade. Tal qual a análise de 

Ristum (2001), esses acontecimentos perpassam a vida escolar e não devem ser 

desconsiderados. Thaís também ofereceu uma perspectiva de que a escola necessita 

do auxilio e da atuação da comunidade e da família para desenvolver um bom 

trabalho. Sem que esses canais de diálogo estejam abertos, é difícil que algum 

projeto social venha a obter sucesso.  

A comunidade do bairro Santa Maria, considerada violenta por Thaís, pode também 

ser analisada através da perspectiva, criticada por Sposito (1998), de que existiria 

uma relação estigmatizada entre violência escolar e pobreza. É evidente que essa 

relação de causa e efeito não se aplica. A falta de oportunidade aos pobres e a não 

diferenciação entre o pobre e o marginal, pelos mais variados seguimentos da 

sociedade, contribuem para excluir as camadas mais pobres da sociedade.        
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

    

Ao final de uma análise dos dados colhidos em campo é necessário sumarizar se 

todos os objetivos propostos para o trabalho foram alcançados. O objetivo geral 

proposto para esse trabalho, envolvendo os sentidos dos estudantes acerca do 

fenômeno da violência escolar, exigia que fosse realizado um procedimento de 

entrevista em que se explorassem as múltipas face desse fenômeno no cotidiano da 

escola escolhida. 

Antes de contemplar o objetivo geral, foi necessário percorrer um longo caminho de 

coleta de informações, de reflexões e análises prévias, que substanciaram decisões. 

Como explorado no Capítulo III, o processo de obtenção dos registros escolares e de 

convivência com o cotidiano escolar foi fruto de longa negociação e permanência em 

campo. Esse envolvimento também gerou, como fruto, a participação das 

coordenadoras na pesquisa, através das entrevistas. 

Esse itinerário também possibilitou a análise das estratégias adotadas pela escola 

para o enfrentamento da violência escolar, através da análise dos registros escolares 

(Capítulo III) e das entrevistas com as coordenadoras (Capítulo IV). Os dados 

colhidos com as entrevistadas também serviram de base para a preparação do roteiro 

de entrevista a ser utilizado com os estudantes. Esse procedimento possibilitou que as 

informações obtidas com os alunos e com as coordenadoras fossem analisadas, 

facilitando a identificação de possíveis pontos de convergência e divergência. 

Para contemplar o objetivo geral, foi necessário ter grande atenção com o 

procedimento de entrevista com os estudantes. Esse não admitia apenas um único 
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encontro, pois poderiam surgir dúvidas acerca do que foi dito e/ou novas questões 

poderiam aparecer e mereceriam ser exploradas. Além de focar vários ângulos da 

vida escolar e em comunidade, o roteiro buscou privilegiar aspectos das estratégias 

de enfrentamento da violência escolar, envolvendo a solicitação da opinião dos 

entrevistados acerca da concordância, da eficácia e da possibilidade de estratégias 

alternativas a serem utilizadas pela escola. 

Esse procedimento de entrevista também contemplaria um objetivo teórico, dar a 

oportunidade de fala a esses representantes do corpo escolar, colocando em prática a 

defesa de um estatuto epistemológico para a infância, tal qual analisado e descrito no 

Capítulo I. Os resultados foram apresentados no Capítulo V, referentes às falas dos a 

quatro estudantes entrevistados, destacando-se suas histórias na instituição e nas suas 

famílias, e suas relações com o fenômeno da violência escolar.  

Muito mais do que, meramente, alcançar os objetivos propostos, esse trabalho 

buscou, através da etnografia, estabelecer a formulação de um argumento acerca da 

violência no cotidiano de uma escola pública. Esse processo foi estabelecido após 

uma longa revisão bibliográfica, que constituiu a base de sustentação do trabalho, 

possibilitando que o pesquisador refletisse acerca dos múltipos envolvimentos que 

essa empreitada requeria. Não se trata somente de apontar falhas, mostrar 

convergências e divergências, ou vagar por caminhos teóricos sem ponto de partida 

ou chegada, mas buscar, no conhecimento cotidiano, as informações pessoais, 

íntimas e, algumas vezes, comprometedoras, da dinâmica do fenômeno da violência 

escolar. 

O argumento a que se chega, ao final dessa jornada, pode ser sintetizado por uma 

reflexão feita acerca da comunidade, por um dos entrevistados. A representação da 

folha de papel. A escola como uma folha de papel, em que muitas histórias, pessoais 

e coletivas, podem ser escritas. Não se apaga a vivência das pessoas, não se rouba 

seu passado histórico, o que pode ser feito é compreender suas posições e opiniões, e 

compartilhar de algumas experiências. Esse argumento envolve não só a inscrição da 

violência no cotidiano escolar, mas, também, todo um decorrer histórico e cultural 

que envolve os sujeitos inseridos e participantes daquele contexto. 
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As informações colhidas não falam por si só. Elas merecem um olhar atento e 

apurado daqueles se propõem a estudar esse fenômeno. Apesar da quantidade de 

informações, o que foi apresentado ao leitor buscou atender aos objetivos e as 

interpretações seguiram o modelo de construção de trabalhos etnográficos. Nada 

impede que questionamentos sejam feitos ou que dúvidas sejam levantadas; o que se 

propõe é que novos trabalhos surjam, justamente, a partir dessas indagações.           

Os dados colhidos, tanto com as coordenadoras quanto com os alunos, convergiram 

para formulação do argumento de que, na escola estudada, o fenômeno da violência é 

uma construção cotidiana. Em outras palavras, todos os atores sociais que interagem 

com essa instituição contribuem para o acontecimento de eventos de violência 

escolar. Sejam os professores, os coordenadores ou os alunos, a existência de 

múltiplas ocorrências desse fenômeno nessa instituição é uma evidencia clara da má 

convivência entre os atores e do pouco diálogo entre as partes. 

Nenhuma das três coordenadoras destacou a necessidade de alteração nos 

procedimentos de interdição e nas estratégias de enfrentamento da violência escolar. 

Ações ficaram restritas a conversas com os estudantes e à participação dos pais no 

diálogo com a escola. Apesar de apontarem a possibilidade de algumas outras ações, 

nenhum projeto educativo, de longa duração, foi proposto para minimizar a violência 

no espaço escolar. 

Os estudantes entrevistados demonstraram saber, claramente, o papel e a atuação da 

coordenação escolar em eventos de violência. Eles demonstraram descontentamento 

com a atuação das coordenadoras e cobraram ações mais eficazes e igualitárias no 

combate à violência escolar. O estímulo a eventos de violência, realizados por 

estudantes da escola, foi apontado como uma das causas das confusões e dos 

desentendimentos no espaço do recreio. Os estudantes cobraram mais atenção da 

coordenação e demonstraram se importar quando o trabalho dessas pessoas não é 

bem feito. 

Os estudantes e as coordenadoras, conjuntamente com os professores, constituem a 

maior parte do corpo escolar. É dever de todos buscar soluções para a convivência na 

instituição. Projetos educativos, abertura para o diálogo com as mais diversas 

organizações sociais e com a comunidade são caminhos para a construção de um 
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espaço em que o fenômeno da violência escolar não prolifere. Mas, para isso é 

necessário iniciativa, boa vontade, persuasão e a certeza de que, com muito trabalho, 

a situação da escola deverá melhorar e, antes disso, a consciência da situação e de 

que algo pode ser feito para alterá-la. Relegar os acontecimentos de violência à 

banalização é ser vencido pelo cansaço. Por isso, é necessário que os atores sociais 

que compartilham esse espaço sejam capazes de criticar os próprios acontecimentos 

que os evolvem, progredindo, assim, para a criação de opções para melhorar as 

condições de educação formal das crianças que freqüentam a escola.            

          

                               

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 187 
 

 

 

 

 

 

 

O QUE É PASSADO É PRÓLOGO 

 

 

Peço licença, mais uma vez, ao leitor para escrever na primeira pessoa do singular. 

Nesse seguimento, gostaria de explicar um pouco do meu envolvimento e da 

experiência de realizar uma pesquisa com crianças. No início, tudo foi muito 

complicado. Não tinha muita certeza de como os estudantes reagiriam a minha 

presença e, algumas vezes, senti-me incomodado com o fato de não saber o que fazer 

diante de algumas situações, especialmente as que envolviam confusões e brigas. 

Com o passar dos dias, as coisas foram tomando forma e eu consegui estabelecer um 

bom diálogo com os alunos. 

As conversas foram fluindo e, aos poucos, consegui compreender um pouco do 

funcionamento da instituição. As crianças faziam brincadeiras engraçadas e, muitas 

vezes, o alvo era, justamente, a minha pessoa. Paciência e prudência foram palavras 

chaves durante a minha caminhada, pois eu sabia que uma ação mal planejada 

poderia comprometer a estrutura do trabalho. As coordenadoras foram prestativas e, 

além de facilitar o acesso à instituição, mantiveram um diálogo constante comigo, 

que possibilitou a troca de informação e a elucidação de dúvidas. 

Apesar dos meus tropeços, o alcançe dos meus objetivos foram fruto de um trabalho 

desenvolvido ao longo de três anos, iniciado com a apropriação da literatura e dos 

métodos de pesquisa e concluído com a análise das informações obtidas em campo. 

Devo dizer que não foram dias fáceis, mas, ao final da jornada, preciso confessar que 

trabalhar duro sempre compensa, pois, por mais que eu possa ter dúvidas acerca da 
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qualidade e do resultado final do meu trabalho de pesquisa, sei que coloquei todas as 

minhas energias para vê-lo realizado. 

Então, além dos meus esforços, devo compartilhar que a experiência de trabalhar 

com crianças e de estar envolvido com aspectos íntimos de sua educação é, sozinha, 

algo gratificante. Ver e ouvir o que elas tinham para falar acerca de um fenômeno 

que lhes é cotidiano foi uma oportunidade única para mim, especialmente por poder 

trabalhar com algo que, pessoalmente, despertou muita curiosidade em mim, desde 

os meus tempos de estudante de graduação. 

Termino esse trabalho com a certeza que este é o primeiro de muitos estudos sociais 

em que estarei envolvido. O começo é difícil para todos, mas não é impossível para 

ninguém. Então, proponho, aos que apreciaram os aspectos que apresentei durante o 

meu relato de pesquisa, que busquem dúvidas e levantem questionamentos, para que 

o diálogo esteja constantemente aberto e a troca de experiências e informações 

facilitem a minimização de acontecimentos de violência no espaço escolar. 
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ANEXO 1.1. 
Anotações  
Dados sobre as ocorrências escolares. 
 
 

Nome do 
Aluno 

Série /  
Turma 

Sexo 
M / F 

Idade/ 
Nascimento 

Data da 
ocorrência 

Discriminações 
da ocorrência  

Observações 
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ANEXO 1.2. 
Dados sobre as Ocorrências Escolares 
Mês ____________ 
 

Nome do 
Aluno 

Série / 
Turma 

Idade Data Hora Descrição do 
evento 

(situação em 
que ocorreu 

o evento - 
relatar o que 
o aluno fez) 

Ação 
realizada pela 

escola em 
virtude do 
evento (se 

houver mais 
de uma ação, 

descrever 
todas) 
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ANEXO 1.3. 
Anotações – Visita  
Dados sobre as ocorrências escolares – Secretaria Municipal de Educação. 
 
Nome 

do 
Aluno 

Série /  
Turma 

Sexo 
M / F 

Idade/ 
Nascim

ento 

Tempo 
que 

freqüen
ta a 

escola 

Data do 
Encami
nhamen

to 

Os 
proble

mas 
aponta

dos 
pela 

escola 
como 

motiva
dores 

do 
encami
nhamen

to 

Descriç
ão do 

proble
ma 

Local e 
quantid
ade de 
atendi
mentos 
prestad

os 
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ANEXO 1.4. 
Anotações  
Dados sobre as ocorrências escolares –CRAS (Centro de Referência da 
Assistência Social – Santa Maria). 
 
Nome 

do 
Aluno 

Série /  
Turma 

Sexo 
M / F 

Idade/ 
Nascim

ento 

Institui
ção 

encami
nhador

a 

Data 
do 

Encami
nhame

nto. 

Descriç
ão do 

encami
nhame

nto 
feito 
pela 

institui
ção 

Descriç
ão feita 

pela 
psicólo
ga após 

a 
consult

a 

Para 
qual 

institui
ção o 
aluno 

foi 
encami
nhado 
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ANEXO 1.5. 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA 

(Coordenadoras Escolares) 

 

 

Eu, ____________________________________________ RG ______________ 

estou ciente que estou participando da pesquisa “A escola como uma folha de papel: 

um estudo etnopsicológico acerca da violência no cotidiano de uma escola pública do 

ensino fundamental”, cujo objetivo é responder como se configuram e se relacionam, 

no cotidiano de uma escola pública, os sentidos dados por alunos de ensino 

fundamental acerca da violência escolar e das estratégias de enfrentamento utilizadas 

pela escola. Sei também que as informações serão obtidas através de entrevistas 

gravadas e estou ciente que poderei desistir do procedimento a qualquer momento, 

sem prejuízo. Todas as informações serão confidenciais e sigilosas, incluindo a 

minha identidade. Está claro também que poderei solicitar informações e/ou retirar 

minhas dúvidas em qualquer etapa da investigação. 

 

Aracaju,        de                              de 2006. 

 

 

______________________  _____________________ 

Assinatura do Entrevistado  Assinatura do pesquisador 
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ANEXO 1.6. 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM AS COORDENADORAS 

ESCOLARES 

 

Dados Pessoais 
1.  Qual é seu nome completo? 
 
2.  Qual é a sua idade? 
 
3.  Qual o seu estado civil? 
 
4.  Em que nível sócio-econômico você se coloca? (classe alta; classe média-alta; 

classe média-média; classe média-baixa; classe baixa) 
 
5.  Você tem simpatia por algum partido político? Ë filiada? 
 
6.  Qual a sua formação? 
 
Opções: a) magistério b) graduação c) pós-graduação 
 
7.  Há quanto tempo você trabalha com educação? 
 
8.  Toda sua experiência profissional foi em escolas da rede municipal? 
 
9.  Há quanto tempo você trabalha nesta escola? 
 
10. Você já trabalhou em outra (s) escola (s) municipal (ais) no bairro Santa Maria? 

Caso sim, quanto tempo? 
 
11. Quais são as suas atividades cotidianas nesta escola? 

 

Meios de Comunicação 
12. A qual (ais) meio (s) de comunicação você tem acesso? 
 
Opções: a) TV b) Jornal c) revistas d) internet e) rádio 
 
13. Quais os tipos de notícia a que você tem acesso, sobre o bairro Santa Maria? 
 
14. Como você se sente ao ler uma notícia sobre violência no bairro Santa Maria? 

Por que? 
 
15. Para você, as notícias sobre o bairro influenciam de alguma forma o seu trabalho 

na escola e junto à comunidade?  
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Comunidade 

 
16. Em sua opinião, quais são os principais problemas do bairro? 
 
17. Qual a atuação da escola em face de tais acontecimentos? 
 
18. Como você avalia essa atuação? Por que? 
 
19. Como você avalia a atuação dos outros órgãos governamentais e não 

governamentais junto ao Bairro Santa Maria? Por que? 
 

Fracasso escolar 

 
20. Como você avalia o desempenho dos alunos desta escola? 
 
21. Em sua opinião, quais os principais fatores contribuintes para a reprovação? 
 
22. O que a escola, em geral, tem feito, que papel ela tem assumido neste quadro 

atual de reprovação escolar? 
 
23. Em sua opinião, as bolsas e/ou auxílios concedidos por organizações 

governamentais e/ou não governamentais ajudam na manutenção dos alunos na 
escola, em especial os alunos que encontram-se dentro do quadro de reprovação? 

 

Violência 
 
24. Para você, a violência é uma coisa só ou existem tipos diferentes de violência? 
 
25. Quais são esses tipos? 
 

22.1) O que você entende por cada um desses tipos que você citou? 
 
26. Tem algum tipo de violência que você considera mais grave? Por que? 
 
27. Existe alguma violência que você considera justificável ou aceitável? Por que? 
 
28. Por que você acha que ocorrem as violências em geral, ou seja, quais são as 

causas da violência? 
 
29. Quais são, para você, os fatores que contribuem para manter ou aumentar a 

violência? 
 
30. A violência que existe atualmente influencia de alguma forma seu dia-a-dia? 

Como? 
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Violência Escolar 
 
 
31. 28. Para você, quais são os principais problemas enfrentados pela escola? 
 
32. O que você entende por violência escolar? 
 
33. O que a escola, em geral, tem feito, que papel ela tem assumido neste quadro 

atual de violência escolar? 
 
34. Quais são as estratégias utilizadas pela escola para minimizar a violência dentro 

do seu espaço? 
 
35. A escola possui ações pré-estabelecidas para determinadas condutas dos alunos? 

Caso sim, quais? 
 
36. Essas mesmas estratégias são utilizadas pelos professores? Eles têm autonomia 

para decidir sobre que ações devem ser tomadas na ocorrência de determinadas 
condutas dos alunos? Por que?   

 
37. Gostaria que você me contasse episódios de violência que você viveu ou tomou 

conhecimento nessa escola: 
 
38. Como você reagiu ou/e como você se sentiu ao experienciar ou tomar 

conhecimento destes fatos? 
 
39. Quais foram as ações tomadas pela escola em relação a esses episódios? 
 
40. Você concorda com essas ações? 
 
41. Você considera que essas ações foram eficazes? 
 
42. Você acha que existiriam ações alternativas? Caso sim, quais? Por que? 
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ANEXO 1.7. 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA 

(Estudante) 

  
 

Sr.(a) Pai/Mãe ou responsável, 

 

Solicito de V.S. a autorização para que seu filho (a) 

___________________________________________, aluno (a) da _______ série da 

Escola Municipal [Nome da escola], participe da pesquisa intitulada: A escola como 

uma folha de papel: um estudo etnopsicológico acerca da violência no cotidiano de 

uma escola pública do ensino fundamental. 

A presente pesquisa está sendo realizada desde o início de janeiro, com a 

autorização da Secretaria Municipal de Educação, e tem por objetivo responder como 

se configuram e se relacionam, no cotidiano de uma escola pública, os sentidos dados 

por alunos de ensino fundamental acerca da violência escolar e das estratégias de 

enfrentamento utilizadas pela escola. Para alcançar esse objetivo, será realizada uma 

entrevista com seu filho e também com outros alunos. Esta será realizada nas 

dependências da escola e versará somente sobre os assuntos relacionados ao objetivo 

de estudo proposto.  

O pesquisador é aluno do Mestrado em Psicologia da Universidade 

Federal da Bahia e conduz a presente pesquisa sob a orientação da Profa. Dra. 

Marilena Ristum, docente credenciada por essa instituição. 

Ressalto que todos os dados colhidos serão utilizados unicamente com a 

finalidade de responder a pergunta de pesquisa, não utilizando nomes próprios, nem 

qualquer dado que venha a identificar o participante da pesquisa, seguindo as 

determinações sobre ética em pesquisa com seres humanos do Conselho Federal de 

Psicologia. 

Certo de contar com a compreensão de Vossa Senhoria, agradeço 

antecipadamente. 

_________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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__________________________ 

Assinatura do Pai/Mãe ou responsável 
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ANEXO 1.8. 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS ESTUDANTES 

 

Dados Pessoais 
43. Qual é seu nome completo? 
 
44. Qual é a sua idade? 
 
45. Há quanto tempo você morar aqui no bairro Santa Maria? 
 
46. Caso resida ou tenha residido em outra localidade, precisar local e como se deu a 

vinda para o bairro Santa Maria. 
 
47. Há quanto tempo você estuda nesta escola? 
 
48. Já estudou em alguma outra escola? Foi no Bairro Santa Maria? 
 
49. Com quem você mora? Quem reside na casa? 
 
50. Seus pais ou responsáveis trabalham em que? 
 
51. Além de freqüentar a escola você participa de algum programa da prefeitura, do 

estado, ou de organização não governamental (ong)? 
 
52. Você recebe algum auxilio (bolsa) para freqüentar a escola? 
 
53. Você possui algum tipo de trabalho? Caso sim, especificar o tipo, periodicidade e 

a renda.   
 

Comunidade 

 
54. Você gosta de morar no Bairro Santa Maria? Por quê?  
 
55. Caso não, onde você gostaria de morar? Por quê? 
 
56. Para você, quais são os problemas do Bairro Santa Maria? Por quê? 
 
57. A escola faz algo com relação a esses problemas que você citou? O que? 
 
58. Se não, você acha que a escola poderia fazer alguma coisa? 
 
59. A escola poderia tomar uma atitude diferente? Quais? Por quê? 
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A escola 

 
60. Além de assistir as aulas, quais são suas outras atividades cotidianas na escola? 
 
61. Qual é a atividade que você mais gosta de fazer aqui na escola? Por quê? 
 
62. E qual é a que você menos gosta? Por quê? 
 
63. E as atividades que a professora passa em sala de aula, você gosta? Por quê? 
 
64. E as atividades que são realizadas pela coordenação da escola, você gosta? Por 

quê? 
 
65. O que é que você gostou mais de aprender na escola? Por quê? (especificar 

aprendizado acadêmico e lazer).  
 

 

Desempenho 

 
66. Qual é a sua série? 
 
67. É a primeira vez que você está nesta série? 
 
68. Caso sim: Você já perdeu algum ano? 
 
69. Você se considera um: ótimo aluno, bom aluno, aluno médio, aluno ruim? 
 
70. Para você, o que é ser um aluno_________? 
 
71. O que você acha que ajudou a você ser um aluno __________? Por quê? 
 
72. Você pensou alguma vez de mudar de escola? Por quê? 

 

Violência 
 
73. Você acha que essa escola tem problemas? 
 
74. O que a escola tem feito para melhorar essas situações? (Especificar cada 

problema relatado pelo aluno). 
 
75. Você acha que o Santa Maria é um bairro violento?  
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76. Essa violência influencia de alguma forma seu dia-a-dia na escola? Como? 
 
77. Tem algum tipo de violência que você considera mais grave? Por quê? 
 
78. Existe algum tipo de violência que você considera justificável ou aceitável? Por 

quê? 
 
79. Quando ocorre um evento de violência na escola, quais são as atitudes tomadas 

pelos professores e pelas coordenadoras? 
 
80. Você já participou de algum evento desse tipo? Caso sim, como ele ocorreu? 
 
81. Quais foram as ações tomadas pela escola em relação a esse episódio que você 

vivenciou? 
 
82. Como você reagiu a isso que a escola fez? Por quê? 
 
83. Você concorda com isso que a escola fez? Por quê? 
 
84. Você acha que isso que a escola fez deu certo?  
 
85. Depois da ação da escola, você deixou de participar desse tipo de evento? 
 
86. Você acha que a escola poderia ter agido de outra maneira? Caso sim, quais? Por 

quê? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


