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Resumo

RESUMO
Esta pesquisa tem por objetivo entender os sentidos que têm para os
educadores a violência na escola e as estratégias por eles utilizadas para lidar com
ela. Partimos do pressuposto de que diferentes discursividades – a mídia, os dados
demográficos e os textos científicos – contribuem para construir uma noção de
violência atravessada por essencializações biológicas e culturais. Adotando uma
metodologia associada ao Construcionismo Social, buscamos implicar os educadores
da escola, onde o estudo foi desenvolvido, de modo a potencializá-los para produzir
novos sentidos e negociar as versões de violência que lá circulavam. A pesquisa foi
desenvolvida em duas etapas. Na primeira, registramos os discursos sobre violência
que surgiram em nossas perambulações pela escola e nas reuniões com os
professores durante a Jornada Especial Integral (JEI). Esta fase possibilitou a
elaboração de um texto que foi discutido, na segunda fase da pesquisa, com os
professores do 3o período – foco principal do estudo por serem os alunos deste
período os mais citados nos exemplos de violência. Esta discussão visava à construção
de um texto consensual. Os resultados da primeira fase nos permitiram concluir que
os sentidos da violência são múltiplos e contextualizados e que repertórios
essencializantes, quando presentes em alguns discursos, trazem implicações para o
cotidiano escolar por favorecer práticas excludentes ou paternalistas. Para professores
que lecionam para alunos de 1a à 4a séries, os discursos versaram sobre a gênese da
violência no núcleo familiar, fruto da negligência dos pais com os filhos e para com o
processo educacional. Para os professores do 4o período, a violência dentro da escola
é inexistente pelo fato de os alunos serem mais adultos, mas consideram violenta a
condição social e econômica na qual se encontram esses alunos. Para os professores
do 3o período, a violência foi interpretada como produto de um descompasso entre a
necessidade de normas de convivência mais claras e omissão por parte da Direção na
construção dessas normas. Acrescentaram também que consideram violência os
educadores não conseguirem cumprir a missão primordial da escola que é educar. Já a
análise da discussão do grupo centrada no texto-síntese mostrou que os processos de
negociação de sentidos são sensíveis às relações de poder que podem facilitar ou
obstacularizar estas negociações. Concluímos que espaços de negociação não devem
ser únicos, mas presentes durante todo o processo de pesquisa.
Palavras-chave: Violência na escola, Construcionismo Social, co-autoria.

Abstract

ABSTRACT
The present research focuses on understanding the meanings of violence at school to
educators at school and the strategies taken up in order to deal with it. Formerly, we
had taken for granted the several discurvise forms – media, demographic data and
scientific texts - which contribute for building a concept of violence associated with
biological and cultural naturalization. The methodology we took as support is firmly
related to the Social Construcionism. Based on this approach, we sought for implying
educators from the school where the research took place, in order to potentialize
them to construct new meanings and negotiate new versions on the previously
existent versions of violence circulating at school. The research was developed in two
distinct stages. At first, we registered the speeches on violence arisen as we wander
around the school and joined teachers’ meetings during the Especial Integral Journey
(EIJ). This former step helped us on collecting material to compose a report, which
supported latter discussions with third grade teachers. Such discussions were held at
the second stage of the research under the purpose of compiling a consensual report
on the theme. The outcomes obtained at the first stage permitted us to conclude there
are multiple and contextual meanings of violence. In addition, we noticed essentialist
repertories presented in some speeches, which were associated to the school routine,
in favor of excluding and paternalist practices. Teachers of the elementary grades
versed their speeches onto the genesis of violence brought up at the family scope.
Theachers of the fourth grade considered there is no violence inside school, because
students are grown-ups, although they considered as violent the social and economic
conditions the students are submitted. Third grade teachers conceived violence as the
product of a lacking compass, which is loosen between the necessity of clearer rules at
school and the omission of school principal on drawing living rules. They have also
found as violent the impossibility of carrying out the primordial school mission, which
is to educate. Yet, the analyses brought about by the group discussions, based on the
synthesis-report, revealed that the procedures including negotiation of meanings are
sensitive to power relations, which may either facilitate or oppose negotiations. We
conclude the oppportunities for negotiating senses should not be reduced to single
episode, but follow along through the whole researching procedure.
Key words: Violence at school, Social construcionism, co-authorship.

Sumario

SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO
A aproximação com o Construcionismo Social, A processualidade do
campo – redirecionando o foco................................................................

01

PARTE I – ENTENDENDO A VIOLÊNCIA NA ESCOLA DENTRO DE UM ENQUADRE
DISCURSIVO

Cap 1

Como se transforma “Violência na Escola” em fato?...

10

1.1.

11
11
14
16
17

1.2.

1.3.

1.4.

Cap 2

A Mídia.............................................................................
1.1.1. A cultura do medo..................................................
1.1.2. Violência, jovem e mídia........................................
1.1.3. A violência nas escolas e a mídia............................
Visibilidade dos números – Dados quantitativos em
pesquisas sobre violência envolvendo jovens...................
1.2.1. Violência atinge jovens..........................................
1.2.2. Dados estatísticos sobre violência nas escolas.......
Alguns conceitos teóricos e explicações sobre violência e
violência nas escolas........................................................
1.3.1. Incivilidades como produto de um descompasso....
1.3.2. Pobreza e violência nas escolas..............................
1.3.3. Banalização da violência.........................................
1.3.4. Os educadores e a violência nas escolas.................
Algumas considerações....................................................

Essencializar o outro diferente – uma forma de
discursividade.................................................................
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Da insegurança ontológica ao multiculturalismo: O
caminho para a essencialização na pós-modernidade......
Violência, pobreza e desigualdade social..........................
Resistência à democratização do ensino: um terreno
fértil para essencializações?.............................................
Como pensar a violência na escola sob um enquadre
discursivo?.......................................................................
Caminhos possíveis..........................................................

17
18
19
22
24
25
25
26

30
30
35
37
38
39

PARTE II – PESQUISA COMO CO-CONSTRUÇÃO

Cap 3

Considerações iniciais....................................................

3.1.
3.2.
3.3.

O campo-tema – para além dos muros da escola..............
Dialogia............................................................................
3.2.1. O giro lingüístico....................................................
3.2.2. A dialogia de Mikail Bakhtin...................................
Estar no “Campo-Tema” : Problematizando a autoria na
pesquisa...........................................................................
3.3.1. A autoria em questão.............................................

42
43
44
44
45

47
47

Sumario

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Ética Dialógica..................................................................
O enfoque ético político....................................................
Parcialidade em pesquisa.................................................
“Espaço potencial para a ação”: o que potencializa esse
espaço?............................................................................
Justificativa......................................................................
Objetivos..........................................................................
3.9.1. Objetivos gerais.....................................................
3.9.2. Objetivos específicos..............................................

52
53
55
55
56
57
57
57

PARTE III – UM PSICÓLOGO PERAMBULANDO PELA ESCOLA

Cap 4

Os primeiros passos......................................................... 59
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Cap 5

59

61
64
66
68
71
72
73

As “violências”na escola.................................................. 77
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

5.8.
5.9.

Cap 6

A escolha da escola...........................................................
O primeiro contato com o Diretor: definindo o contrato de
pesquisa............................................................................
O primeiro dia na escola....................................................
A participação nas JEI`s....................................................
Os grupos de discussão.....................................................
O papel da Coordenadora Pedagógica................................
O que alguns alunos têm a dizer........................................
As posições do “Psicólogo”na escola.................................

Repertórios interpretativos................................................
O que se entende por violência na escola..........................
Como explicam a violência na escola.................................
Como lidam com a violência...............................................
Materialidades...................................................................
Explicações essencializantes.............................................
Os efeitos de um olhar essencializante: a construção da
8a série A...........................................................................
Metáforas utilizadas..........................................................
Caminhando para a segunda parte da pesquisa.................

Negociando versões: a devolutiva do texto síntese
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

A estrutura do texto apresentado.....................................
Descrição da situação de devolução.................................
Descrição das negociações...............................................
Descrição dos posicionamento dos participantes..............
Examinando dois momentos de tensão.............................
6.5.1. “Para mandar um professor embora, eu tenho que
fazer muita m...” .............................................................
6.5.2. Sobre o texto apresentado.....................................
Reflexões metodológicas acerca das incompreensões
6.6.1. Completo Participante ou Participante como
Observador......................................................................
6.6.2. Idealização do pesquisador e a reivindicação por
um lugar heróico..............................................................
6.6.3. O Outro..................................................................
6.6.4. Sobre a autoria das falas........................................
6.6.5. Sobre a coesão grupal............................................
6.6.6. Sobre o estatuto do texto síntese...........................
6.6.7. Reflexões sobre a situação de negociação..............

77
77
82
88
92
93
95
96
97

98

99
102
103
106
107

108
112
118
119
121
123
124
125
126
126

Sumario

Cap 7

Considerações finais....................................................

128

Referências Bibliográficas................................................... 137

Lista de figura, quadros e diagrama
Figura 1
Quadro 1
Quadro 2
Quadro 3
Quadro 4
Quadro 5
Diagrama 1

Mapa de Vulnerabilidade Juvenil.........................................
60
Distribuição dos períodos...................................................
63
Horário das JEI`s e a distribuição dos professores por
66
grupo..................................................................................
As atividades realizadas em cada visita à escola.................
67
Descrição das atividades.....................................................
67
O lugar do Psicólogo nas falas de alunos, professores e
74
pais.....................................................................................
Dinâmica da discussão........................................................ 104

Apresentação

1

Apresentação

Apresentação

2

Apresentação

Durante

a

elaboração

deste

texto

introdutório,

constatei

que

iniciá-lo

apresentando os dados alarmantes sobre violência na escola, ora divulgados em
noticiários, ora em textos científicos, como justificativas ao interesse pelo tema, não
seria de todo correto. Talvez porque esta inquietação acerca da violência na escola
está presente há mais tempo do que imaginava.
Lembro-me de uma situação ocorrida em 1977, quando cursava a 2a série do
Ensino Fundamental. Por razões que não recordo, um colega deixou de fazer lição de
casa. A atitude da professora foi conduzi-lo ao meio da sala, pelos cabelos, e o fez
ficar de pé o tempo todo da aula. Houve um momento, em que não conseguiu reter a
urina e a fez nas calças, sendo motivo de zombaria por parte de alguns colegas. Muito
tempo se passou desde então, e, embora hoje eu acredite que essas práticas
consideradas

na

época

como

“pedagógicas”

não

existam

mais,

ainda

ouço

depoimentos que demonstram o contrário. O interessante era que, naquele tempo,
quanto mais austera fosse a professora, mais valorizada era. Devido à nossa
imaturidade, não entendíamos que aquilo tinha sido um ato violento, mas sim
corretivo, para o nosso próprio bem.
Ítalo Calvino (1990), no último parágrafo de seu livro “As cidades invisíveis”,
encerra as aventuras de Marco Polo com a seguinte fala: O inferno dos vivos não é
algo que será; se existe é aquele que já está aqui, o inferno no qual vivemos todos os
dias, que formamos estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira
é fácil para a maioria das pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o
ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem
contínuas: tentar saber reconhecer quem e o quê, no meio do inferno, não é inferno, e
preservá-lo, e abrir espaço (p.150).
Seguindo as orientações de Marco Pólo, decidi pesquisar sobre o tema e tentar
encontrar dentro do que parece ser “inferno”, como muitas vezes é retratada a escola,
espaços que possibilitem problematizarmos questões delicadas que envolvam a
relação professor/aluno.
Vinte e cinco anos depois deste primeiro relato, em 2002, eu exercia a função de
consultor pela Secretaria Municipal de Educação, cuja função era orientar os
professores das escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental (pertencente ao
Núcleo de Ação Educativa da região) na elaboração de projetos de educação
preventiva ou orientá-los em qualquer ocorrência que envolvesse as temáticas
“drogas”, “Aids” ou “DST”. Fui designado, certo dia, para comparecer a uma escola e
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mediar uma situação, envolvendo um aluno e uma professora. A minha presença na
escola se justificava, pois a professora havia formalizado por escrito uma reclamação.
Segundo ela, um aluno a havia agredido verbalmente por recusar a se sentar durante
a aula e, segundo seu entendimento, a agressão se devia ao fato de ele estar
drogado, pois “estava com os olhos vermelhos”. Ela estava muito assustada, pois
receava sofrer retaliações por parte dos outros alunos da classe.
A Direção resolveu convocar uma reunião para discutir o encaminhamento do
caso.

Alguns

professores,

manifestando

apoio

à

professora,

explicavam

o

comportamento agressivo do aluno pela influência de algumas “amizades perigosas”
que ele mantinha. Percebi que outros apresentavam versões diferentes sobre ele, ou
seja, os professores que se relacionavam bem com aquele aluno não o viam como
agressivo. Notei que, dependendo das explicações dadas acerca do ocorrido, uma
nova concepção de aluno surgia. Ora era visto como agressivo, ora como aluno
esforçado e participativo e tal mudança dependia da forma como era interpretada a
situação demonstrada pela professora agredida. Os professores que se sentiam
freqüentemente agredidos, eram os que procuravam definir o aluno a partir de sua
situação social: ele mora na favela, ele tem amizade com traficantes, etc. Durante a
reunião, soube-se ainda que este aluno estava vivendo sob uma forte pressão, pois
estava sendo ameaçado de morte por alguém de um grupo rival. Justamente, o dia
em que agrediu a professora era o dia em que sua vida corria perigo. Pareceu-me
que, em virtude disto, esta situação poderia ter sido mais bem contextualizada. Mas
não o foi.
Esta ocorrência me fez pensar que as noções acerca da violência, além de serem
situadas e contextualizadas, tinham influência direta da forma como se lidava com ela.
Esta relação “olhos vermelhos” e “uso de drogas” me pareceu simplista e reducionista
e contribuiu muito para a amplitude dada ao ocorrido, este também questionável.
A primeira situação que relatei provocou a indignação; a segunda, curiosidade.
Desde então, me interessei em aprofundar nesta questão, porém buscava um
referencial teórico que possibilitasse entender esse fenômeno de maneira não
representacional e essencialista, algo comum em algumas teorias que procuram
explicar as causas da agressão e da violência.
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A aproximação com o Construcionismo Social
Ao ingressar no Núcleo de Práticas Discursivas e Produção de Sentidos no
Cotidiano, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, coordenado pela
professora Drª Mary Jane Paris Spink, encontrei o aporte teórico necessário para
minhas reflexões.
A perspectiva sócio-construcionista rejeita a concepção de uma realidade já
dada, naturalizada e passível de ser acessada. Considera, pois, a realidade como um
artefato social, produto da interação entre as pessoas - cultura e historicamente
localizadas - cuja centralidade se dá pela linguagem (Gergen, 1994, 1999). Assim, as
maneiras pelas quais damos conta do mundo, os termos que utilizamos para explicar
um fenômeno ou a nós mesmos, são empreendimentos coletivos (Spink & Medrado,
2000).
Pensar a violência na escola, nesta perspectiva, colocou-me diante de um
desafio teórico: entendê-la dentro de um enquadre discursivo.
Ian Hacking (1999), em seu livro “Social Construction of What” (Construção
Social do quê?), nos adverte quanto a pesquisas que tratam alguns fenômenos como
construções sociais. Para ele, podemos considerar que algo é socialmente construído
se tal fenômeno ou idéia for tomado como certo (“taken it for granted”) e aparentar
ser inevitável.
Ora, não há dúvida de que a violência é um problema da contemporaneidade,
com suas reverberações em outras esferas sociais, como violência doméstica,
institucional, racial, escolar, etc. Diante das desigualdades sociais, do abandono do
Estado perante políticas públicas de segurança, do aumento considerável da pobreza,
da

impunidade,

não

é

difícil

pensarmos

a

violência

como

algo

inevitável.

Utilizando o exemplo da mulher refugiada, Hacking discute que uma pesquisa
construcionista se preocuparia não com a mulher em si, mas com a idéia que é
construída de mulher refugiada. Idéias ou conceitos, para este autor, ... não existem
no vácuo, habitam situações sociais1 (op.cit, p.11).
O autor amplia esta questão, introduzindo a noção de matriz, na qual uma idéia
é construída. Em outras palavras, a noção de mulher refugiada é produto da
confluência de diversas materialidades, como advogados, formulários, decisões
judiciais e procedimentos imigratórios. Conseqüentemente, essas materialidades
acabam por produzir diferenças substanciais à vida das pessoas: ...faz sentido dizer
que os indivíduos e suas experiências são construídas da matriz que envolve a
classificação de mulheres refugiadas (op cit, p.11).
1

Todas as traduções foram feitas pelo autor da pesquisa.
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De que forma podemos refletir sobre a violência na escola, a partir das idéias
propostas por Hacking? O que se chama de violência, depende de vários elementos,
quais sejam, contexto de produção, posicionamentos dos atores envolvidos, os
sentidos atribuídos às ações, ou dito de outra forma, o sentido da violência
empreendido é fluído. Contudo, sabemos que vivemos numa cidade violenta e parte
dessa noção deve-se ao que se fala a respeito dela. A mídia, as produções científicas e
os dados estatísticos são produtores de discursividade; por conseguinte, produzem
verdades com poder de circulação incontestável. São, portanto, materialidades que
compõem esta rede e co-constroem a noção do que vem a ser violência.
No artigo “La construcción Social de la violência”, Domenech & Iñiguez (2002)
afirmam que, para entendermos a violência, temos de nos ater às explicações que lhe
são dadas:
[...] a Psicologia Social de orientação crítica dificilmente pode
estar interessada em estudar as causas da agressividade ou da
violência como comportamento estável ou universal, senão
que, volta seu interesse em compreender os processos pelos
quais as sociedades se dotam de seus recursos interpretativos
ao que temos aludido e quais são as conseqüências que se
derivam disso. Quer dizer, antes de se preocupar por delimitar
as características da ação agressiva ou violenta, (A Psicologia
Social de Orientação Crítica) se interessará pelas
explicações que os membros de uma comunidade
utilizam para defini-la, isto é, se interessará pelos seus
discursos em torno da agressão e da violência, incluídos
os que emanam da ciência como instituição social2(2002,
p.9)

Esse entendimento possibilitou configurá-la, portanto, como um produto
relacional, nos distanciando assim de uma estratégia de pesquisa que buscasse suas
causas, fossem elas sociais ou intrapsíquicas. Nota-se também que os autores
apontam para uma violência polissêmica, uma vez que as explicações que as pessoas
podem atribuir a ela não são fixas, mas fluidas e contextualizadas. A noção de
violência é considerada aqui como uma construção social. De maneira semelhante,
Kenneth Gergen & Lisa Warhuus afirmam que:

2

O grifo é nosso.
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Não são os problemas do mundo que determinam a nossa
forma de falar, para os construcionistas, mas é através das
convenções lingüísticas que nós determinamos que algo é um
problema. Novamente, isto não significa abandonar o termo ou
as suas utilizações convencionais, mas antes nos permitir uma
pausa para considerar as conseqüências deste uso (2001,
p.50).

Durante o mestrado, entrei em contato com o trabalho do sociólogo inglês Jock
Young, intitulado “Sociedade Excludente” (2002). Nele, o autor considera que uma das
formas de lidar com os desviantes da sociedade é através do que ele chama de
“essencialização”. Essencializamos a nós próprios e a alguém por atributos culturais ou
biológicos como estratégia de proteção e exclusão. A articulação de suas idéias com a
proposta construcionista foi possível por intermédio da elaboração da seguinte
hipótese: ao explicar a violência ou o sujeito violento, repertórios essencializantes se
fazem presentes nos discursos como forma de naturalizar esses comportamentos, por
atribuições biológicas ou culturais, e acabam por configurar certas práticas sociais.
Quando alguns professores naquela reunião definiram o comportamento do aluno por
meio das atribuições “morar na favela” e “ter amizades perigosas”, podemos
considerar que ocorreu ali uma essencialização cultural. Morar na favela e ter
amizades perigosas ajudou a construir um tipo de aluno tal que a situação por que ele
passava naquele momento (ameaça de morte) não foi forte o suficiente para quebrar
essa essencialização cultural. Isto nos faz pensar na força performática que esses
repertórios exercem nas relações interpessoais.
Deste modo, entende-se que nas explicações dadas à violência, não só se
constrói a noção do que vem a ser violência, como também, o sujeito violento. E a
utilização de repertórios essencializantes presentes nesses discursos surge como
forma de gerenciamento em situações adversas. Ora, a linguagem por si só é
diferenciadora, na medida em que damos nomes às coisas. O problema reside quando
definimos o outro de maneira a reforçar o preconceito e a exclusão.
Buscando entender a utilização desses repertórios é que iniciei a pesquisa no
local.

A processualidade do campo – redirecionando o foco
A noção de campo-tema proposta por Peter Spink, configura a pesquisa “no
local” (comumente chamada de campo) como parte de um processo maior, uma
trajetória que pode tomar novos rumos à medida que este processo avança.
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O campo para a Psicologia Social [...] começa quando nós nos
vinculamos à temática [....] o resto é a trajetória que segue
esta
opção
inicial;
os
argumentos
que
a
tornam
disciplinarmente válida e os acontecimentos [...] podem alterar
a trajetória e re-posicionar o campo-tema (2003, p.30).

Este caráter processual permitiu que eu redirecionasse o foco conforme fui
participando do cotidiano da escola, conversando com os educadores e compartilhando
de suas experiências. Novos apontamentos e novos interesses surgiram, o que me fez
ampliar os objetivos, metas, cronogramas, estratégias e a própria elaboração textual
deste trabalho.
Após um período na escola, a partir de minhas reflexões sobre a pesquisa, um
questionamento ético manifestou-se. Embora considerasse a minha presença ali como
uma intervenção, por ser alguém que estava promovendo uma discussão sobre o
tema “violência na escola”, comecei a me indagar de que forma a minha presença
poderia abrir espaço potencial para a ação e não simplesmente “publicar a minha
versão dos fatos”.
O que passou a ser importante no meu trabalho de campo não foi somente
entender que repertórios atravessavam os discursos sobre violência, mas como,
metodologicamente, poderia implicá-los, com sentido crítico e reflexivo, a partir dessa
minha leitura. Com isso, passei a problematizar a questão da autoria em pesquisa,
uma vez que o que chamava de “fator potencializador para ação” é a possibilidade de
co-construir e negociar diferentes leituras no campo.
Quando falamos em negociar falamos em processos que são
multidirecionais. Processos que podem ser iniciados em
qualquer momento e por qualquer parte, pessoa ou
acontecimento. Muitos de nós tivemos a experiência de iniciar
uma investigação no ponto A e terminar no ponto J, com uma
questão diferente ou um outro ângulo que foi sugerido de
alguma maneira por aquilo que aconteceu durante a
investigação. Às vezes foram os próprios acontecimentos; às
vezes foram os horizontes que abriram e fecharam; às vezes
terminamos porque é um bom momento, porque não é possível
avançar muito mais ou porque os caminhos estão fechados
(op.cit, p.13).

Neste novo direcionamento, considerado como a segunda etapa da pesquisa,
abandonei a idéia de “devolutiva” (enquanto resultado de um diagnóstico) e valorizei a
dialogia na co-construção de um texto final. Obviamente, a dialogia esteve presente
durante todo o processo de pesquisa, mas a negociação de um texto no qual
apresentava a minha leitura aos professores, não só a validaria, como os implicaria,
ativamente, neste processo de construção.
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Meu questionamento central, a partir desses desdobramentos, passou a ser:
Como pesquisar “Violência na escola” numa perspectiva ético-política associada ao
construcionismo?
Este estudo foi organizado em sete capítulos. No primeiro, discute-se a
construção da violência enquanto fato social, procurando problematizar o papel da
mídia, os dados estatísticos/demográficos em pesquisas e teorias explicativas como
elementos importantes nesta construção. No segundo capítulo, é contextualizado o
processo de essencialização na pós-modernidade e seus desdobramentos nas relações
humanas, discutindo também o papel do discurso científico neste processo. No
terceiro capítulo, problematiza-se a questão da autoria e suas implicações éticas e
políticas

em

pesquisa.

No

quarto

capítulo,

explicitam-se

os

procedimentos

metodológicos iniciais, a saber, a escolha da escola, os primeiros contatos com a
Direção, o cronograma seguido e algumas leituras iniciais sobre a dinâmica da escola.
No quinto capítulo, é apresentada uma análise dos repertórios circulados nas
conversas que engendrei com os educadores nos doze encontros realizados.
Na segunda etapa da pesquisa, composta pelos capítulos seis e sete, descrevese o processo de negociação do texto final com um grupo de educadores, analisam-se
os momentos de maior discordância, concordância e negociações surgidas nesta
reunião final e discutem-se as implicações deste procedimento nesta pesquisa. No
capítulo sete, encerra-se a pesquisa, mediante as considerações finais.
A título de orientação para o leitor, esclareço que, nos capítulos teóricos, os
textos encontram-se na primeira pessoa do plural, por reconhecer a contribuição
coletiva que recebi de colegas e dos autores citados. Nos capítulos empíricos optei por
utilizar a primeira pessoa do singular, não por negar a presença de colaboradores,
mas para evidenciar posicionamentos e decisões que tomei, e as reflexões que fiz
diante das inquietações surgidas no campo.
Esclareço também que, neste estudo, utilizo as palavras “educadores” e
“professores” em diferentes momentos. Embora reconheça que todos os profissionais
da escola sejam educadores, especifico, em certos trechos, os professores, para
deixar claro que me refiro àqueles profissionais que exercem suas atividades em sala
de aula.
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PARTE I
Entendendo a violência na escola dentro de um enquadre
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1. Como se transforma “Violência na Escola” em fato?
Nos dias de hoje é bom que se proteja,
Ofereça a face pra quem quer que seja.
Nos dias de hoje esteja tranqüilo,
Haja o que houver, pense nos seus filhos.
Não ande nos bares, esqueça os amigos,
Não pare nas praças, não corra perigo,
Não fale do medo que temos da vida,
Não ponha o dedo na nossa ferida.
(A Cartomante, Ivan Lins e Victor Martins)

Observamos nos últimos anos um aumento significativo das pesquisas sobre o
tema “violência”, como uma tentativa de melhor conceituá-la e delimitá-la em
especificidades no meio social. É comum ouvirmos falar em “Violência doméstica”,
“violência de gênero”, “violência infantil”, “violência no trabalho”, “violência na
Escola”, etc. “Violências” que apontam para uma diversidade de conceitos.
Igualmente freqüentes são os dados estatísticos, ora vinculados a textos
científicos, ora apresentados na mídia como forma de explicar quantitativamente
certos comportamentos sociais.
Levando em conta todos estes elementos, ainda que as explicações acerca da
violência se assentem sobre um terreno arenoso, concordamos em um ponto:
acreditamos que vivemos em uma sociedade perigosa. “Violência na Escola”, portanto,
é considerada um fato.
A concepção de fatos como construções sociais, segundo Spink & Medrado:
[...] pressupõe que os métodos produzam, antes de tudo,
versões de mundo, podendo ter maior ou menor poder
performático dependendo do contexto de produção, do
momento histórico, das relações sociais em que ocorrem essas
produções, aliados à intencionalidade de quem produz e do
grau de conformidade de quem recebe (2000, p.61).

Estas relações sociais mencionadas pelos autores, ocorrem dentro de uma rede
de materialidades3 que inclui textos, pessoas, lugares, documentos, espaços, etc.
Semelhante à noção de matriz proposta por Hacking, a Teoria de Ator-Rede (ActorNetwork Theory) considera que o social é produzido e produz uma rede de
materialidades heterogêneas (Law & Hetherington, 1999). Em outras palavras, não
são os cientistas, os estatísticos e os jornalistas “sozinhos” que constroem e fazem
circular

o

conhecimento. Estas práticas incluem e contemplam instrumentos,

3
Para Tomas Ibañez (1997), não é a natureza do objeto, mas o tipo de relação no qual o objeto é tomado
que lhe dá uma dimensão social, e essa relação é de natureza simbólica. Com efeito, uma dimensão social
não aparece até que o mundo de sentidos compartilhados seja estabelecido entre as pessoas (p.30).
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arquiteturas, textos – de fato uma gama de participantes não-humanos. Embora não
seja o nosso foco principal de discussão, este conceito de materialidade se faz
importante para compreendermos que é um equívoco pensarmos que a natureza de
alguma forma revela a sua realidade diretamente para aquelas pessoas que a estudam
(Law, 2004). Há uma série de materiais e instrumentos, ou seja, elementos nãohumanos, que produzem inscrições ou traços, a partir de fenômenos que passam,
então, a tomar nova forma. O que entendemos por violência e violência na escola é,
portanto, produto de uma rede de materialidades que compõem esta construção. São
redes de tv, aparelhos, jornais, textos, imagens, etc.
Neste capítulo vamos discutir como a mídia e as teorias, as explicações, os
dados

estatísticos

apresentados

em

pesquisa

contribuem,

quando

não-

problematizados, para a construção de certa noção de violência e sujeito violento.
Abordaremos, de início, o papel da mídia, e, em seguida, discutiremos os dados
quantitativos vinculados às explicações acerca da violência na escola e alguns
conceitos teóricos que procuram defini-la.

1.1. A Mídia
Não existe terror no estrondo, apenas na antecipação dele.
(Alfred Hitchcock)

Embora devamos, por um lado, ter cautela ao demonizar a mídia, por outro lado,
ela não deixa de ser responsável pela propagação e manutenção de uma cultura do
medo. Tanto a mídia televisiva como a mídia escrita acabam por produzir versões de
violência de forma superestimada. A mídia é, segundo Benedito Medrado (2000),
“uma prática discursiva, constituída de conteúdos potencialmente dinâmicos dado que
a interpretação é que lhe dá sentido” (p.270).

1.1.1. A cultura do medo
Em seu livro “A Cultura do Medo”, Glassner (2003) discute, a partir da análise
de notícias e artigos veiculados na mídia televisiva e escrita, como os movimentos da
sociedade civil se utilizam do medo para proteger a ação de grupos específicos. Criase, desta forma, o que ele vai chamar de “cultura do medo”. Sua difusão não depende
somente de como as notícias são expressas, mas também da eficácia em exprimir
ansiedades culturais profundas.
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Habitualmente, as reportagens sobre violência juvenil incluem
dois elementos que, juntos, garantem que a audiência vá
sentar e estremecer: descrições vividas dos jovens criminosos
e de seus crimes, e números mostrando aumentos dramáticos
em uma ou outra dimensão (2003, p.135).

Em linhas gerais, Glassner certifica, por exemplo, que os medos associados às
mães violentas, doenças, índices de criminalidade, crianças desviantes e negros nos
afastam de problemas que, de fato, mereceriam a nossa preocupação. Ao se cortarem
gastos com programas educacionais e médicos para os jovens, comete-se uma
violência contra eles. Contudo, em vez de enfrentar a responsabilidade coletiva,
atribui-se a produção da violência aos próprios jovens, e os políticos capitalizam esse
correlação para construir prisões.
Seguindo sua linha de argumentação, a ampliação que se dá às notícias sobre
atos violentos no âmbito escolar, se presta muitas vezes a transformar a escola numa
situação de guerrilha, deslocando o foco para o que deveria ser entendido como um
dos problemas maiores na área da educação: baixos salários dos professores,
ausência do poder público, má qualidade dos recursos pedagógicos, entre outros.
A titulo de ilustração, selecionamos uma reportagem veiculada na Revista Veja
(Edição 1904. 11 de maio de 2005), que nos permite ter idéia de como algumas
espécies de reportagem podem contribuir para a construção de certo tipo de escola e
população. O texto enfoca uma violência específica que está adentrando os
estabelecimentos de ensino particulares, em contraste com aquela que já é conhecida
nas escolas da periferia.

Com medo dos alunos

Provocado pela indisciplina na sala de aula, um distúrbio psicológico se alastra entre os professores4: a
fobia escolar
Ruth Costas
Há um problema novo nas escolas brasileiras: a indisciplina nas salas de aula assumiu tais proporções que
muitos professores estão com medo dos alunos. Não se trata da violência que, nos bairros pobres,
ultrapassa os muros escolares e ameaça fisicamente os educadores, mas sim de um fenômeno de
subversão do senso de hierarquia que ocorre em grandes redes de ensino privadas e também está presente
em colégios tradicionais.

Notem pelo subtítulo que há uma idéia de doença (metáfora) de caráter
contagioso que acomete agora os educadores das escolas particulares. O interessante
é que, logo em seguida, é apresentada uma definição essencialista do que é a
violência na periferia, cuja principal característica é a agressão física aos professores.
Já nas escolas particulares, ela acontece por uma relação de hierarquia, produto de
uma relação de consumo. Se o cliente tem sempre razão, quem está errado?
4

Os grifos nesta reportagem são nossos.
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Adiante, a autora aborda a questão do ensino nas escolas da periferia. Ensinar
passa a ser um desafio para os professores, por exigir muito mais daqueles que
lecionam nas escolas da periferia, se comparados aos que lecionam nas escolas
particulares. A imagem do aluno é generalista, uma vez que o texto o coloca não
como

o

estudioso,

mas

como

o

valentão,

cujas

ambições

profissionais

são

exemplificadas, pejorativamente, nas figuras de jogador de futebol e pagodeiro.

O desafio de ensinar na periferia
Se o professor de escola particular precisa ter jogo de cintura para lidar com a falta de disciplina
em classe, o de rede pública necessita ser pós-graduado em regras de sobrevivência. Ambos
defrontam com o problema da falta de disciplina, mas as salas superlotadas dos bairros mais pobres incluem
agravantes. O jovem da periferia entra na escola sem grandes perspectivas de futuro e essa frustração acaba
se refletindo em sua relação com o professor. O aluno não sonha em ser médico ou advogado. Quer
ser pagodeiro, jogador de futebol; o que importa é fazer sucesso e ganhar dinheiro rápido. Essa inversão
de valores contém enorme potencial de violência. "Quem sobressai socialmente numa escola de
periferia não é mais o aluno estudioso, mas o valentão, o sujeito esperto", diz Douglas Martins Izzo,
professor de geografia numa escola estadual em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. "As agressões
verbais são as mais comuns, mas eu já fui ameaçado dentro da classe por um aluno que mostrou
uma arma escondida sob o casaco e me disse: 'Aqui dentro você é o professor, mas lá fora é uma pessoa
comum'."

De um lado, temos um aluno (escola particular) que assume uma posição
hierárquica em relação ao professor. De outro, temos o aluno cujo comportamento é
semelhante ao de um criminoso.
A família, alvo preferível de críticas quando se discute violência entre jovens,
não poderia estar de fora. A família da periferia já perdeu as esperanças. Ou melhor,
ainda resta uma: o professor.

Uma diferença entre a escola pública e a particular diz respeito ao comportamento dos pais. Na rede
privada, o professor é visto como um prestador de serviço e a família reage mal quando o aluno é
repreendido. Na periferia, ao contrário, os pais vêem o professor como a última chance de os
filhos terem educação. Significa que, em geral, apóiam o professor quando ele é severo com seus filhos.

Embora seja uma única reportagem e, portanto, não representativa da mídia
impressa, ainda assim podemos nos perguntar: que imagens de escola de periferia e
dos alunos que a freqüentam construímos a partir do texto?
Não se está querendo invalidar a existência de comportamentos diferentes entre
escolas de realidades distintas (pública e privada). A questão que se apresenta são as
estratégias argumentativas empreendidas para fazer circular tais distinções. Sem
dúvida, o artigo tem seu mérito ao trazer para a discussão a realidade do professor
nas escolas. Mas ela acaba por reificar o vilão da historia através dos alunos,
principalmente os da periferia, que são caracterizados de forma naturalizada: pobre é
sempre assim.
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Glassner (2003) realça que, ao invés de cultivarmos essa cultura do medo,
deveríamos discutir políticas públicas mais efetivas para enfrentar os problemas, como
a fome, a educação, a proliferação de armas e um sistema de saúde deficiente. Mas a
idéia de mudar tal situação oculta um temor ainda maior.
Se a mídia produz certa noção de violência, em contrapartida, ela é também
uma das candidatas mais promissoras a mudar positivamente.

1.1.2. Violência, jovem e mídia
Preocupada com a qualidade e o nível de aprofundamento das reportagens que
retratam a violência associada à infância e à juventude, a ANDI (Agência de Notícias
do Direito à Infância), realizou uma pesquisa em 2001, analisando a violência na mídia
brasileira, no período de 1º de julho de 2000 a 30 junho de 2001, utilizando revistas,
suplementos e seções de jornais dirigidos ao público adolescente (Mídia Jovem) e 46
principais diários brasileiros.
Das 10.940 inserções referentes ao total da produção jornalística veiculada na
Mídia Jovem, foram encontradas somente 70 reportagens que privilegiavam os
debates acerca do tema, ao contrário, portanto, do teor meramente descritivo.
Reportagens veiculadas nos cadernos principais dos jornais, que configuram 80%
(14.905 matérias clipadas), tiveram como fonte os boletins de ocorrência das
Delegacias de Polícia.
Segundo os pesquisadores, o jovem é retratado a partir de duas visões por eles
consideradas reducionistas: ou ele é vitima ou um criminoso incorrigível. A mídia
jovem, mesmo mais contextualizada e investindo na reflexão sobre causas e soluções,
ainda tem os casos de homicídio como atrativo preferencial nas reportagens. Estas
visões reforçam o mito do aumento da delinqüência e periculosidade juvenis.
Para Túlio Kahn5 (2001), as noções das pessoas sobre criminalidade nem sempre
correspondem à realidade, pois são em grande parte influenciadas pela maneira como
os temas são veiculados na mídia. A ênfase da mídia, associada ao preconceito social,
à exploração política do tema da segurança pública e à desinformação, favorecem
distorções ante a criminalidade e a figura do criminoso. Tais como:

- A presença de negros e imigrantes como agentes da violência é
superestimada;
- Crimes violentos contra a pessoa são hiperdimensionados em relação ao seu
5

Doutor em Ciência Política e coordenador de pesquisa do Ilanud.
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montante;
- Os “índices de criminalidade” são sempre percebidos numa aspiral
ascendente e não descendente;
- Os crimes cometidos pelos jovens são apresentados de maneira muito mais
graves do que realmente são;
- A associação entre drogas e criminalidade é muito valorizada;
- Violência doméstica é subestimada.
Não é casual que o grupos de status negativamente
privilegiados- negros, migrantes, desempregados, dependente
de drogas, jovens – tenham sua participação nos crimes,
invariavelmente superestimada. Os crimes domésticos são
camuflados e os cometidos por pessoas “de fora” são
evidenciados porque vão contra a noção corrente de que o
perigo vem dos outros e não de nós mesmos (op cit, p.14-15).

No entanto, a pesquisa também apresenta alguns avanços. Em 2001, registrouse que, praticamente, dobrou o espaço jornalístico dedicado aos temas que
contribuem para a formação do adolescente. Para Mario Volpi6, já são significativas as
reportagens que começam a incluir nos textos a apresentação de soluções
comunitárias: adolescentes convertem-se em atores sociais responsáveis, por gerar
alternativas de convivência, educação e socialização (2001, p.13). Não é exagerado
afirmar, segundo os pesquisadores, que há mais adolescentes envolvidos em ações
para melhorar a sociedade do que envolvidos em delitos. A partir desses dados,
percebe-se que a imprensa brasileira está mais sensível à necessidade desses
avanços.
Há, portanto, uma queda no tipo de reportagem mais descritiva (muitas vezes
sensacionalista) e um aumento nas discussões acerca da violência como fenômeno
social. Na mídia jovem, das 34,3% reportagens centradas nos atos violentos, 37,5%
vêm acompanhadas de alguma discussão sobre causas mais gerais e 30% delas
apresentam algum tipo de solução. Apenas 2,9% apresentam descrições minuciosas
dos corpos das vítimas.
Dados mais atualizados foram apresentados, em 2005, no relatório “Infância na
Mídia”7. Dentre eles, a proporção de fontes policiais ouvidas caiu em relação à
pesquisa de 2001.
Quanto à autoria dos crimes, em 2002, o índice que mostrava crianças
adolescentes como agentes aumentou de 15,38% para 18,20%, mantendo-se num
patamar semelhante em 2004. Bem inferior, se compararmos a presença de crianças
6
7

Oficial de Projetos, UNICEF/Brasil.
Dados disponibilizados no site www.andi.org.br
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e adolescentes como vítimas (apenas em 2000, 39% dos assassinatos do país
vitimaram jovens entre 15 e 24 anos).
Considerado o pior índice neste último relatório foi a presença de soluções nas
reportagens veiculadas. Somente 0,45% mencionam políticas públicas. Uma queda, se
compararmos a 2003, cujo índice foi de 0,51%.
Ao elogiar o aumento de reportagens que discutem os fenômenos sociais,
parece-nos que a ANDI deixa de explicitar o que ela está chamando de fenômenos
sociais. Ela simplesmente nos sinaliza que tais discussões versam sobre causas e
soluções, portanto um avanço se compararmos às reportagens sensacionalistas. Ainda
assim, esses termos são problemáticos ao discutirmos violência, uma vez que
“causas” e “soluções” podem levar a posturas culpabilizadoras e por que não dizer,
utópicas.
No entanto, a ANDI avança ao problematizar o papel da mídia na construção de
uma sociedade violenta e caótica, como nos demonstra o resultado de sua pesquisa.

1.1.3. A violência na escola e a mídia
Para Marilia Sposito, o tema da violência na sociedade brasileira ganha o
debate público com o processo de democratização (2002). Em seu artigo “Um breve
balanço da pesquisa sobre violência escolar no Brasil” (2001), a autora afirma que, no
início dos anos 80, a mídia, principalmente escrita, atuava como veículo de denúncias
que afetavam a vida dos estabelecimentos escolares situados na periferia de cidades
como São Paulo. As queixas versavam sobre as precárias condições dos prédios
quanto aos equipamentos mínimos de proteção, além de depredações e invasões, nos
finais de semana. Durante a década de 80 e início da década de 90, este clima de
insegurança se agravou com o aumento da criminalidade, mormente por causa dos
crimes envolvendo o tráfico de drogas, trazendo para o quadro de denúncias os
homicídios. A imprensa e a mídia televisiva passaram a dar cobertura esporádica ao
fenômeno da violência, priorizando os homicídios que ocorriam dentro ou no entorno
das escolas. Notícias sobre incêndios provocados por alunos já eram rotina, na época,
porém eram ignoradas nos meios midiáticos. No entanto, na década de 90, a violência
na escola foi divulgada focalizando as relações hostis entre grupos de alunos e entre
os alunos e adultos. Há um deslocamento da preocupação que outrora recaía sobre o
patrimônio, para as relações interpessoais. A violência na escola parece assumir novos
contornos, o que nos faz pensar que, com a democratização do ensino, o modelo de
escola conservadora entrou em choque com a nova proposta de escola democrática,
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gerando, assim, um descompasso entre o que o educador espera e a demanda de
uma nova clientela, ampliada e diversa.

1.2. Visibilidade dos números – dados
pesquisas sobre violência envolvendo jovens

quantitativos

em

1.2.1. Violência atinge jovens
A publicação do “Mapa da violência IV”, trabalho realizado pelo Sociólogo
argentino Jacobo Waiselfisz (2004)8, assinala os crescentes índices de violência,
principalmente entre os jovens. As taxas de homicídio (em 100 mil) mostram que os
jovens de 15 a 24 anos são os que mais sofrem esse tipo de crime (2.505 crimes aos
20 anos), havendo, portanto, um declínio à medida que a idade avança.

Nossas taxas de homicídio, se bem mais baixa que as de um
país caracterizado por uma síndrome de violência endêmica
como é a Colômbia, são ainda 30 ou 40 vezes superiores às
taxas de países como Inglaterra, França, Japão ou Egito. Mas é
entre os jovens que as diferenças internacionais tornam-se
realmente dramáticas. Nossas taxas são 100 vezes superiores
às de países como Áustria, França, Japão, Barein ou
Luxemburgo (op cit, p.161).

O autor explica que o aumento da violência homicida9 das últimas duas
décadas no Brasil se deve aos homicídios entre os jovens:
Se as taxas de homicídios entre os jovens pularam de 30,0 em
1980 para 54,5 (em 100.000 jovens) em 2002, as taxas para o
restante da população permaneceram estáveis, passando de
21,3 para 21,7 (em 100.000 habitantes) (op cit, p.162).

Se considerarmos somente as capitais dos Estados, no nosso caso específico, a
cidade de São Paulo, verificamos que o aumento dos homicídios é bem maior do que
no país em geral . As capitais, que representam 23,8% da população do país foram
responsáveis por 38,1% do total de homicídios do ano 2002.
Em 2002, em todo o país, 39,9% das mortes de jovens foram devidas a
homicídios. E essa proporção vem crescendo de forma acelerada nos últimos anos. Na
população não-jovem, essa proporção é de 3,3%, apenas.

8

UNESCO, Ministério da Justiça e Instituto Ayrton Senna.
O autor justifica a utilização de mortes por violência como indicador geral de violência na sociedade, pois a
morte seria a violência levada ao seu grau extremo, embora [enfatize]=destaque que atos violentos não
necessariamente conduzam à morte de alguns protagonistas implicados.
9
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O estudo também ressalta que mais de 75% dos homicídios juvenis foram
executados por armas de fogo.
Em artigo publicado no Jornal Folha de São Paulo10, em 4/5/2004, o cientista
político Paulo Mesquita, do Instituto São Paulo Contra a Violência, assinala que a
violência hoje é democrática e banalizada, decorrente da falta de valores sólidos entre
os cidadãos, tornando-se um meio de expressão, um estilo de vida, mais
precisamente entre os jovens.
Como uma das causas da banalização da violência, o psiquiatra David Levisky,
Vice-presidente do Instituto São Paulo Contra a Violência, indica a mídia como
legitimadora de situações de conflito, como um valor de afirmação11. Segundo ele, o
estado de indiferença e insensibilidade está associado a um modelo político-econômico
em que tudo é descartável, dos meios de sustento aos bens de consumo, incluindo o
emprego. As pessoas não têm um projeto de vida, que se transforma em “vale-tudo”.

1.2.2. Dados estatísticos sobre violência nas escolas
Segundo a pesquisa intitulada “Vitimização das escolas”12, com a participação
da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura),
83,4%13 dos alunos entrevistados (12.312 alunos de 143 escolas da rede pública do
Ensino Fundamental e Médio) de cinco capitais e do Distrito Federal, declararam existir
violência nas escolas (furto, roubo, brigas e xingamentos). Nos casos de roubo, o
jovem usa de violência ou ameaça contra a pessoa para se apoderar de um bem.
Ainda segundo a pesquisa, 69,4% dos estudantes já foram vítimas deste tipo de
delitos (roubo e furto).
A presença de armas parece ser um indicador preocupante. 21,7% já disseram
ter visto um estudante portando canivete, 12,1% viram um estudante portando um
revólver e 13%, uma faca. Quanto às condições das escolas, 90,7% declararam que a
escola é péssima ou ruim.
Os dados estatísticos apresentados centralizam a questão da violência
envolvendo a população mais jovem de forma geral, como também os jovens
inseridos num contexto escolar. No entanto, cabe aqui um questionamento: deve-se à
10

Jornal Folha de São Paulo, artigo “Cultura do medo, gerada pela violência, determina vida do cidadão”,
por Iara Biderman, 4/5/2004.
11
Em seu artigo “Constructing the paradigm of violence: Mass media, violence and youth”(2003), Jock
Young argumenta que a mídia não induz ou provoca atos violentos, mas fornece vocabulários de motivos
para a justificação da violência. Segundo ele, as narrativas de violência difundidas em grande escala estão
disponíveis para justificar por que a lei deve ser quebrada.
12
Dados obtidos em dois artigos publicados no jornal Folha de São Paulo, intitulados “Aula de violência”,
Caderno Opinião, 29/4/2004 e “Governo estuda projeto contra violência escolar”, Caderno Cotidiano,
29/4/2004.
13
Dados preliminares.
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população jovem, por questões sociais ou econômicas, a única responsabilidade pela
existência de situações de violência na escola?
Estas pesquisas da Unesco têm sua relevância, uma vez que trazem para a
discussão um fenômeno social que faz parte do cotidiano escolar. A partir dessas
pesquisas, propostas são engendradas com o intuito de diminuir a incidência de
violência na escola, como é o caso do programa “Abrindo Espaços”, cuja proposta é
torná-la mais democrática. O problema é que estes dados quantitativos, muitas vezes
alarmantes, acabam por construir uma noção de escola violenta e caótica.

1.3. Alguns conceitos teóricos e explicações sobre Violência e
Violência nas Escolas
Violência vem do latim “violentia”, que significa violência,
caráter violento ou bravio, força. O verbo violare significa
tratar com violência, profanar, transgredir. Tais termos devem
ser referidos a vis, que quer dizer força, vigor, potência,
violência, emprego de força física, mas também quantidade,
abundância, essência ou caráter essencial de uma coisa. Mais
profundamente, a palavra vis significa a força em ação, o
recurso de um corpo para exercer sua força e, portanto, a
potência, o valor, a força vital.(Michaud, 1986, p.8)
Violência. 1. qualidade de violento. 2.ato violento. 3. Ato de
violentar. 4.jur. Constrangimento físico ou moral; uso da força;
coação. (Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa)

A dificuldade em definir o que é violência deve-se à variedade de referenciais
teóricos e áreas do conhecimento, das quais ela é objeto de estudo. A partir do
significado etimológico da palavra violência, podemos constatar a presença da força
em ação, não necessariamente um conteúdo destrutivo. Entretanto, para Yves
Michaud, esta força se torna “violência” quando passa da medida e perturba uma
ordem, deixa marcas e assume uma qualificação de violência em função de normas
definidas que variam muito. Segundo o autor:
[...] há violência quando, em uma situação de interação, um
ou vários atores agem de maneira direta ou indireta, maciça ou
esparsa, causando danos a uma ou mais pessoas em graus
variáveis, seja em sua integridade física, seja em sua
integridade moral, em suas posses, ou em suas participações
simbólicas e culturais. (Michaud, 1986, p.11)

Para Marilena Chauí, fundamentalmente, a violência é percebida como
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[...] exercício da força física e do constrangimento psíquico
para obrigar alguém a agir de modo contrário à sua natureza e
ao seu ser ou contra sua própria vontade. Por meio da força e
da coação psíquica, obriga-se a alguém a fazer algo contrário a
si, aos seus interesses e desejos, ao seu corpo e à sua
consciência, causando-lhe danos profundos e irreparáveis,
como a morte, a loucura, a auto-agressão ou a agressão aos
outros (2003, p.308)

Os autores que procuram definir violência, não abandonam a idéia de força ou
coerção, o que torna o conceito problemático, pois a agressividade, como expressão
de força, muitas vezes é utilizada como sinônimo.
Alguns autores que trabalham especificamente com a temática “violência
escolar” , como Fukui (1992) e Giglio (1998), reconhecem a necessidade de não
confundir comportamentos meramente agressivos com violência. Seguindo a mesma
linha de argumento, as autoras Abramovay e Rua (2002), Nascimento (2003),
Lucinda, Candau, Nascimento (2001) utilizam os termos propostos por Jurandir Freire
Costa, que define violência como o “Emprego desejado de agressividade com fins
destrutivos” (1986, p.39). Ampliando este conceito, Fukui (1992) afirma que:
[...] as agressões físicas, brigas, conflitos podem ser
expressões
de
agressividade
humana,
mas
não
necessariamente manifestações de violência (1992 p.103).

Fica claro que Costa reserva à violência a conotação de força destrutiva. No
entanto, em sua definição, o autor traz um aspecto importante:
[...] O sujeito violentado (ou o observador externo à situação)
percebe no sujeito violentador o desejo de destruição [...] a
ação agressiva ganha o significado de ação violenta (1986,
p39).

Ou seja, haveria uma tradução ou atribuição de significado violento pela vítima,
agente ou observador. Segundo Hebe Gonçalves (2003), esta definição de Costa
confere ao sentido de destruição uma construção cultural, pois é ela que atribui valor
aos atos agressivos.
O conceito de agressividade é ainda muitas vezes utilizado para definir
comportamentos inadequados em relação a um padrão sociocultural, trazendo à
vítima prejuízos morais e físicos (Ximenes, 1999). Parece-nos que a linha que separa
violência de agressividade volta a ficar nebulosa.
Régis de Morais (1995, apud Ximenes, 1999) procura fazer uma distinção
atribuindo ao comportamento agressivo um aspecto biológico e instintivo, ou seja,
voltado

para

a

sobrevivência,

enquanto

que

a

violência,

por

implicar

intencionalidade, evidencia o uso da razão. O homem é violento, o animal é feroz.

uma
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Maffesoli conceitua a violência propondo que não se deve analisá-la de forma
única, tomando-a como fenômeno isolado:
Sua própria pluralidade é a única indicação do politeísmo de
valores, da polissemia do fato social investigado. Proponho,
então, considerar que o termo violência é uma maneira
cômoda de reunir tudo o que se refere à luta, ao combate, ou
seja, à parte sombria que sempre atormenta o corpo individual
ou social (1987, p.15)

Supomos, pelos conceitos apresentados, que a linha divisória que diferencia um
ato agressivo de um ato violento seria a atribuição valorativa dada pelos atores
envolvidos. Como nos indica Marilena Chauí (2003), as várias culturas e sociedades
definem o que é violência de acordo com o tempo e lugares, de tal maneira que o que
uma cultura define como violência pode não ser considerado assim por outra.
Os autores que tentam definir e explicar a “Violência na Escola” mencionam as
mesmas dificuldades que as encontradas na conceituação de violência em seu sentido
mais amplo. Sua definição e explicação também vão variar de acordo com o
estabelecimento de ensino, seu entorno, condições sociais da comunidade, e também
se levando em conta o status, a idade e, provavelmente, o sexo de quem fala sobre a
violência: professor, aluno ou diretor (Charlot, 1997 apud Abramovay & Rua, 2002).
Um outro aspecto que dificulta tal definição é a multiplicidade de conceitos e
destaques dados pelos diferentes autores. No entanto, muitos deles (Abramovay &
Rua, 2002; Waiselfisz & Maciel, 2003; Lucinda, Nascimento & Caudau, 2001,
Debarbieux, 2002) concordam com uma descrição que segue um eixo em comum
proposta por Charlot (op cit), que define violência na escola em três níveis:
Atos violentos físicos contra alguém, ou seja, utilizar golpes, infligir ferimentos,
realizar roubos, crimes e vandalismos;
Incivilidades: humilhações, falta de respeito, palavras grosseiras;
Violência simbólica ou institucional: desprazer na escola, relações de poder entre
professor e aluno (Bourdieu, 2002), negação de identidade, insatisfação do educador e
ignorância do poder público. A Violência simbólica contemplaria, então, abusos de
poder, discriminações, humilhações, métodos arbitrários de avaliação, envolvendo os
vários atores do meio escolar.
Num amplo levantamento em nível nacional, abrangendo 52 mil professores da
rede pública, verificaram-se três tipos de situações de violência (Batista; El-Moor,
1999):
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Os episódios de violência nas escolas, mais comentados e
enfatizados pela mídia, são aqueles relativos à agressão aos
professores ou entre os próprios alunos, o que pode ser
facilmente constatado na maior parte dos noticiários, jornais e
revistas. No entanto, nossa pesquisa mostrou que os
acontecimentos mais freqüentes, no conjunto das escolas
brasileiras são o vandalismo, seguido de agressões entre
alunos e por último as agressões dirigidas aos professores
(p.150).

No ambiente escolar, as incivilidades muitas vezes ganham o contorno de
comportamentos desafiantes por parte de alunos que procuram a visibilidade,
provocando as autoridades - o que é constatado no dia-a-dia das escolas.
As incivilidades são, em suma, atos que rompem as regras elementares da vida
social, o que inclui as pequenas delinqüências, a agressividade, a insensibilidade em
relação aos direitos do outro, e que apesar de se darem no plano micro da vida em
sociedade, quebram o pacto social de relações humanas e as regras de convivência.
Da mesma maneira como as incivilidades são construídas na dinâmica das relações
sociais, elas podem - e devem - ser “desconstruídas”, o que é possível por meio de
ações de proteção, capazes de transformar as “escolas de risco” em “escolas
protetoras” (Abramovay e Avancini, 2002).

1.3.1. Incivilidades como produto de um descompasso
Para Julio Groppa Aquino (2003), a linha divisória entre incivilidade, indisciplina
e violência, embora conceitualmente marcada, não oferece ajuda para compreender o
cotidiano escolar: Neste, nunca se sabe ao certo o que separa os atos de incivilidade
dos de indisciplina nem onde estes terminam para começarem os atos violentos
(p.10).
A indisciplina, portanto, pode conter dois significados opostos: um ato imoral,
porém ético, um ato imoral e antiético (op cit). O primeiro diz respeito a atos imorais
em resposta a situações de opressão e abusos de poder, portanto, ético em sua
concepção. O segundo trata da indisciplina pela indisciplina, portanto, antiético. Ele
acrescenta, a título de hipótese, que tais indisciplinas, sejam de caráter ético ou
antiético, podem ser decorrentes de uma falta de clareza das condutas. Desrespeitase porque não há explicitação e discussão sobre as atitudes esperadas entre todos os
envolvidos. Produto, então, de um descompasso na comunicação entre educadores e
alunos.
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Podemos
compreender
o
ato
indisciplinado
como
materialização da tirania e/ou do descaso das novas gerações
para com a vida pública e, conseqüentemente, prova cabal do
esfacelamento da escola como instituição democrática. Ou, de
modo oposto, compreendê-lo como força legítima de
contestação e/ou resistência civil ao modelo anacrônico e
discriminatório da organização escolar.(Ibid, p.39)

Para Waiselfisz e Maciel (2003), os docentes têm dificuldades em lidar com
alunos de camada social diferente, não passam o sentido do aprendizado, tratam o
aluno de forma desrespeitosa (quanto à preparação da aula e faltas cometidas),
propiciam um distanciamento entre currículo e vida cotidiana e fazem uso de medidas
disciplinares com os alunos de forma impositiva. Para esses autores, a violência surge
também como expressão de rechaço, por parte dos alunos, ao método pedagógico e
disciplinar na escola.
Quanto aos alunos, Sposito (2001) admite que, de maneira geral, os alunos
vêem os professores de forma positiva. Porém, por outro lado, em um ambiente cuja
comunicação é prejudicada, acaba por se criar um clima de sofrimento e hostilidade e
a escola passa a tornar-se fabricadora de violência intramuros e não somente
reprodutora de uma violência externa.
Assim, temos, de um lado, o professor que se vê tendo de lidar com diferentes
pressões, como número de aulas, falta de preparo, baixos salários, a não-valorização
do seu ofício, falta de condições em enfrentar situações que envolvem violência, e de
outro lado, o aluno, que, muitas vezes, comunica sua insatisfação por meio de atos
violentos. Sposito parece concordar com Julio Groppa Aquino quando diz que
[...] as incivilidades sinalizariam, também, um conjunto de
insatisfações manifestadas pelos alunos diante de sua
experiência escolar e, ao mesmo tempo, as dificuldades da
unidade escolar em criar possibilidades para que tais condutas
assumam a forma de um conflito capaz de ser gerido no
âmbito da convivência democrática. (2001, p.14)

Em suma, os atos tidos como indisciplinados deixaram de ser encarados como
eventos esporádicos e particulares no cotidiano das escolas brasileiras, para se
tornarem, talvez, uma das razões nucleares do desgaste que acomete os profissionais
da educação (Aquino, 2003, p.8)
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1.3.2. Pobreza e violência nas escolas
Em vários discursos sobre a violência na escola, é comum encontrarmos a
pobreza como a principal causa. Há que se tomar cuidado com esse reducionismo,
pois como nos lembra Sposito (2001; 2002), atos de violência também estão
presentes nas camadas sociais mais altas14. Todavia, não podemos ser ingênuos e
ignorar que as desigualdades sociais e econômicas produzam algum efeito sobre a
sociedade.

Situações

de

pobreza

importantes

tornam-se,

segundo

Blaya,

potencializadoras de violência: A violência escolar não é um problema exclusivo das
áreas mais desfavorecidas, embora estas apresentem maiores riscos (2003, p.51).
Debardieux chama de “vulnerabilidade da escola” o aumento de condutas
delinqüentes e incivilidades, em função do aumento do desemprego e da precariedade
de vida das famílias nos bairros pobres. Menciona o impacto da massificação escolar,
quando se recebem na escola, jovens sob uma dupla representação: vitimas da crise e
partícipes da violência, ou seja, jovens negativamente afetados por experiências de
exclusão e pertencimento a gangues, o que implica conseqüências para todos os
membros da comunidade escolar: alunos, pais e professores (Debardieux, 1998, apud
Abramovay & Ruas, 2002). Cabe aqui uma pergunta: se forem os jovens socialmente
excluídos que tornam as escolas mais vulneráveis, trazendo “conseqüências” para
todos os envolvidos, o que então faremos com eles? O que Debardieux chama de
“impacto da massificação escolar”, Azanha (1995 apud Aquino, 2003) parece chamar
de resistência ao processo de democratização do ensino.
A escola sofreu o impacto da presença de uma numerosa
clientela nova que trouxe problemas de ensino até então
inéditos. Antes disso, a escola pública vinha desempenhando
com relativo êxito a sua função de instituição social
discriminadora da população segundo os interesses sociais
políticos prevalecentes. Mas, acolhido o novo contingente
populacional escolar, os parâmetros pedagógicos vigentes
revelaram-se ineficazes para enfrentar a situação emergente.
(...) Mais do que soluções técnicas, o que se exigia era uma
alteração de mentalidade do próprio magistério em face de
suas responsabilidades profissionais (p.49).

Deve-se considerar, portanto, que essa vulnerabilidade da escola é uma via de
mão dupla. Se por um lado temos as vítimas da exclusão social, do outro lado vemos
uma

resistência

dos

educadores

em

face

desta

nova

realidade.

Naturalizar

comportamentos que são próprios das camadas excluídas, presta-se somente para
reforçar essa resistência à democratização do ensino.

14

A autora argumenta essa idéia com o episódio dos adolescentes de Brasília que incendiaram o índio
Pataxó em 1997.
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1.3.3. Banalização da violência
Para Peralva (2000), a emergência de uma nova ordem centrada no indivíduo
(que manifesta fortes críticas às convenções sociais), favorece cada vez mais a adoção
de mecanismos de regulação das relações interindividuais pautadas em definições
auto-referenciais. Há, segundo a autora, um descompasso entre uma ordem
sociocentrada

(que

envelheceu)

e

outra

centrada

no

indivíduo.

Além

deste

autocentrismo, Candau, Lucinda e Nascimento argumentam:
A sociedade, hoje, é marcada por uma “Anorexia moral”, que
se reflete no descompromisso causado pelo sentimento
individual de apatia em relação à vida social, na ausência de
utopias, na perda do sentido de viver, na falta de
solidariedade, na ausência de parâmetros definidos sobre o que
é certo e errado (2001, p.38).

Esta

ordem

centrada

no

individuo,

aliada

a

uma

anorexia

moral,

desresponsabiliza o sujeito diante de seus atos violentos. As práticas violentas
pautadas por esta ordem contribuem para a banalização, pois, acostumados com tais
comportamentos, funcionários e alunos acabam por considerar violência somente as
agressões físicas e ignoram as violências simbólicas (Debardieux, 2002).

1.3.4. Os educadores e a violência nas escolas
Em

recente

levantamento

bibliográfico15,

encontramos

trabalhos

sobre

violência na escola abordando temas como: implementação de ações pedagógicas
como medida preventiva, ética e moral na escola, análise sobre a indisciplina dos
alunos, violência familiar e influência da mídia (Giglio, 1998; Silva, 2002; Augusto,
2001; Camacho, 2000; Freller, 2000; Menezes, 1999; Santos, 1999; Kimura, 1998;
Rocha, 1998; Sousa, 2002)16.
Na literatura contemporânea, privilegia-se a análise da violência entre alunos e
patrimônio e, em menor proporção, entre alunos/professores e professor contra
alunos (Abramovay e Rua, 2002). Num artigo publicado em 1991, Guimarães nos
chama a atenção sobre a necessidade de maiores investigações a respeito da violência
na qual o professor se vê inserido. Marília Sposito (2001) sinaliza que o discurso
acadêmico tende a agregar esses comportamentos em torno dos jovens, amplamente
15

Utilizamos para a pesquisa ao banco de dados da Biblioteca da USP e PUC as palavras-chave
“Professores-violência-escola”.
16
Segundo Marília Sposito, o conjunto de teses e dissertações produzidas entre 1980 e 1998 em toda a pósgraduação em Educação no Brasil abrange um total de 8.667 trabalhos, dentre os quais somente nove
investigaram o tema violência escolar. Em Ciências Sociais, no mesmo período, verificou-se que nenhuma
dissertação ou tese de doutorado foi defendida sobre o tema em relação a um total de 2.495 títulos objetos
de exame (Sposito, 2001)
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responsabilizados pela disseminação da violência na escola. Quanto aos educadores,
ela acrescenta:
Episódios relatados por professores e às vezes registrados de
forma secundária nos estudos empíricos indicam a presença de
situações de extrema violência conduzida pelo conjunto do
corpo discente, configurando quase que um padrão de rebelião
coletiva, ainda não estudado (op.cit, p.13)

Produtores de violência ou não, as autoras citadas acima parecem concordar
com a necessidade de ouvir os educadores a partir de suas vivências no cotidiano
escolar. Pereira (2003) pesquisou a violência escolar sob a ótica dos professores,
focalizando as definições que circulam sobre o tema, assim como os modos de
enfrentamento adotados por eles, ao lidarem com esse problema.
Outras pesquisas tendem a destacar o desgaste que sofrem os educadores
diante de situações de conflitos, medos, perda de respeito na profissão, decadência
das escolas públicas e o descaso pela qualidade social dos indivíduos. Todos esses
fatores levam o educador a desistir de sua função de educar, ainda que esteja na
escola (Agra do Ó, 2000).
No livro “Educação: carinho e trabalho” (2002), resultado de uma ampla
pesquisa coordenada por Wanderley Codo, o autor nos chama a atenção para os
efeitos deletérios do exercício profissional. Investigam-se, nesta pesquisa, os efeitos
da Síndrome de Burnout e do estresse sobre a vida do educador.
Abravonay e Rua (2002) asseguram que, nas escolas públicas, 37% dos
professores sofrem mais de auto-estima baixa e 51% dizem já terem sido
desrespeitados como profissionais.

1.4. Algumas considerações
Nikolas Rose (1999) em seu livro “Powers of freedom” argumenta que a
relação entre números e a política é recíproca e mutuamente constitutiva. Os números
não inscrevem uma realidade preexistente, mas a constituem. Longe de serem
somente elementos informativos, assumem um importante papel na construção de
fatos sociais, e como tecnologias de governo:
1o – Determinam quem detém o poder e quem pode reivindicá-lo. Eles são pares
de um mecanismo que confere legitimação sobre líderes políticos, autoridades e
instituições.
2o – Operam como instrumento diagnóstico dentro de uma racionalidade liberal.
Pesquisas de opinião dão visibilidade e quantificam sentimentos da população. Eles
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prometem equilibrar o exercício da autoridade pública com os valores e crenças dos
cidadãos privados.
3o – Tornam modalidades diferentes de governo tanto possíveis como julgáveis.
Possíveis porque ajudam a construir o objeto no qual o governo é requerido a operar,
como é o caso dos índices de criminalidade juvenil que acabamos de apresentar. Eles
mapeiam as fronteiras e as características internas dos espaços da população, da
economia e da sociedade. As instituições, universidade, indústria e assim por diante,
tornam-se inteligíveis, calculáveis e praticáveis através de representações que são,
pelo menos em parte, numéricas. Elas são também julgáveis na medida em que taxas,
tabelas, gráficos, tendências e comparações numéricas tornam-se essenciais nas
análises críticas das autoridades na sociedade contemporânea. Desta forma, a
vigilância é marcadamente conduzida pela linguagem dos números.
4o – São técnicas cruciais para o governo moderno. Por meio dos números é que
se mantém um controle de impostos e administração financeira e é também mediante
índices de mortalidade, nascimento, morbidade e criminalidade que novos programas
sociais são engendrados e justificados.
Técnicas de inscrição e acumulação de fatos sobre “a
população”, a “economia nacional”, “pobreza”, tornam visível
um domínio com certa homogeneidade interna e limites
externos. Em cada caso, a coleta ou agregação de números
participam na fabricação de uma "clareira" dentro do qual
pensamento e ação podem ocorrer. Os números aqui ajudam a
delinear espaços irreais para a operação de um governo e
marcá-los a partir de um quadro de normas que permite
avaliação e julgamento. (Rose, op cit, p.212).

Assim, ao transformar o mundo qualitativo em informações quantitativas, os
números oferecem possibilidades de controle através de classificações que fazem com
que as pessoas não só pensem em si próprias, a partir destas informações, como
também suas escolhas serão balizadas por elas. Os números não deixariam de estar
atrelados a um aparato de dominação.
Isto posto, o nosso olhar exige cautela, quando estivermos diante de números,
ora veiculados na mídia, ora presentes em explicações científicas a certos fenômenos
sociais, uma vez que eles não revelam uma realidade, mas a constroem. Não significa
que práticas violentas sejam inventadas. Mas as suas explicações, sim, já que elas
podem cumprir um desserviço à população, por não problematizar índices muitas
vezes alarmantes e calamitosos.
A importância da mídia, a nosso ver, recai nesta questão. Enquanto produtora de
discursividade, sua responsabilidade social torna-se considerável. A nós cabe também
a missão de cuidar para que essa responsabilidade seja exercida com vistas ao
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interesse coletivo. Uma mídia consciente e voltada para a utilidade pública precisa
abandonar o seu teor sensacionalista e descritivo. A ANDI, neste sentido, assume esse
compromisso ao procurar sensibilizar os formadores de opinião quanto aos discursos,
por vezes essencialistas, que a mídia faz circular.
Pesquisas de cunho mais positivista acabam por construir versões sobre práticas
violentas e, conseqüentemente, sujeitos violentos que exacerbam seu caráter perigoso
e delinqüencial, contribuindo também com uma visão essencialista e preconceituosa.
No que diz respeito às teorias que procuram explicar a violência, consideramos que,
embora sejam importantes, não são prescrições para a vida social derivadas de um
conhecimento mais objetivo e fontes fidedignas. Elas são, segundo Gergen &
McNamee:
[...] simplesmente recursos lingüísticos que autorizam formas
particulares de ação e suprimem outras. Talvez, a questão
central, então, é que tipos de mundos sociais as diferentes
teorias tornam possíveis? (McNamee e Gergen, 1999, p.5)

Quando afirmamos que há violência na escola como fato indiscutível e
socialmente compartilhado, não nos damos conta dos elementos que o constroem.
Quando problematizamos esses fatos, somos direcionados a uma série de elementos,
como textos, mídia, saberes locais, que se conectam em redes. As explicações sobre
Violência na Escola sejam elas atribuídas à pobreza, à atitude do educador ou do
aluno, passam a compor o que Bruno Latour chama de caixa preta17, em cuja saída
são obtidos produtos considerados como verdade.
A controvérsia é a chave que permite abrir essa caixa e olhar para essas
construções. Dentre os elementos que a compõem, escolhemos focalizar o cotidiano
dos educadores sob um outro enquadre: o discursivo.
O que pode ser violento ou não são variáveis do ponto de vista histórico e
cultural (Sposito, 2002). Saberes que precisam ser investigados.
Justifica-se tal foco também pela necessidade, como já foi exposto, de maiores
investigações sobre o cotidiano do educador no país. Trazer o cotidiano dos

17

Bruno Latour (1987), em “Ciência em Ação”, explica que o modelo de uma caixa preta como instrumento
de análise dos processos de produção do conhecimento é resultante do campo cibernético. Em algumas
circunstâncias, uma vez afastada a necessidade de uma explicação mais ampliada sobre processos técnicos,
se faz a representação de um dado conhecimento na figura de uma caixa onde são apontados os elementos
de entrada e produtos obtidos na saída, mas são omitidos os complexos e nebulosos processos internos que
separam um momento do outro. A questão da “violência na escola” segue a mesma rota, pois tida então
como fato e difundida enquanto certeza nos discursos tanto científicos, midiáticos e no senso comum, acaba
por transformar um processo multifatorial em algo simples. A caixa preta está fechada quando se afasta a
controvérsia, escondendo as incertezas nela contidas. Embora os estudiosos sobre violência e violência na
escola apontem para as “incertezas” quanto às suas definições, não deixa de haver uma certeza na
incerteza.
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educadores à luz de uma reflexão crítica sobre suas práticas poderá potencializá-los
para futuras ações.
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2. Essencializar o outro diferente – uma forma de discursividade
Tendências à divisão e conflito são consequências
normais das trocas sociais.
(Kenneth Gergen, 1999, p.149)

No capítulo anterior, tratamos a violência na escola como um fato social,
produto de uma rede de materialidades que inclui humanos e não-humanos, cuja
função é sustentar uma noção de violência inevitável e inquestionável.
Não podemos nos esquecer de que só se é violento em relação a alguém,
portanto, relacional. E que ao falarmos sobre violência num ambiente institucional, o
sujeito violento aparece, seja ele aluno, professor, agente escolar ou Diretor.
Classificações ou explicações surgem em uma matriz, como estratégia de definir os
autores de tais comportamentos. Como conseqüência destas atribuições, os sujeitos
têm afetadas e modificadas suas vidas e a noção de si próprios. (Hacking, 1999).
Entendendo a violência como um problema social crítico, convém discutirmos
sobre o tipo de sociedade em que estamos vivendo, pois partimos do pressuposto de
que os tempos pós-modernos favorecem “classificações” de pessoas.

2.1. Da insegurança ontológica ao multiculturalismo – o caminho
para a essencialização na pós-modernidade18
As estatísticas mundiais mostram que as desigualdades na distribuição de
riqueza tendem a crescer, a despeito da intensificação dos fluxos mundiais de capital e
de trabalho, de extensão de mercados, da globalização das políticas e dos progressos
da comunicação. No entanto, as oportunidades para melhorar os níveis de qualidade
de vida estão cada vez mais longínquos à maioria da população (Hespanha, 2002).
A idéia de uma comunidade segura, de ajuda recíproca entre os seus membros,
de garantia de trabalho como conseqüência de uma formação educacional e de
igualdade de oportunidades está bem distante para a população menos privilegiada.
Pode-se dizer que o avanço da política econômica do neoliberalismo no Brasil
desmantelou o Estado, agravando ainda mais a distância entre pobres e ricos. O
crescimento e agravamento da miséria acabaram criando, no interior das camadas
18
São diversas as designações para caracterizar esta fase da sociedade. Entre os termos mais difundidos
estão: Modernidade tardia, Sociedade de Risco (Beck), pós-modernidade (Baumann,2001), Segunda
modernidade, alta modernidade (Giddens, 2002, Young, 2002), modernização reflexiva, sociedade global,
globalização cultural, globalização, sociedade do conhecimento e da informação etc (Hespanha, 2002).
Todos esses termos têm como base a emergência dos fatores de incerteza e de imprevisibilidade,
contribuindo para o agravamento do risco social.
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mais pobres núcleos marginalizados que passaram a constituir uma nova urgência nas
preocupações dos pesquisadores contemporâneos (Amorin, 2003).
Este distanciamento que separa o anseio da população pela realidade desigual,
confere ao planejamento do futuro uma característica de incerteza. O aumento do
mal-estar e de incerteza diante do futuro, que atinge a maior parte da sociedade, nos
direciona para a discussão sobre o risco social. Segundo Jock Young19 (2002):
A transição da modernidade para a modernidade tardia pode
ser vista como uma passagem de uma sociedade includente
para uma sociedade excludente, isto é, de uma sociedade cuja
tônica dominante era a assimilação e a incorporação para uma
sociedade que separa e exclui (p.7).

Para explicar esse processo de exclusão, o autor introduzirá a questão do risco
social, destacando seis elementos que o compõem:
•

Um aumento real do risco: as taxas de criminalidade e de
incivilidades que indicam dados reais da violência;

•

Revelação – Os meios de comunicação de massa, as atividades dos
grupos de pressão e mesmo o pesquisador criminólogo têm apresentado
à população uma amplitude maior de crimes, desde aqueles que
ocorrem na esfera particular (violência doméstica, por exemplo), como
também os praticados em instituições (política, prisões);

•

Expectativas crescentes- O risco não é uma coisa fixa e objetiva, mas
muda tendo em vista que a tolerância surge a certos comportamentos
ou práticas particulares. Nota-se, nos últimos anos, uma mudança de
atitude na sociedade, reivindicando uma influência civilizadora, uma
demanda cada vez maior por lei e ordem;

•

Reserva – Uma maior mobilidade na sociedade moderna resulta em
comportamentos menos comunitários. Uma atitude mais individualizada
conduz a uma atitude menos previsível do comportamento do outro.
Uma combinação de imprevisibilidade e risco gera mais precaução e
cautela.

•

Reflexividade (a incerteza da incerteza)- Não só a metrópole é um
mundo incerto de perigos, como também a própria noção de risco é
incerta. Os medos e novas facetas de perigo aparecem e desaparecem.

Professor de Sociologia na John Jay College of Criminal Justice, City University of New York. Seus
trabalhos mais recentes abordam o problema da criminalidade na sociedade excludente.
19
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Refração – novamente os meios de comunicação despejam imagens
que causam medo e chocam de forma desproporcional em relação ao
risco real. Contudo, este não é o fator determinante na avaliação de
risco no público.

O risco social põe em xeque o que o autor vai chamar de “segurança ontológica”,
termo também utilizado por Anthony Giddens (1991, 2002, 2003). Viver numa
sociedade de risco ameaça um sentimento ontológico de segurança, pois o mundo
separado do trabalho e da família já não garante mais uma adaptação a uma
sociedade que supõe uma aceitação fácil das coisas (Young, 2002, p.147).
Numa sociedade pós-moderna, as diferentes informações sobre as diversidades
de estilos de vida e o desmantelamento da “ordem tradicional”, herdada e recebida
(Bauman, 1998), acabam por minar ainda mais a idéia de que o mundo possa ser
óbvio e certo. A angústia do sujeito pós-moderno surge perante as incertezas que o
esperam no futuro. As oportunidades, as ambivalências da biografia, ameaças que
antigamente podiam ser resolvidas no grupo familiar ou social, devem ser cada vez
mais percebidas pelo próprio sujeito (Beck, 1997). Espera-se, hoje em dia, que o
sujeito domine “essas oportunidades arriscadas”, sem estar preparado para tal, dada
a complexidade da vida pós-moderna. No entanto, há uma busca por uma segurança,
ainda que diferente da segurança da era moderna (inclusiva). A segurança20, nesta
discussão, baseia-se geralmente num equilíbrio de confiança e risco aceitável. Na
visão de Castel, o risco
...não consiste em colocar a incerteza e o medo no centro do
futuro, mas, ao contrário, tentar fazer do risco um redutor de
incerteza, a fim de controlar o futuro desenvolvendo meios
apropriados para torná-lo mais seguro (Castel, 2005, p.63).

O anseio do sujeito para atingir a auto-realização, e conseqüentemente
aumentando a diversidade, é contraditório com a idéia de segurança, pois as próprias
escolhas do sujeito desafiam esse mundo utópico, inquestionado e seguro.
A maneira que a sociedade encontrou para lidar com esse paradoxo, é
chamada pelo autor de “multiculturalismo”:

20
Antonny Giddens, em seu livro “Conseqüências da Modernidade”(1991) explica que as origens desse
sentimento de segurança devem ser encontradas em certas experiências características da primeira
infância. Baseado nas idéias de Erik Erikson, ele afirma que “...indivíduos ‘normais’ [...] recebem uma ‘dose’
básica de confiança na primeira infância que elimina ou neutraliza estas suscetibilidades existenciais”(op.cit,
p.97). Mais adiante e trazendo para um foco relacional, Giddens acrescenta que “...a confiança nas
pessoas, como enfatiza Erikson, é erigida sobre a mutualidade de resposta e envolvimento: a fé na
integridade de um outro é uma fonte primordial de um sentimento de integridade e autenticidade do
eu”(op.cit, p.117).
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O multiculturalismo permitiu que as pessoas fossem elas
mesmas, desenvolvessem suas diferenças e tolerassem o
desvio (Young, 2002, p.149)

Mas como? Da mesma forma que desenvolvemos uma cautela em relação aos
riscos, desenvolvemos também uma cautela cultural, disfarçada em noções de
tolerância e respeito. Paradoxalmente, o multiculturalismo acaba por excluir, pois
concede a diversidade, mas impede o ator de escolher. Com o multiculturalismo,
enfatizam-se as semelhanças entre grupos, como negros, nordestinos, grupos de rap,
gays, moradores de periferia, para reafirmar sua identidade cultural à custa de
intensificar a diferença de outro grupo cultural. Kenneth Gergen aborda a mesma
questão ao discutir a alteridade nas relações interpessoais:
Este sentido de alteridade – da diferença com outros
particulares – é virtualmente um resultado inevitável da vida
social. [...] na medida em que geramos realidades e
moralidades dentro de grupos específicos – famílias, amizades,
local de trabalho, a igreja da sinagoga. Desta forma, nossos
interlocutores, de fato, tornam-se fontes valiosas. Com a ajuda
deles – seja implícita ou explícita – nós adquirimos o sentido
de quem somos, o que é real e o que é certo. Ao mesmo
tempo, entretanto, todas as relações construídas no mundo
criam um exterior depreciativo – uma esfera que não somos
nós, nem o que acreditamos, nem verdadeiro, nem bom
(Gergen, 1999, p.145).

Essa estratégia (Multiculturalismo) só é possível por meio de uma tendência e
de uma atração para essencializar o outro, como forma de explicar o comportamento
humano e definir o outro diferente. O essencialismo é uma estratégia suprema de
exclusionismo: separa grupos humanos com base na sua cultura ou na sua natureza
(Young, 2002, p.157).
Para Wieviorka (2002), o perigo resultante da exclusão, da inferiorização e da
dominação está em reduzir indivíduos em categorias coletivas mais suscetíveis que
outras de serem subordinadas ou inferiorizadas. Para este autor, as desigualdades
econômicas e a injustiça social não afetam apenas pessoas, assentam sobre lógicas de
discriminação ou de segregação que definem os mais frágeis e os mais vulneráveis em
termos culturais geralmente fáceis de naturalizar21(p.55).
O essencialismo pode envolver a crença de que um padrão de comportamento
de um grupo ou pessoa possa ser explicado por uma tradição cultural (essência
cultural) ou por fatores biológicos (essência biológica).

21

O grifo é nosso.
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Essencialismo Cultural
Carioca não gosta de trabalho
Jovens da periferia são mais violentos
Judeus têm habilidade maior para lidar com
finanças
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Essencialismo Biológico
Homossexuais já nascem homossexuais
Os homens já nascem mais agressivos do que as
mulheres
É da natureza dos adolescentes serem mais
contestadores.

No entanto, como Jock Young aponta, a idéia de uma essência cultural é
problemática

porque

ela

não

é

atemporal,

e

sim

passível

de

constantes

transformações, reinterpretações e revisões, em decorrência do contexto atual. Por
outro lado, essa fluidez cultural não estanca esse processo de essencializar o outro,
pois rejeitar o essencialismo implica negar a existência do multiculturalismo. Que
saída teríamos, então?
Floya Anthias (apud Young, 2002) indica um caminho a partir da distinção entre
multiculturalismo e multiculturalidade:
Pode-se fazer uma distinção entre multiculturalidade (que
envolve diversidade, penetração cultural e hibridez) e
multiculturalismo
(diferença,
reprodução
cultural
e
enclavização)...Multiculturalismo é o intervencionismo que
busca reproduzir e preservar. Multiculturalidade é a remoção
de barreiras à legitimidade de diferentes modos de ser e não
se dedica à reprodução. A multiculturalidade é compatível
tanto com a hibridez quanto com a assimilação....O
multiculturalismo se concentra no processo reprodutivo da
cultura em vez de concentrar-se nos transformativos (Ibid,
p.162)

Diante do medo de perder a segurança ontológica, resgatada através do
multiculturalismo, o essencialismo acaba por ser uma atitude equivocada para lidar
com a diferença. O essencialismo cultural ou biológico permite que as pessoas
acreditem em sua superioridade inerente, permitindo, concomitantemente, que se
demonize o outro, criminoso, bandido, depravado e desviante. Como bem afirma
Baumann, ..o estranho despedaça a rocha sobre a qual repousa a segurança da vida
diária (1998, p.19).
Este mesmo autor utiliza-se metaforicamente da idéia de sujeira e limpeza para
explicar, de forma semelhante, as estratégias de agenciar as diferenças sociais, ou
melhor dizendo, os estranhos. Para ele, o ideal de limpeza é o ideal da ordem, da
certeza.
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Varrer o assoalho e estigmatizar os traidores ou expulsar os
estranhos parecem provir do mesmo motivo de preservação da
ordem, de tornar ou conservar o ambiente compreensível e
propício à ação sensata [....] Se concentrarmos a nossa
atenção no convívio humano, observaremos imediatamente
que, entre as numerosas corporificações de “sujeira” capaz de
minar padrões, um caso – socialmente falando – é de
importância muito especial e, na verdade, única: a saber,
aquele em que são outros seres humanos que são concebidos
como um obstáculo para a apropriada “organização do
ambiente”; em que, em outras palavras, é uma outra pessoa
ou, mais especificamente, uma certa categoria de outra
pessoa, que se torna “sujeira” e é tratada como tal (op.cit,
p.16-17).

Para Bauman (1998), essa limpeza ou ordem na pós-modernidade, manifestase pela necessidade de o sujeito ser capaz de seduzir-se pelas constantes mudanças e
possibilidades renovadas pelo mercado consumidor, de vestir e de despir identidades e
de passar a vida à caça de intensas sensações. Mesmo em nome do “amor à
diferença”, nem todos podem passar por essa prova. Aqueles que não podem são a
sujeira da pureza pós-moderna (p.23).
O diferente, estranho, desviante e criminoso não são colocados aqui como
sinônimos, mas sim como um termômetro que mede o grau de ameaça à ordem
vigente. Um homossexual pode ser diferente para um grupo, mas desviante para
outro. O que vai diferenciar tal designação são os princípios de limpeza que regem um
grupo ou outro.

2.2. Violência, pobreza e desigualdade social
Ao invés de a sociedade reconhecer que os problemas sociais encontram o seu
cerne nas contradições e desigualdades sociais, afirma-se que os problemas sociais
devem-se aos próprios problemas. Basta livrar-se do bandido, do indisciplinado, que a
sociedade volta a ficar livre de conflitos.
Assim, não é difícil relacionar a exclusão social com violência, pois a privação
crônica pode conduzir jovens ao crime, do mesmo modo que a ansiedade em face da
insegurança pode levar os que vivem bem à intolerância e à perseguição. O paradoxo
e o risco marcam o futuro das nossas sociedades (Hespanha, 2002). Para Giddens
(1991) o comportamento bizarro e o retraimento representam tentativas de lidar com
um ambiente indeterminado ou ativamente hostil, onde a ausência de sentimentos de
confiabilidade interior reflete a falta de confiança do mundo externo (1991, p.98).
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Prosseguindo nesta linha de raciocínio, Martin e Schumann (1996 apud
Hespanha, 2002) ressaltam que a crescente distância entre ricos e pobres e as
explosões cada vez mais incontroladas de violência dão lugar a uma nova estratégia
de “apartheid social”.
A Economista Sonia Rocha, em entrevista concedida ao jornal Folha de São
22

Paulo , afirma que não há relação entre pobreza e violência, mas entre desigualdade
e violência. Desigualdade que, segundo ela, se faz presente na “desestruturação
urbana, desestruturação das sociedades, das comunidades em relação ao que elas
esperam, ao que elas têm e ao que elas vêem”. Em suma, a violência é conseqüência
da ruptura do tecido social, da falta de estrutura familiar e das desigualdades.
A palavra “desigualdade” traz em seu cerne um aspecto relacional evidente, pois
só se é desigual “em relação a” um grupo ou pessoa. Sempre que uma atitude de
valoração é imposta ao diferente ou desviante, de cunho depreciativo, podemos falar
em desigualdade social (Parker & Aggleton, 2001).
Esses valores de cunho depreciativo à diferença indesejável, que leva a uma
“identidade deteriorada”, é o que Erving Goffman chamou de “Estigma” (1988). Mas o
que é necessário levarmos em conta, segundo ele, é atentarmos para a linguagem de
relações e não de atributos. Um atributo que estigmatiza alguém, pode confirmar a
normalidade de outrem, portanto ele não é, em si mesmo, nem honroso e nem
desonroso (Goffman, 1988, p.13). Trata-se, portanto, mais de uma relação de
desvantagem do que um atributo fixo (Parker & Aggleton, 2001).
É nesse ponto que encontramos semelhanças entre estigma e o processo de
essencialização, uma vez que não são os termos depreciativos em si ou as essências
cultural e biológica que estão em jogo, mas o uso que se faz desses termos em
relações de alteridade. Estamos falando, portanto, de posicionamentos ético-políticos.
Quanto a esse uso, Parker & Eggleton consideram que ele só pode ser entendido
dentro de uma noção maior de poder e dominação: Na nossa visão, o estigma
desempenha um papel central na produção e na reprodução das relações de poder e
de controle em todos os sistemas sociais (Ibid, p.11).
Baseado nas idéias de Michel Foucault, a concepção de “poder” refere-se a um
efeito discursivo e não um poder localizado, de domínio de um grupo sobre outro.
Tampouco é o poder a origem ou fonte do discurso. O poder é alguma coisa que opera
através do discurso, já que o discurso é um elemento em um dispositivo estratégico
de relações de poder (Foucault, 2003, p.253).
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Entrevista publicada em 27/4/2004, intitulada “Desigualdade, e não a pobreza, aciona a violência”, por
Pedro Soares, Jornal Folha de São Paulo, caderno Cotidiano.
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Quando definimos, explicamos ou damos versões sobre eventos, pessoas,
fatos, de uma forma particular, nós produzimos também um saber particular que está
intimamente ligado ao poder, porque toda versão de um evento potencializa
determinadas práticas sociais (Burr, 1995). Os espíritos demoníacos precisam ser
exorcizados, ao passo que a loucura precisa ser tratada. Por isso, Foucault não
considera o poder como algo que alguns têm e outros não, mas sim como estratégia
que “atravessa” todas as relações sociais.
A indissociabilidade entre poder/saber foi o foco de interesse em toda a sua
obra. As verdades produzidas pelos diversos sistemas de conhecimento seriam, na
verdade, construtos sociais ligados a regimes de poder. Em “Vigiar e Punir” (1987) e
“A História da Sexualidade, volume I: A Vontade de Saber” (1988), Foucault propõe
uma nova forma de compreender o regime de saber/poder, que passa então a
substituir a violência física ou coerção por “sujeição” e o controle social, exercido pela
produção de sujeitos docilizados e adestrados.
Esta noção nos permite entender que os discursos produzidos acerca do
diferente/desviante não só produzem verdades, mas como elas estão a serviço da
disciplinarização dos sujeitos.
Se a desigualdade é produto de uma valorização depreciativa ao estranho como
conseqüência de estratégias de poder, os discursos sobre violência, que tenha em sua
centralidade a desigualdade social, também estarão marcados por tais estratégias.

2.3. Resistência à democratização do ensino: um terreno fértil
para essencializações?
A possibilidade de pensar as estratégias de essencialização no ambiente escolar
se dá quando olhamos para o processo de democratização do ensino e as resistências
que o acompanham.
Segundo Julio Groppa Aquino (2003), o processo de democratização escolar,
para as concepções dominantes do cenário pedagógico, passa a ser considerado como
um dos inimigos mais célebres dos educadores (p.48).
No início dos anos 80, tanto o poder público como o discurso acadêmico,
influenciados pela conjuntura política da época, trouxeram para o debate público a
necessidade de se democratizar a escola, não somente oferecendo maior oferta de
vagas, mas também, uma melhor qualidade de ensino, cujo objetivo principal era que
a exclusão e a evasão escolares diminuíssem. Para tanto, tornou-se imprescindível
maior participação de todos os atores escolares e comunidade (Sposito, 2001).
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Diante do aumento do número de vagas oferecidas nas escolas, a diversidade
passou a ser muito mais um problema do que solução contra a exclusão. “Escolas”
despreparadas e falta de estrutura física fizeram com que os educadores se
deparassem com um abismo que separava o modelo de aluno ideal esperado com o
que estava diante deles. Para Aquino, a indisciplina presente hoje na escola
equivaleria ao saldo de um embate histórico entre uma escola idealizada e gerida para
um determinado tipo de aluno, mas ocupada por outro. Pânico e medo são fatores que
corroem práticas democráticas (Sposito, 2002, p.116)
Peralva considera que o retorno à democracia não modificou as relações de
exclusão na sociedade. Colocou, certamente, a violência como elemento particular de
intensificação de um risco geral juntamente com a fragilidade em se construir relações
de confiança (Peralva, 2000).
Quando a segurança ontológica é colocada em xeque, relações de confiança
acabam sendo prejudicadas, favorecendo posturas mais individualizadas para lidar
com o risco. Neste momento, articula-se o processo de essencialização no ambiente
escolar como uma forma de resgatar essa segurança ontológica, o que se dá,
portanto, mediante fortes resistências ao processo de democratização de ensino, cuja
proposta, entre outras, é oferecer oportunidades a todos, contemplando as diferenças
culturais e biológicas. Condições desfavoráveis nas quais vivem os educadores devemse à forma abrupta e pouco democrática de como esse processo de democratização
teria ocorrido. Atualmente, ainda se nota que salários precários dos educadores,
condições de trabalho muitas vezes adversas, ausência de recursos pedagógicos,
descontentamento envolvendo comunidade, professores e alunos, reforçam ainda
mais tal posicionamento contra esse processo. Do ponto de vista das práticas sociais,
a democratização é um caminho muito mais longo do que o da esfera política. Não se
democratizam relações por meio de decretos-leis ou normas. (Aquino, 2000, p.52)

2.4. Como pensar a violência na escola sob um enquadre
discursivo?
Expusemos, anteriormente, que não são os problemas que direcionam os
discursos que produzimos, mas sim as convenções lingüísticas que definem o que é
um problema. Para Foucault, os discursos são práticas que constroem os objetos dos
quais falamos (2004).
Desta forma, compreender a violência na escola dentro de um enquadre
discursivo, implica termos de considerar os elementos discursivos que compõem a
construção da violência como fato social. Ou seja, considerar os dados estatísticos, as
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produções acadêmicas, a mídia e as conversas que circulam no local como produtos e
produtores de discursividade.
Avançando um pouco mais nessa questão, não podemos nos esquecer de que
esse processo de essencialização é visto aqui como uma construção que se dá num
contexto relacional cuja centralidade se dá pela linguagem.
Retomando, à medida que se constrói o conceito “violência” no espaço escolar,
constrói-se o conceito do sujeito violento. Nesta dupla produção indissociável, a
questão da identidade torna-se problemática. Na tentativa de singularizar o outro por
atributos essencialistas, procura-se, desta maneira, produzir “saberes” ou “verdades”
acerca do desviante.
A articulação desse processo de essencialização com as idéias Foucaultianas
acerca do saber/poder nos permite entender a construção da identidade do diferente
ou do desviante de forma crítica, pois esta “identidade”, seja ela bandido, drogado,
pobre, delinqüente, etc., além de perpetuar as desigualdades, impossibilita a
transformação e ruptura dessas tendências discursivas. Em outras palavras, o sujeito
desviante, visto de forma estática e fixa, acaba por obnubilar o que é de fato
importante: o aspecto fluido do que significa “ser” na pós-modernidade, como bem
assinala Bauman: Ser significa um novo começo permanente (1998 p.20). Quanto ao
posicionamento político e comprometimento ético de quem essencializa, citamos
Foucault (1984):
[...] Se devemos nos posicionar em relação à questão da
identidade, temos que partir do fato de que somos seres
únicos. Mas as relações que devemos estabelecer conosco
mesmos(sic) não são relações de identidade, elas devem ser
antes relações de diferenciação, de criação, de inovação
(p.266).

2.5. Caminhos possíveis

A diversidade cultural, embora seja uma forma de resgatar a segurança
ontológica, não está livre de conflitos. No entanto, se é a partir dos discursos que
essas estratégias de lidar com a desigualdade e violência são produzidas, é coerente
também pensarmos que pelos discursos é que podemos propor mudanças e novos
posicionamentos. Para Giddens:
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Os choques culturais na arena global podem gerar violência; ou
podem gerar diálogo. Em geral, a democracia dialógica – o
reconhecimento da autenticidade do outro, cujas opiniões e
idéias estamos preparados para ouvir e debater, como um
processo mútuo-é a única alternativa para violência nas muitas
áreas da ordem social em que o descomprometimento não é
mais uma opção factível (1997 p.131).

Estar aberto para o outro é condição básica para a vida na sociedade. Em
contrapartida, não podemos deixar de observar que viver em tempos globalizados é
difícil, visto que as distâncias que separam os ricos e os pobres se alargam tanto local
como globalmente. Novos recursos que desenvolvam diálogos parecem essenciais. O
projeto reflexivo da pós-modernidade nos impele cada vez mais a repensarmos sobre
as nossas ações e as conseqüências de nossos atos no que se refere à violação da
cidadania e à diferença23.
Diante dessa necessidade de maior reflexividade e considerando a importância
das práticas discursivas nas construções das visões de mundo, o discurso científico
também precisa ser problematizado.
Na ciência moderna, o conhecimento avança para a especialização. Em outras
palavras, o conhecimento é tanto mais rigoroso e objetivo quanto mais restrito é o
objeto estudado. É nesse ponto que encontramos, segundo Boaventura dos Santos, o
dilema básico da ciência moderna: o seu rigor aumenta na proporção direta da
arbitrariedade com que espalha o real (2004 p.73-74). Nesta mesma proposta,
Haraway argumenta que [...] o objeto tanto reafirma como renova o poder do
conhecedor, mas qualquer estatuto enquanto agente na produção do conhecimento
lhe deve ser negada (Haraway, 1995, p.35).
Não seria essa arbitrariedade uma forma de essencialização do discurso
científico, que muitas vezes acaba por reificar certa visão de mundo? Como fazer
pesquisa em Ciências Sociais que abdique desse lugar, detentor de verdades?

23

Para Amorin, os discursos sobre “valorização da diferença” podem trazer um conteúdo ideológico de modo
a ocultar a desigualdade social que está na origem dessa diferença: “Valorizar a diferença, tal como
reivindicou a pesquisa em Ciências Humanas dos anos setenta, traveste-se atualmente em indiferença em
face do que é fundamentalmente desigual”. (2003, p.13)
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3. Considerações Iniciais
Enfim, em escala muito ampla, é preciso reconhecer grandes planos no
que poderíamos denominar a apropriação social dos discursos. Sabe-se
que a educação, embora seja, de direito, o instrumento graças ao qual
todo indivíduo, em uma sociedade como a nossa, pode ter acesso a
qualquer tipo de discurso, segue, em sua distribuição, no que permite
e no que impede, as linhas que estão marcadas pela distância, pelas
oposições e lutas sociais. Todo sistema de educação é uma maneira
política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os
saberes e os poderes que eles trazem consigo (Foucault, 2003, p.4344).

As vicissitudes da pós-modernidade configuram uma tendência discursiva
essencializante quando lidamos com a alteridade, produzindo, muitas vezes, formas
de interação desiguais, propiciando a permanência da segregação, principalmente em
situações de conflito e violência, conforme já explicamos no capítulo anterior. Apoiado
no referencial construcionista, os repertórios utilizados numa conversa ou enunciado
são tidos aqui como elementos performáticos, portanto, não se tratam de meras ou
neutras palavras.
Nossa

inquietação,

quando

iniciamos

a

pesquisa,

era

poder

criar,

no

desenvolvimento das relações dentro da escola, um modo de potencializar os
educadores para a ação, a partir da reflexividade resultante das discussões. Tal
incômodo nos levou a um questionamento que, posteriormente, se transformou em
um desafio metodológico: De que maneira poderíamos implicar os educadores de
forma ética e política a partir da nossa leitura no campo?
A presente pesquisa precisa ser entendida também como uma prática social, um
produto

histórico

e

cultural,

rejeitando,

pois,

qualquer

postura

positivista

e

essencialista de produção de conhecimento. Com isso, a dicotomia sujeito-objeto,
pesquisador e objeto de pesquisa, dão lugar à dialogicidade, à reflexividade e à
processualidade no “fazer ciência”.
Nesta configuração, torna-se relevante discutirmos o “estar no campo”, a
autoria do texto etnográfico e a ética, pois entendemos que é na intersecção desses
elementos que encontramos o espaço potencial para a co-construção em pesquisa.

3.1. O campo tema – para além dos muros da escola
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A noção de “Pesquisa de Campo” é comumente associada à idéia de o
pesquisador se deslocar a um lugar (campo) onde colherá os dados para sua pesquisa.
Segundo Peter Spink (2003), estar no campo não se refere, única e exclusivamente, a
estar num local onde se dará a coleta de dados, mas sim à processualidade de temas
situados. Dito de outra forma, o que configura um campo não é o local, mas os
múltiplos elementos que constituem o tema de investigação, como materialidades,
conversas, textos, objetos, etc: Campo portanto é o argumento no qual estamos
inseridos; argumento este que têm múltiplas faces e materialidades, que acontecem
em muitos lugares diferentes. (p. 05).
O autor considera campo-tema, nesta perspectiva, como:
[...] redes de causalidade intersubjetiva que se interconectam
em vozes, lugares e momentos diferentes, que não são
necessariamente conhecidos uns dos outros. Não se trata de
uma arena gentil onde cada um fala por vez; ao contrário, é
um tumulto conflituoso de argumentos parciais, de artefatos e
materialidades. (Ibid, p.30)

Portanto, o campo-tema “violência na escola” não se resume a um fenômeno
social espacialmente localizado, mas sim a um conjunto de materialidades24 que se
constituíram desde o inicio da construção da pesquisa. Desde as leituras iniciais,
conversas informais com colegas, artigos acadêmicos, orientação, “estar na escola”,
histórias contadas no lugar (escola), todos eles são elementos constitutivos do campotema. O “estar no campo-tema” precede e se sobrepõe ao estar no lugar.
O campo tema é um campo construído, produto de uma negociação à proporção
que o processo avança. O que é negociado é sua inserção nas teias de ação, às suas
partes mais densas no campo.
Nesta perspectiva, todos os elementos da pesquisa se configuram como partes
integrantes de uma rede de sentidos (alguns mais centrais ao campo-tema do que
outros). Neste aspecto, um caderno de anotações, uma roda de conversa, metáforas,
não são, nos termos de Peter Spink, acontecimentos independentes. As histórias
violentas que circulam no ambiente escolar não são “dados coletados”, mas
fragmentos de conversas; as reflexões do pesquisador não são oriundas de uma
postura realista e interpretativa, mas de um posicionamento reflexivo; os relatos
transcritos são “conversas sobre conversas”.
Enfim, a dialogicidade está sempre presente na construção da pesquisa.
24
Para Tomas Ibañez (1997), não é a natureza do objeto, mas o tipo de relação no qual o objeto é tomado
que lhe dá uma dimensão social, e essa relação é de natureza simbólica. Com efeito, uma dimensão social
não aparece até que o mundo de sentidos compartilhados seja estabelecido entre as pessoas (p.30).

Pesquisa como co-construção

44

3.2. A Dialogia
3.2.1. O giro lingüístico
O giro lingüístico surge como resultado dos questionamentos acerca da
primazia da linguagem científica sobre o conhecimento em contraposição à linguagem
cotidiana. A ciência pós-moderna reconhece, portanto, que nenhuma forma de
conhecimento é exclusivamente racional; só a configuração de todas elas é racional.
Dentre as diferentes fontes de conhecimento, Boaventura dos Santos considera que a
mais importante de todas é o conhecimento do senso comum, o conhecimento vulgar
e prático com que no cotidiano orientamos as nossas ações e damos sentido à nossa
vida. A ciência pós-moderna procura reabilitar o senso comum por reconhecer nesta
forma de conhecimento algumas virtualidades para enriquecer a nossa relação com o
mundo (Santos, 2004). Em suma, a linguagem cotidiana passa a ser considerada
suficiente para explicar o mundo e a vida real (Spink & Frezza, 2000; Ibañez, 2004).
Essa mudança trouxe implicações importantes para a área de Ciências Sociais,
já que a linguagem deixa de assumir um caráter representacional (representação do
mundo externo ou das idéias) e passa a ser um elemento construtor de realidades
(“para fazer coisas”). As conversas do cotidiano são igualmente relevantes e
produzem saberes tanto quanto a linguagem científica. Ocorre, por isso, uma
exaltação da linguagem cotidiana e um rebaixamento da linguagem formal.
O trabalho científico é uma prática social a mais, igual a qualquer outra.
Poderíamos, assim, considerar o discurso científico como uma gíria, tal qual é adotada
por diferentes grupos sociais.
O convite do giro lingüístico, segundo Iñiguez, ...é ver na ação cotidiana o
verdadeiro sentido das ações das pessoas e, portanto, a matéria prima de nosso
trabalho de pesquisa (2002, p.160).
A forma de entender o mundo, nomeá-lo, explicá-lo, incluindo a nós mesmos, é
um empreendimento coletivo, conseqüentemente, implica a presença do outro. Como
nos diz Gergen, ninguém produz sentido sozinho (1994). Logo, a maneira como
construímos a realidade está pautada na dialogia.

3.2.2. A dialogia de Mikail Bakhtin
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A dialogia é um dos conceitos centrais na obra de Mikhail Bakhtin, historiador
da literatura e filólogo russo. Para ele, o cerne da dialogia encontra-se na
interanimação dialógica, cuja unidade básica da comunicação é o enunciado, que pode
ser uma palavra, uma sentença, ou expressões, que associadas à noção de vozes,
confere a este enunciado um caráter dialógico. A interanimação dialógica seria, então,
o jogo dinâmico desses elementos constitutivos das práticas discursivas (Spink,
2003).
Assim sendo, os enunciados de uma pessoa são sempre endereçados a uma ou
mais pessoas e estes são povoados e presentificados por vozes (polifonia). Um
enunciado é sempre uma resposta a outros enunciados que o precederam ou que o
sucederão:
[...] O enunciado está ligado não só aos elos que o precedem,
mas também aos que lhe sucedem na cadeia da comunicação
verbal [....] Logo de início, o locutor espera deles (os outros)
uma resposta, uma compreensão responsiva ativa. Todo o
enunciado se elabora como que para ir ao encontro dessa
resposta (Bakhtin, 2000, p.320).

Desta forma, os sentidos produzidos numa conversação estão sempre abertos, a
partir de um jogo dialógico. John Shotter, uma vez, teria brincado, quando lhe
perguntaram: o que você quis dizer com isso?, a que ele respondeu Não sei, ainda não
terminamos a nossa conversa (Pearce, 1996).
A noção de vozes, na teoria Bakhtiniana, nos possibilita compreender que um
enunciado não é uma produção isolada. Um discurso traz consigo outros discursos e
outras vozes temporal e culturalmente situadas. Um monólogo, portanto, está
povoado por vozes de outros enunciados que se interanimam mutuamente. Dar
sentido ao mundo implica confrontar as diferentes vozes e discursos, que muitas
vezes podem estar espacial e temporalmente distantes. Um pensamento, nesta
perspectiva, é também dialógico (Spink, 2000).
Um outro aspecto importante para entendermos a dialogia é seu contexto de
produção. Existem “regras do jogo” que contribuem para os diversos posicionamentos
em um diálogo. Davies e Harré (1999) denominaram essas regras como “Ordem Moral
Local” (Local Moral Order), argumentando que, dependendo das regras do ambiente,
convenções ou normas, algumas coisas podem ser ditas e outras não. No entanto, é
importante não considerar o contexto como uma entidade independente (contraditório
com a nossa perspectiva). Nas palavras de Ibañez:
[...] Seria errado considerarmos o contexto como uma
categoria independente das ações. O contexto é feito das ações
constituídas por ele. (1997, p.33)
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Associadas ao contexto, existem formas específicas de falar, utilizando-se de
termos específicos próprios dos sujeitos de determinadas práticas sociais, que se
fazem inteligíveis numa interanimação dialógica. São chamados por Bakhtin de
“gêneros de fala” ou “gêneros discursivos”. É a linguagem própria dos médicos, dos
jovens, dos cientistas, dos educadores, etc. Dito em outros termos, uma linguagem
vinculada a determinadas práticas sociais, num dado contexto histórico.25
Os sentidos produzidos numa relação dialógica implicam que os sujeitos de
uma conversação se posicionem e posicionem o outro, reciprocamente. Quando uma
pessoa fala, ela se posiciona (posicionamento reflexivo) e posiciona ao mesmo tempo
a outra pessoa (posicionamento interativo). Por conseguinte, posicionamento é um
processo dinâmico e contínuo.
Para Davies e Harré (1999), os diferentes posicionamentos assumidos ou
atribuídos numa interação nos propiciam perceber como cada participante concebe a
si mesmo e aos outros participantes, examinando que posições eles assumem em
cada história, e como eles então se posicionam (p.45).
Todavia, as posições mudam de acordo com as pessoas envolvidas, com as
narrativas ou histórias introduzidas nesses discursos e, também, de acordo com a
ordem moral local (contexto moral em que se dá a dialogicidade). O conceito de
posicionamento nos permite conceber as ações dos sujeitos de uma forma mais fluida
e menos estática.
Convém, neste momento, atentarmos para o fato de que a pesquisa também é
uma produção de sentidos, perpassada por diferentes vozes, não só a do pesquisador
e dos atores envolvidos, mas de autores textuais, agência de financiamento, etc
(Spink, 2000). Torna-se intrínseco ao processo de pesquisa que o pesquisador e seus
interlocutores se posicionem reflexiva e interativamente.
Posicionar-se como pesquisador implica adentrarmos em outro aspecto do
trabalho acadêmico: a autoridade do texto. Segundo Kenneth Gergen (1999), a
preocupação central na obra de Bakhtin, que culminou no conceito de dialogicidade,
era a questão do monólogo, definido como capacidade de uma autoridade única de
monopolizar os sentidos. O monólogo é algo concluído e surdo às respostas do Outro;
descarta o Outro como entidade viva, falante e veiculadora de muitas facetas da
realidade social. Por isso, num monólogo, o autor pretende ter a última palavra, pois
seus interlocutores não têm mais nada a dizer (Bezerra, 2005).

25
Tomaz Ibañez argumenta que um fenômeno é considerado histórico não só porque ele muda com o
tempo ou porque seja relativo a um período histórico, mas porque ele tem memória. Como um fenômeno
social se apresenta é resultado das praticas sociais e das relações através das quais ele tem sido constituído
(1997, p.31)

Pesquisa como co-construção

47

Como nos posicionar de modo dialógico e reflexivo, sem cairmos na armadilha
de sobrepor a nossa voz às vozes dos outros?

3.3. Estar no “campo- tema” – problematizando a autoria em
pesquisa
3.3.1. A autoria em questão.
Dentre as metodologias de pesquisa em Ciências Sociais, a etnografia,
juntamente com as pesquisas feministas são as que mais se ocupam em discutir a
questão da autoria, devido ao enfoque ético e político no qual elas se baseiam. Para
essa discussão, situaremos o leitor quanto à especificidade da etnografia, para depois
discutirmos as problematizações apresentadas por James Clifford em seu trabalho
intitulado “A autoridade do etnógrafo”.
A etnografia envolve um processo contínuo de organizar encontros específicos,
eventos e entendimentos dentro de um contexto significativo maior. Não se trata
simplesmente da produção de uma nova informação ou de dados de pesquisa, mas de
que modo as informações ou dados são transformados em uma forma escrita ou visual
(Tedlock, 2000). A etnografia, portanto, é considerada tanto um processo como um
produto na pesquisa:
Como uma prática de inscrição, a etnografia é mais uma
continuação do trabalho de campo do que um registro
transparente de experiências passadas no campo. Pelo fato da
etnografia ser tanto um processo como um produto, as vidas
dos etnógrafos são marcadas pelas suas experiências no
campo de uma forma que todas as suas interações envolvem
escolhas morais. (Tedlock, op cit, p.455).

Esta autora adverte que nos recentes debates sobre etnografia, têm-se ignorado
o fato de que muitos trabalhos, sob diferentes estilos, têm sido chamados de
“etnográficos”.
Vários pesquisadores organizam seu material de diferentes maneiras, usando
diferentes formatos, estilos e gêneros. Dentre os mais comuns, encontra-se o gênero
narrativo, que contempla biografias e histórias de vida, memórias tanto dos sujeitos
do campo como do pesquisador, crônicas e diário de campo.
Dentro desse gênero narrativo, a autora discute as questões éticas e autorais
suscitadas nas controvérsias surgidas a partir de trabalhos, nos quais as vozes dos
sujeitos nativos foram sufocadas e prejudicadas pelas interpretações do pesquisador.
Exemplifica com a publicação do diário de campo de Bronislaw Malinowski,
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proveniente de sua pesquisa sobre “Os Argonautas do Pacífico” (publicada em 1922).
Nesta pesquisa, o autor assume uma postura distanciada do objeto observado, próprio
da observação participante. Em contrapartida, seu diário de campo (publicado em
1967) mostra uma pessoa que não só participou pouco na cultura balinesa, como
também assumiu posturas racistas, se apaixonou por uma balinesa e não gostava da
comida (Iñiguez, 2002). Enfim, na pesquisa publicada, se evidencia a objetividade e
no diário publicado, a sua subjetividade. Após esse “escândalo”, muitos etnógrafos
começaram a repensar sobre as implicações éticas e políticas de estar no campo.
Estas
culminando

controvérsias
numa

contribuíram

mudança

do

para

termo

uma

exploração

“Observação

destas

Participante”

questões,
(Participant

Observation) para “Observação da Participação” (Observation of Participation),
[...] na qual os etnógrafos, tanto experienciam como
observam suas próprias co-participações e dos outros dentro
de um cenário etnográfico onde se dá o encontro. A mudança
implicou numa grande transformação representacional na qual,
em vez de ter que escolher entre memória ou autobiografia
centrada no self ou história de vida, ou uma monografia
padronizada e centrada no outro, o etnógrafo pode apresentar
o self e o outro juntos, dentro de uma única estrutura narrativa
que focalize o processo e o caráter do diálogo etnográfico [....]
com uma multiplicidade de vozes dialógicas. (Tedlock, op.cit,
p.464-465, 471).

Esse “diálogo etnográfico” traz para a escrita etnográfica a dimensão ética e
política, possibilitando que outras “vozes” sejam ouvidas e sejam politicamente
posicionadas. Esse caráter dialógico da pesquisa também tem seus desdobramentos,
como veremos a seguir.
Em seu texto “Sobre a autoridade etnográfica”, James Clifford (2002) discute
quatro possibilidades de escrita num trabalho etnográfico, tendo como foco a autoria
do texto. Dito de outra maneira, a discussão que se levanta é: a quem pertence a
autoria das anotações feitas no campo? Embora possa parecer óbvio e suscitar a
resposta é claro que ao pesquisador!, o autor problematiza essa questão a partir das
escritas “experiencial”, “interpretativa”, “discursiva” e “polifônica”.
A experiência do etnógrafo, como fonte unificadora da autoridade no campo,
figura-se através da experiência “eu estava lá”. Evoca, portanto, uma experiência
participativa, um contato sensível com o mundo a ser compreendido, uma relação de
afinidade emocional e perceptivo com o seu povo. Esse mundo é subjetivo, não
dialógico ou intersubjetivo. O texto etnográfico é fruto de uma dupla experiência: a
experiência enquanto pesquisador (acumulativa) ou a experiência no campo, com as
próprias pessoas (Clifford, 2002).
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Uma outra forma de escrita o autor chamou de interpretativa. Segundo ele,
esta forma contribui para um estranhamento significativo da autoridade etnográfica,
uma vez que o interprete quase desaparece. Dentro deste aspecto realista, o que
surge é a interpretação do que é observado, ou mesmo nas palavras de Clifford, a
escrita interpretativa é “uma leitura da cultura por cima dos ombros”26 (Ibid, p.43).
Neste ponto, ele deixa clara sua discordância quanto a essas duas formas de
escrita, enfatizando a necessidade de mudança de paradigmas:
Torna-se necessário conceber a etnografia não como a
experiência e a interpretação de uma outra realidade
circunscrita, mas sim como uma negociação construtiva
envolvendo pelo menos dois, e muitas vezes mais, sujeitos
conscientes e politicamente significativos. Paradigmas de
experiência e interpretação estão dando lugar a paradigmas
discursivos de diálogo e polifonia. (Ibid, p.43)

O autor argumenta, ainda, que as palavras da escrita etnográfica não podem
ser pensadas como monológicas, como ...a legítima declaração sobre, ou a
interpretação sobre uma realidade abstraída e textualizada (Ibid, p.44).
O modelo discursivo traz para o centro da escrita a intersubjetividade de toda
comunicação, de toda fala, ao lado de seu contexto performático imediato. Não há,
pois, nenhum significado nos discursos sem considerarmos os interlocutores presentes
e o contexto da ação e intenções. Em suma, não existe linguagem neutra.
Clifford dialoga, também, com as idéias de Bakhtin sobre dialogicidade,
discutidas anteriormente. O fator importante neste modelo é que Clifford considera o
trabalho de campo significativamente composto por eventos de linguagem, que se
situam entre o eu e o outro.
Um outro aspecto igualmente importante que o autor observa, baseado no
trabalho de Jeanne Favret-Saada, é que dentro de uma situação de interlocução
sempre se coloca o etnógrafo numa posição específica, numa teia de relações
intersubjetivas. Não há, desta forma, um posicionamento neutro no campo de poder
dos posicionamentos.
Quanto à escrita propriamente dita, ela pode apresentar estilos diretos ou
indiretos, ou seja, escrita na forma de diálogos ou textualizadas. Surge então uma
questão: ainda que a escrita discursiva se apresentasse em forma de diálogos, não
seria ela ainda uma representação, conduzida pelas mãos do etnógrafo? Este
deslocamento, mas não a eliminação, da autoridade monológica se faz freqüente,
quando a figura do etnógrafo se torna distinto na narrativa da escrita e quando ele se
posiciona como representante da sua própria cultura.
26

James Clifford direciona esta crítica ao trabalho de Clifford Geertz sobre a “Briga de Galos”
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De fato, esta é uma discussão que o autor conduz e propõe alguns cuidados:
Se é difícil, para representações dialógicas, escapar de
procedimentos tipificantes, elas podem num grau considerável,
resistir ao impulso de representar o outro de forma
autolegitimadora. Isso depende da sua habilidade ficcional em
manter a estranheza da outra voz e de não perder de vista as
contingências específicas do intercâmbio. (op.cit, p.46)

Numa etnografia dialógica, a escrita não necessariamente deve assumir um
caráter literal, embora isso ocorra. O diálogo ficcional é uma condensação, uma
representação simplificada de complexos processos multivocais (Ibid, p.47). Como
alternativa, Clifford propõe que uma maneira de representar essa complexidade
discursiva é entender o processo da pesquisa como uma negociação em andamento.
A quarta e última forma de escrita etnográfica sugere uma saída para as várias
presenças autorais27 sempre que elas ocorrerem num texto etnográfico. O autor
recorre novamente à noção de polifonia de Bakhtin, ou seja, a escrita etnográfica
acomodaria as múltiplas vozes literais no texto. Trata-se, portanto, de uma multiautoria. As falas num discurso etnográfico não provêm de personagens inventados,
porém são pessoas com nomes próprios, com intenções próprias cujas palavras são
política e metaforicamente corretas. Se a fala dessas pessoas forem transcritas de
forma extensa, num espaço textual autônomo, suas declarações fazem sentido em
termos diferentes daqueles em que o etnógrafo as tenha organizado. A etnografia é
invadida pela heteroglossia (Ibid, p.55).
O que confere um caráter dialógico à pesquisa não seria um estilo de escrita
literal ou textual, mas a visibilidade do processo e negociação no campo.
A forma como se escrevem os textos científicos em pesquisas sociais também é
foco de discussão para John Shotter (1999) em seu artigo Writing from within: Living
moments. Conforme o autor, há dois estilos diferentes de escrita e de fala. Uma
diferenciação preliminar é o estilo Profissional, marcado pelo tom realista, formal,
profissional e objetivo. Este estilo é o que comumente se usa em pesquisas cujo
objetivo é revelar os “fatos verdadeiros” dos estudos. O outro estilo é chamado
Conversacional, ou seja, mais informal e interacional.
De qualquer jeito, cada um deles envolve um aspecto relacional, mas sob
perspectivas ético-metodológicas diferentes. Procuramos organizar suas idéias no
quadro abaixo:

27

James Clifford exemplifica essa múltipla presença autoral com as pesquisas “Os argonautas” e “Coral
Gardens”, onde se lêem várias páginas sobre encantamentos mágicos expressos pelas próprias palavras dos
nativos.
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Escrita objetiva-retrospectiva-monológica
•
Representacional
•
Tendência a fornecer teorias explicativas;
•
Primeira responsabilidade (ética) é com os
colegas da comunidade científica;
•
Deve-se escrever de uma forma coerente
com os interesses teóricos compartilhados.

Escrita-relacional-prospectiva-dialógica
•
Visibilidade do processo
•
Escreve-se “de dentro” (from within) do
processo.
•
Permite o ir e vir (o olhar para o que já foi
feito e para as novas possibilidades);
•
Proporciona uma “nova forma de olhar” e
não uma “nova forma de pensar”.

A partir deste quadro comparativo, podemos perceber a diferença na proposta
de

Shotter.

responsividade

Ou
do

seja,

uma

processo,

compreensão
enquanto

que

participativa
uma

está

compreensão

interessada
cognitiva

na
está

interessada em “explicar” os resultados da pesquisa.
Por fim, ressaltamos que o posicionamento do pesquisador, inevitavelmente,
produzirá sentidos diversos nas relações desenvolvidas no campo. Resumindo a
definição de sentido, como um empreendimento coletivo, em que as pessoas, historica
e culturalmente localizadas explicam e dão conta do mundo em que vivem, fica claro
que o entendimento que o pesquisador desenvolve, estando no campo, é produto de
negociações, conversas e atravessado por materialidades diversas. Sua escrita, ainda
que muitas vezes indireta, não deve ser entendida aqui como uma interpretação por
cima dos ombros, como aponta Clifford, mas uma leitura negociada com os atores do
campo.
Desta maneira, a co-construção em pesquisa encontra seus alicerces nesta
negociação, pautada pela dialogicidade. A leitura do pesquisador é compartilhada, o
que redistribui a questão da autoria e permite discordâncias, concordâncias,
alterações, confirmações, novos elementos e posicionamentos reflexivos.
Escrever de um lugar detentor de saber para um público
destituído deste saber, é monológico. Novas formas de escrita
possibilitam o autor abdicar da posição de autoridade, por
exemplo, e convidar o leitor a entrar num relacionamento mais
igualitário (Gergen e Gergen, 2000, p.1038)

Segundo Bezerra (2005), a posição do autor para Bahktin é semelhante a um
regente de um coro de vozes que participam do processo dialógico. O autor é, em
ultima instância, ativo, mas seu ativismo assume um caráter dialógico especial. Está
diretamente ligado à consciência ativa e isônoma do outro.

3.4. Ética dialógica
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A visibilidade e rigor dos procedimentos metodológicos e as negociações
presentes neste processo só podem ser garantidas, dentro de uma vertente
construcionista, a partir de uma ética dialógica e de modo tangencial, por uma ética
prescritiva. (Spink, 2000).
Entendemos por ética prescritiva aquela decorrente da moral contratual, como
os Códigos de Ética em pesquisa com humanos. A ética dialógica apóia-se, como o
próprio nome diz, nos princípios dialógicos, criando assim um cenário, dentro do
próprio processo. Em outras palavras, a dialogicidade atravessa todo o processo de
pesquisa, desde o primeiro encontro até a sua publicação.
Desta forma, por ser a pesquisa uma prática social, portanto, sujeita à
reflexividade28, faz-se imperativa a clareza quanto aos objetivos, métodos ou
procedimentos e também quanto aos possíveis usos desse conhecimento (Ibid).
Ampliando esta questão, Peter Spink afirma:
Ao narrar os nossos trabalhos precisamos não somente
construir um diálogo entre o campo-tema e os nossos colegas
psicólogos sociais; mas também um diálogo para outras
pessoas que não sejam nem do campo-tema e nem da
Psicologia Social, mas também podem se vincular à questão
em discussão. No lugar dos lugares, a transparência das
contribuições diferentes é a base da coletividade (2002, p.38).

Portanto,
[...] Trata-se de uma escolha ética que precisamos fazer entre
possessão ou contribuição; propriedade ou utilidade; de ser um
agrupamento de interesses privados ou ser parte da
coletividade social (Ibid, p.27).

A responsabilidade que orienta a competência ética excede o contrato explícito
do código de ética, indo, por conseguinte, além das diretrizes oficiais (Spink, 2000).
No que tange aos procedimentos éticos, nossa pesquisa contempla três cuidados:
- O consentimento informado29- Como contrato de colaboração mútua quanto
aos objetivos e procedimentos, ele está sujeito a revisões e cancelamentos, uma vez
que a proteção e a transparência são elementos imprescindíveis no processo da
pesquisa;
28
Mary Jane Spink & Vera Menegon (2000), baseando-se na proposta de Tindal, apontam duas posturas
reflexivas na pesquisa qualitativa: A reflexividade pessoal, cuja reflexão implica sobre quem sou eupesquisador e como meus interesses e valores se fazem presentes sobre o delineamento da pesquisa e
sobre minhas leituras. A reflexividade funcional já volta-se para a comunidade, cuja preocupação se dá
sobre como o “quem sou” influencia o processo e resultado da pesquisa.
29
Termo de consentimento livre e esclarecido segundo a resolução n.196, de 10 de outubro de 1996,
Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde.
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- Resguardo das relações de poder abusivas – Busca o estabelecimento de uma
relação de confiança, assegurando aos participantes o direito de não-revelação de
qualquer aspecto oriundo das conversas estabelecidas na pesquisa. Quanto ao
pesquisador, cabe a ele ser sensível ao que “pode ser revelado”, levando sempre em
consideração o contexto de negociação.
- O anonimato- mecanismo que protege a identificação dos participantes da
pesquisa.

3.5 O enfoque ético-político
Para Lincoln e Denzin (2000), uma das maiores contradições em representar as
experiências do Outro sobre o qual estamos escrevendo (a partir de uma perspectiva
feminista crítica), é que, ao mesmo tempo em que há uma preocupação com a voz do
outro, sua representação pode ocorrer a partir de condições hierárquicas na pesquisa.
Embora o pesquisador deseje se engajar num projeto igualitário, marcado pela
reciprocidade e confiança, as diferenças de poder e saber ainda atravessarão a relação
entre pesquisador e participantes. Os autores acrescentam:
O sujeito está sempre exposto a um grave risco de
manipulação e traição por parte do etnógrafo. Além do mais,
há um fato crucial de que o produto final é também
frequentemente controlado pelo pesquisador, não importando
quanto ele (produto final) tenha sido modificado ou
influenciado pelo sujeito (op cit, p.1051).

Os autores pretendem discutir o que eles chamam de contradição, isto é, a nãopercepção de uma assimetria nas relações entre pesquisador e sujeito, que pode ferir
os preceitos éticos em pesquisa. Como então fazer para que a voz do Outro seja
ouvida sem que ocorra alguma distorção dessas vozes? Mesmo que o pesquisador se
utilize de recursos de gravação, ainda assim, ele é quem deterá o poder de organizar
ou editar o material coletado. Não obstante o texto escrito seja levado para uma
negociação ou apreciação, este procedimento pode não funcionar, pois, segundo os
autores, são os participantes da pesquisa que querem fazer as interpretações.
Além do mais, com o uso de partes de uma narrativa (tomando vozes individuais
como representativas do grupo, por exemplo), o pesquisador pode falhar ao não
deixar claro seu posicionamento em relação a essas vozes.
De fato, são questões éticas que precisam ser consideradas, para não corrermos
o risco de fazer prevalecer a nossa voz sobre a voz do outro. No entanto, acreditar na
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existência de posicionamentos totalmente simétricos em pesquisa parece ingênuo. E o
fato de conceber a presença de relações de poder não necessariamente invalida esse
tipo de metodologia; pelo contrário, torna-a, nos termos de John Law (2004),
ontologicamente política, conceito que ele explica da seguinte forma:
Se as realidades são performáticas, então a realidade não é em
princípio fixo ou singular, e a verdade não é mais a única base
para aceitar ou rejeitar uma representação. A implicação disto
é que existem várias razões possíveis, incluindo a política, por
colocarem em ação um tipo de realidade do que outra e que
estas bases podem, em alguma medida serem debatidas. Isto
é política ontológica (ontological politics) (p.162).

Agora, se adotarmos essa metodologia, acreditando que se estará alcançando
uma certa horizontalidade nas relações, ela se comprometerá. Por isso, para evitar
esses problemas, as pesquisadoras feministas enfatizam a importância de ter uma
maior clareza sobre como as vozes devem ou não ser utilizadas e dentro de quais
limites.
Em outros casos, o pesquisador pode incluir as

diferentes visões dos

participantes, sem com isso forçá-los a uma coerência. Ou pode ainda, a partir de
situações de negociações, perceber uma série de conflitos resultantes de sua
interpretação, levando-o, pois, a evitar qualquer conclusão simplista e unilateral
(Lincoln e Denzin, 2000).
Pesquisas que contemplam múltiplas vozes nos ajudam quanto aos problemas de
validação das falas do outro, enquanto simultaneamente proporcionam uma variedade
de interpretações e perspectivas e possibilitam que sejam ouvidas todas as vozes,
como construtoras e agentes do conhecimento: a dúvida dá espaço ao potencial
positivo da multiplicidade (Gergen e Gergen, 2000, p.1028). Por ser complexa, a
utilização de múltiplas vozes traz a questão sobre como o pesquisador deveria
também tratar a sua própria voz (Ibid).
Por fim, adotar uma metodologia voltada para a multiplicidade nem sempre
garante que todos os lados, todas falas e pontos de vista sejam contemplados, pois
queira ou não, o pesquisador é o autor final, e somente a ele cabem a integração e a
inclusão do material (op cit).

3.6. Parcialidade em pesquisa
O pesquisador, acima de tudo, também tem atributos, características, história,
sexo, classe social, raça que se fazem presentes no processo de pesquisa. Portanto, a

Pesquisa como co-construção

55

falsa dicotomia entre o self pessoal e o self do etnógrafo (ou de qualquer pesquisador)
se apóia na idéia de que é possível para o autor escrever um texto que não esteja
tocado pela sua própria vida. Tal empreendimento é impossível (Olesen, 2000).
Merriam acrescenta que:
[...] em pesquisa qualitativa, na qual o pesquisador é o
primeiro instrumento de coleta de dados, subjetividade e
interação são assumidas. A interdependência entre o
observador e o observado pode acarretar mudanças no
comportamento de ambos. A questão, então, não é se o
processo de observar afeta o que é observado, mas como o
pesquisador pode identificar estes efeitos e explicá-los na
interpretação dos dados. No mínimo, participantes que sabem
que estão sendo observados tenderão a se comportar de
maneira socialmente aceitável, apresentando-se de uma forma
favorável (Merrian, 1998, p.104).

Em outras palavras, o autor enfatiza a necessidade de cuidados éticos na forma
como

essas

influências

recíprocas

(pesquisador

e

sujeitos

de

pesquisa)

são

interpretadas e discutidas. Logo, não há momentos livres de influências recíprocas,
porque a inteligibilidade das próprias ações está sempre carregada de alteridade. Nós
não saímos dos relacionamentos, mas simplesmente atravessamos um terreno de
conexão (Gergen e McNamee, 1999, p.25).

3.7. “Espaço potencial para a ação”: O que potencializa esse
espaço?
Seguindo a nossa linha argumentativa, um espaço potencial para a ação só é
empreendido se provier de uma negociação das diferentes leituras ou versões de cada
um envolvido no processo e seu respectivo posicionamento ético-político.

Muitos

autores

vêm

trabalhando

no

sentido

de

promover

“conversas

transformadoras” quando os problemas centrais de instituições ou organizações
recaem sobre a falta de comunicação. Dentro de uma perspectiva construcionista,
temos o trabalho de Kenneth Gergen e Sheila McNamee (1999) que aborda a questão
da “Responsabilidade Relacional” (“Relational Responsibility”), cuja idéia central é
deslocar a culpa individual (resultado de concepções individualistas oriundas de
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conceitos, como mente individual, mundo interno, etc) para uma esfera relacional
(dialógica, por excelência). Esta proposta contempla duas funções:
1a – Transformar a compreensão das ações em questão por parte dos
interlocutores;
2o – Alterar as relações entre os próprios interlocutores. A pergunta central que
norteia esse processo é “como, diante dessa situação, podemos continuar caminhando
juntos?”.
David Cooperrider, especialista organizacional, (Gergen, 1999; McNamee &
Gergen,1999, Cooperrider & Whitney, 2003) desenvolveu uma abordagem chamada
“Appreciative Inquiry”, cuja idéia central consiste em promover, dentro de um
ambiente institucional conflituoso, questões apreciativas sobre o mesmo ambiente. Em
outras palavras, sua ênfase inicial do processo se dá nas questões que possibilitem
aos envolvidos trazerem narrativas positivas desse ambiente, muitas vezes ofuscadas
pela tendência discursiva negativa sobre o problema. Criam-se possibilidades de
negociação,

dentro

do

espaço

relacional,

que

antes

estava

bloqueado

por

culpabilizações recíprocas.

3.8. Justificativas
Os sentidos construídos acerca da violência são empreendimentos coletivos,
portanto históricos e culturais. Vimos que diferentes discursos provenientes dos meios
midiáticos, dados estatísticos e discursos científicos podem contribuir para uma visão
essencializante deste fenômeno, favorecendo posturas preconceituosas e excludentes.
Essas estratégias discursivas nos afetam, na medida em que, uma vez
incorporados nos nossos discursos, mudam a nossa forma de ver e de nos
relacionarmos com o mundo. Se as explicações dadas à violência são uma construção
social e partindo do pressuposto de que não existe um saber a priori, e sim
contextualizado e local, torna-se importante ao estudarmos violência na escola, que
entendamos quais são as noções de violência que atravessam os discursos dos atores
no âmbito escolar. Estamos cientes de que o educador ocupa um papel central na
formação dos alunos, ou por construir o conhecimento ou por ser um referencial ético
na construção da cidadania; alia-se a esse fato a necessidade de maiores
investigações na vida do educador, apontada por vários autores. Por estes motivos,
escolhemos focalizar o nosso estudo nos discursos dos educadores acerca da violência.
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A hipótese de que em situações adversas ou violentas, há uma tendência
discursiva em essencializar o outro, não nos ativemos somente aos discursos dos
educadores e suas práticas, mas também ao discurso da ciência, que muitas vezes
contribui para a manutenção de certas verdades a respeito do objeto estudado.
Este estudo justifica-se, portanto, pela necessidade de propor uma estratégia
metodológica que não cumpra a função de naturalizar seus resultados, produzindo
certas noções de violência mais alarmantes e menos contextualizadas e reflexivas.
Também porque consideramos imprescindível implicar os participantes da pesquisa de
maneira ética e política, potencializando-os para a ação.

3.9. Objetivos
A partir das justificativas apresentadas, os objetivos deste estudo são:

3.9.1. Objetivos gerais
o

Entender os sentidos da violência na escola para os educadores e as estratégias
utilizadas por eles para lidar com ela.

3.9.2. Objetivos específicos
o

Propor uma metodologia que implique os participantes de maneira ética e
política a partir de um processo de negociação de versões sobre violência na
escola.

o

Discutir as implicações desta proposta metodológica ao pesquisar violência na
escola.
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4. Os primeiros passos

4.1. A escolha da escola
O único modo de encontrar uma visão mais ampla é
estando em algum lugar em particular
(Haraway, 1995, p.33).

Embora haja divergências quanto à associação da pobreza a situações de
violência, os locais menos favorecidos tendem a ser mais vulneráveis às ocorrências
de violência social. Ou seja, se a extrema carência social e econômica não é, por si só,
a causa da violência, ela é fator importante a ser levado em conta. Por esta razão,
optamos por desenvolver este estudo em uma escola na periferia de São Paulo, pois
entendemos que é nos locais mais afastados e abandonados pelo Estado que a
vulnerabilidade da população se faz mais evidente.
O “Mapa da Vulnerabilidade Juvenil”, disponibilizado no site da Fundação SEADE,
oferece um retrato dos bairros considerados mais vulneráveis e problemáticos no que
diz respeito à desigualdade social e nos ajudou a definir o local de pesquisa.
Entretanto, é importante atentarmos para as especificidades desses dados e seu
potencial de produzir versões cristalizadas acerca da pobreza e sua localização.
Precisamos ter cuidado ao utilizar tais ferramentas para construir critérios de seleção
em pesquisa, para não perpetuarmos e endossarmos estas mesmas versões. Isto não
significa invalidar os critérios de construção desse mapa, mas adotar uma visão crítica
sobre o uso que se pode fazer desses dados para não cairmos na cilada da
naturalização geográfica da pobreza. Tampouco podemos ignorar que esses dados
afetam a nossa forma de ver o mundo. Talvez a melhor forma de estabelecer esta
preocupação

é

aludir

à

pergunta

que

Donna

Haraway

faz

em

seu

artigo

“Conhecimento Situado” ao abordar a objetividade em pesquisa: com o sangue de
quem foram feitos os meus olhos? (1995, p.24).
Como pesquisadores preocupados com uma visão mais critica de ciência,
utilizamos esses dados como critérios para buscar uma escola que acolhesse a
pesquisa que propúnhamos.
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Figura 1 – Mapa de Vulnerabilidade Juvenil30

Cidade
Ademar

Por intermédio de uma amiga que conhecia uma Supervisora de Ensino da Rede
Municipal, conseguimos o telefone de uma escola num bairro da Zona Sul que faz
parte da Subprefeitura da Cidade Ademar (mais de 65 pontos no Índice de
Vulnerabilidade Juvenil) e tem como limite: a região administrativa de Santo Amaro à
oeste; a região administrativa do Jabaquara ao norte; ao leste faz divisa com o
município de Diadema (represa Billings) e ao sul, com a Subprefeitura-Capela do
Socorro.
Em um primeiro contato por telefone, conversei com o Diretor e explicitei a rede
de contato que me possibilitou chegar até à referida escola. Ele se mostrou disponível
30

Fonte – Fundação SEADE.
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e interessado em conversar sobre a pesquisa. Marcamos para a semana seguinte o
nosso primeiro encontro.

4.2. O primeiro contato com o Diretor: definindo o contrato de
pesquisa
...nossos olhos orgânicos são sistemas de percepções
ativos, construindo traduções e modos específicos de
ver, isto é, modos de vida. Não há nenhuma fotografia
não mediada, ou câmera escura passiva, nas explicações
científicas de corpos e máquinas; há apenas
possibilidades visuais altamente específicas, cada uma
com um modo maravilhosamente detalhado, ativo e
parcial de organizar mundos. (Haraway, 1995, p.22)

Quando cheguei à escola, percebi que estava muito bem cuidada, o que para
mim foi uma surpresa, pois em virtude da localização e da proximidade aos bairros
pobres da capital, imaginava uma escola com paredes pichadas e com a estrutura
física maltratada: um tipo de associação automática e comum que muitas vezes
fazemos. Mas não foi isso o que vi.
Logo à entrada, notei uma reforma na ala central (estavam trocando parte das
telhas que cobriam essa área). O Diretor, de imediato, começou a me mostrar as
reformas do local. Contou-me que a escola fora construída na década de 70 e que as
telhas já precisavam ser trocadas. Mostrou a distribuição das áreas da escola: 12
salas de aula, uma sala de leitura, uma de vídeo e uma de informática. Fui
apresentado à Coordenadora Pedagógica, responsável pelos dois primeiros turnos (7
às 11horas e 11 às 15 horas ).
Expliquei o projeto, manifestando-lhe o meu desejo de trabalhar com os
professores sobre o tema "violência na escola". O Diretor informou que a escola
estava precisando de um “trabalho”, pois muitas vezes os professores se sentiam
ameaçados. Disse que fazia dez dias que um professor da região havia sido
assassinado e seu corpo, encontrado nas imediações da escola. Embora este professor
não lecionasse naquela escola, o Diretor declarou que essa situação deixou os
professores muito sensibilizados. Relatou, ainda, o caso de uma professora da escola
que, ao sair, após seu turno de trabalho, tinha sido abordada por uma pessoa
armada que lhe pedira a bolsa. O Diretor, que presenciava a cena, percebeu que ela
havia ficado petrificada, em choque, e não entregava a bolsa para o assaltante. Ele lhe
teria dito: dá a bolsa pra ele. Ela ficou em silencio e o assaltante se retirou. Logo
após,

a

professora

desmaiou.

Chegou

a

se

afastar

por

um

período,

mas,
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Segundo

o

Diretor:

essa

seria

uma

pessoa

interessante para você conversar.
Percebi que, ao dizer que os professores precisavam de um “trabalho” e após
este relato, o Diretor posicionou os professores como vítimas da violência.
Indaguei se ele já havia observado situações violentas dentro da própria escola,
ao que me respondeu que violência com arma nunca havia acontecido. O que ocorria,
especialmente nos dois últimos turnos (3o e 4o turnos), eram confrontos entre os
alunos e entre alunos e professores. Muitas vezes, eles desafiavam e desrespeitavam
os professores. A Coordenadora Pedagógica que acompanhava a conversa, concordou.
O Diretor ressaltou também que precisava ser ensinado aos alunos educação
e respeito aos outros. Exemplificou dizendo que alguns deles não respeitavam a fila da
merenda, mesmo quando na fila havia alunos mais velhos. Eles entram na frente para
pegar a refeição e pronto. Ao presenciar tal situação o Diretor havia chamado dois
alunos e mostrado que tal atitude era falta de respeito aos colegas; por isso a
existência da fila. Os alunos teriam respondido: mas eles não reclamaram! O Diretor
ainda tinha procurado argumentar que o tamanho deles intimidava qualquer um. Esse
tipo de coisa a gente tem que fazer, teria dito o aluno.
Perguntei se haveria um tempo para que eu pudesse me reunir com os
professores em grupo e individualmente. Ele respondeu afirmativamente e que seria
durante a “Jornada Especial Integrada- JEI” (hora reservada para discussões
pedagógicas). Perguntou-me quanto tempo eu precisaria e respondi que, dependendo
do grupo, aproximadamente de 30 a 40 minutos.
Como a incidência de situações mais agressivas era maior nos dois últimos
períodos (ensino fundamental de 5ª a 8ª série e à noite, no curso supletivo),
informou-me que ia comunicar à Coordenadora Pedagógica desses períodos (que não
estava presente) para que perguntasse aos professores se eles estariam disponíveis
para participar das referidas reuniões.
Combinei com ele participar das JEI’s nas terças-feiras, pois era o dia em que os
professores desses períodos se reuniam regularmente. Baseado nas próprias
informações fornecidas pelo Diretor, pareceu-me que os professores do 3º período, ou
seja, os que lecionavam para as 6ªs, 7ªs e 8ªs séries, atendiam os objetivos da
pesquisa, pois, segundo ele, é o período onde você mais vai encontrar situações de
violência aqui na escola. No entanto, decidi estar aberto para ouvir também
professores de outros períodos.
Ficou combinado, então, após concordância dos professores, que iniciaria em
18/5/2004 a minha primeira participação na JEI do período vespertino. A estruturação
dos períodos e das reuniões foram organizadas conforme o quadro abaixo:
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Quadro 1 - Distribuição dos períodos
Período
1º
2º
3º
4º

Horário
7 horas às 10h55
11 horas às 14h55
15 horas às 19 horas
19 horas às 23 horas

Séries
1ª e 2ª série
3ª a 5ª série
6ª a 8ª série
Suplência

No total, foram realizados doze encontros com os professores no período de JEI
que ocorreram de 18/5/2004 a 29/9/2004.
A escolha por reunir os educadores coletivamente se deu pela questão do tempo
e da disponibilidade. Durante as conversas iniciais com o Diretor, ficou claro que os
professores só dispunham de horário para encontros, quando aconteciam as reuniões
de JEI.
A idéia de “grupos de discussão” surgiu da necessidade de não configurarmos
tais conversas como “entrevistas coletivas”, que remeteriam a estratégias mais
estruturadas. As discussões grupais, embora tivessem um foco temático norteador,
poderia garantir uma maior fluidez e abertura para outras discussões.
Entretanto, as possibilidades para a construção de um diálogo não estavam
restritas a esses grupos. Procurava estar disponível para quaisquer situações não
planejadas, como conversas espontâneas nas salas dos professores, com um único
professor nos corredores, no estacionamento e nas eventuais caronas que recebia
quando voltávamos para casa.
Todas as conversas que ocorreram, tanto nos grupos de discussão como nessas
outras circunstâncias, foram registradas num caderno. Durante os encontros grupais,
algumas anotações consideradas por mim relevantes foram feitas imediatamente,
procurando estar atento para que a minha participação no grupo não ficasse
prejudicada. Logo após as discussões, complementava as anotações com o maior
número de detalhes possível. Quando a memória permitia, os diálogos eram escritos
em sua forma literal.
Quando as conversas espontâneas surgiam em locais diversos da escola, o
acesso ao caderno de anotações ficava restrito. Então, fazia as anotações em outros
momentos, algumas vezes, até no dia seguinte, ocasiões em que a escrita seguia um
estilo mais narrativo e não literal.
As situações que observava na escola, desde a interação aluno-aluno, educadoraluno, até os aspectos físicos, eram igualmente anotadas. Posteriormente, procurava
fazer uma leitura destas observações e acrescentava minhas impressões e a forma
como eu as entendia.
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4.3. O primeiro dia na escola
Cheguei à escola por volta do meio dia, horário combinado, e percebi algo
diferente em relação ao aspecto da escola. Havia mencionado anteriormente minha
surpresa, porque a escola estava bem cuidada; descobri, depois, que ela havia sido
pintada recentemente e estava ainda em reforma. Ao olhar a escola novamente, notei
que a fachada principal estava pichada e os muros externos, riscados com giz de cera.
Perguntei-me se não havia negligenciado a observação, anteriormente.
Ao entrar na escola, há um pequeno portão, seguido de um curto lance de
escadas que leva à porta principal. Trata-se de um portão de ferro que é mantido
trancado. Quando aberto, encontra-se um guichê ao lado esquerdo e à sua frente um
outro portão de ferro com grades, trancado eletronicamente. A abertura desse portão
se dá por um controle interno que se encontra próximo à sala da Diretoria.
Como esse segundo portão estava trancado, tive que me dirigir à Secretaria para
que o abrissem. Observei uma conversa de uma senhora com uma funcionária, que
posteriormente descobri ser uma das inspetoras de alunos. A conversa versava sobre
um dos alunos, possivelmente parente daquela senhora. A inspetora falava num tom
alto e com certa irritação e a senhora, de aparência humilde, falava algumas coisas
num tom muito baixo, não permitindo que eu entendesse a sua parte no diálogo. A
inspetora entregou-lhe um bilhete, dizendo: Eu mesma peguei o João lá fora, ele anda
trazendo muitos problemas. A senhora pede para a mãe dele vir à escola, aqui está o
bilhete....eu já falei, não é a primeira vez que isso acontece.... se não vier ninguém,
eu vou ligar para o Conselho Tutelar.
Quando essa senhora se retirou, ela se dirigiu a algumas crianças que também
estavam próximas ao guichê num tom mais cordial: “E vocês, o que vocês querem?”
Como ela não reparou na minha presença, me dirigi a ela procurando pelo Diretor.
Respondeu-me que ele não estava e quis saber qual era o assunto. Expliquei que era
psicólogo e que já havia conversado com ele sobre uma pesquisa que ia realizar na
escola. Ela riu e disse: Ah.... psicólogo? (riu)....o que você vai ter de trabalho aqui!
Você não vai sair daqui hoje! Eu vou te amarrar aqui na escola (riu). Abriu o portão e
me dirigi à sala da Direção da escola.
O Diretor não estava mesmo. Procurei a Coordenadora Pedagógica que me
informou que o primeiro grupo se iniciaria às 13 horas. Perguntei se poderia dar uma
volta pela escola até o horário da reunião, a que respondeu afirmativamente, que eu
ficasse à vontade.
Caminhei até a quadra e vi que um professor estava dando aula para as crianças
daquele período (11 às 15 horas, 1ª à 5ª série). Observei que as paredes externas do
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prédio também estavam rabiscadas com giz de cera. As janelas da escola, todas elas,
tinham grades e uma tela de arame para evitar que os vidros fossem quebrados.
Fui até a Secretaria me apresentar para as funcionárias. Descobri que a
funcionária que me atendera na entrada era inspetora de aluno (IA) e sua colega
auxiliar administrativo (AA). As duas foram muito simpáticas e IA retomou a
brincadeira de que “iria me trancafiar na escola”. Perguntei o porquê e ela começou a
falar sobre os problemas da escola.
IA: O problema desses alunos não é a pobreza financeira. É a pobreza moral.
Eles não têm valores que eles possam se espelhar. Para você ter uma idéia, essas
crianças vêm de uma família desestruturada. Tem um aluno chamado Marcos que o
pai está preso porque era traficante. A mãe se ajuntou com um outro cara que
também é traficante e está preso. O aluno não vem de terça feira porque a mãe tem
que levantar cedo para visitar os maridos e não tem como trazer as crianças. Quando
a gente pede para a mãe vir aqui, quando vem, ela xinga a gente, agride. Essas
crianças acabam ficando com a avó.
AA: eu sou contra nós termos uma postura paternalista, mas às vezes a gente
vê cada situação. Tem alunos que vêm para a escola porque não têm o que comer em
casa. Muitos vivem em situações precárias. Vivem na marginalidade mesmo. São pais
bêbados e mães que abandonam os filhos. Eu falo para a IA que às vezes ela é
boazinha demais, mas às vezes é difícil.
IA: eu procuro ser dura com eles e eles me respeitam. Dura no sentido de
mostrar para eles que eles têm valor, que têm que respeitar o colega. Teve um dia um
aluno que disse pra mim que ele não queria muita coisa na vida, mas um brinquedo.
Eu não agüentei. Saí e fui comprar um brinquedo para ele. Eles são muito carentes.
Querem chamar a nossa atenção. Mesmo quando sou dura com eles, depois eu choro.
AA: isso é verdade. Eles acabam não tendo valores para se espelharem. Eles
mentem. Teve um rapaz, ele está com 13 anos, irmão é seqüestrador e está preso,
que veio aqui na escola todo machucado. Machucado mesmo...com hematomas. Eu
perguntei a ele o que tinha acontecido e ele falou que estava andando na rua na noite
anterior e alguns policiais bateram nele. Eu falei para mim mesmo “isso não pode ficar
assim”.
IA: Eu mesma fui chamá-lo na sala de aula.
AA: Eu pedi para que ele me contasse. Depois que contou o episódio dos
policiais, ele encostou no meu colo e começou a chorar. Nós acionamos o Conselho
Tutelar e averiguou-se depois que era mentira. Ele havia arrumado briga com outros
alunos de outra escola.
IA: o que você acha de um rapaz que estupra uma menina de 4 anos? É ele.
AA: logo depois que o Conselho Tutelar assumiu a situação, surgiu essa
questão do estupro que a mãe mesma confirmou, mas não quis denunciar na polícia.
IA: O conselho Tutelar acabou transferindo ele de escola e também porque a
mãe teve que se mudar, pois a vizinhança queria pegar o rapaz.

Conversei com elas por mais quinze minutos e elas continuaram a falar sobre
outros alunos. Quando achava que estavam falando de um determinado aluno e de
uma determinada família, percebia que já era um outro relato. Foi uma série de
situações que me deixaram perplexo diante da realidade em que vivem estas famílias:
alunos que não tinham o que comer, mãe que abandonara o filho, pais presidiários ou
bandidos, agressões entre alunos, carência afetiva, desestrutura familiar, falta de
cuidado dos pais, etc.
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O que ficou claro para mim é que elas procuravam melhorar, segundo suas
palavras, a “auto-estima” do aluno, com conversas do tipo “você tem qualidades”,
“você é inteligente”, “você não gostaria que fizesse com você o que você faz com os
outros”, procurando sensibilizá-los para que tivessem uma postura moral, desde tratar
bem o colega até como comer e limpar o prato de forma correta. Por outro lado,
diante das desigualdades em que essas famílias vivem, a Inspetora de alunos e a
Auxiliar Administrativo afirmam que o problema é muito mais grave por não terem
eles apoio da família. Muitos, segundo elas, “largam os filhos”. Por isso a Auxiliar
Administrativo é contra a postura paternalista; mas, em contrapartida, vê que diante
de tanta carência, “às vezes você não tem outra saída a não ser ajudar esses alunos
nas

suas

necessidades

mais

básicas,

como

comida

e

afeto”.

Enfatizaram,

principalmente a Inspetora de alunos, a falta de apoio externo sobre como agir com
aqueles alunos em tais situações.
Foi interessante notar que, ao lado do retrato da violência que apresentavam,
também sugeriam formas de lidar com ela, muitas vezes pela via afetiva, mas atentas
ao perigo de, com isso, adotar uma atitude paternalista. Pareceu-me que, diante
daquelas situações, tais atitudes eram sustentadas mais por valores pessoais.

4.4. A participação nas JEI’s
Os professores que participam nas JEI’s são divididos em grupos. Alguns
participam antes do início das aulas e outros após o termino das aulas. O quadro 2
nos mostra a distribuição dos grupos que se reuniam a partir das 13 horas. Os grupos
I e II se reuniam antes destes horários e eram formados por professores que
lecionavam no 1o período, ou seja, salas com alunos de 1a à 4a série.
Quadro 2. Horário das JEI’s e distribuição dos professores por grupo
JEI
GRUPO III

13 horas às 15 horas

Profs do 3º período

GRUPO IV

15 horas às 17 horas

Profs do 2º período

GRUPO V

17 horas às 19 horas

Profs do 4º período

GRUPO VI

19 horas às 21 horas

Profs do 3º período

Minha intenção era priorizar os grupos III e VI, dos quais participavam os
professores do 3o período. No entanto, como mencionei anteriormente, decidi
participar de todos os grupos, nos dois primeiros encontros, para ter uma visão geral
acerca do tema violência sob a ótica de professores de diferentes períodos. As
atividades desenvolvidas na escola, descritas no quadro 3, incluíram a participação
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nas JEIs, na Comissão de Professores (CP), em reunião de pais (RP), assim como em
conversas com os professores, com agentes escolares, com auxiliares administrativos
e com alunos, em espaços diversos:

Quadro 3. As atividades realizadas em cada visita à escola
Horário

Grupo

18/5

25/5

13 horas

III

JEI

JEI

06/6

15 horas

IV

JEI

JEI

17 horas

V

JEI

JEI

JEI

19 horas

VI

JEI

JEI

JEI

22/6

29/6

6/7

3/8

10/8

27/8

31/8

28/9

JEI

JEI

JEI

jEI

JEI

JEI

C.P.

R.P.

C.P.

R.P.

JEI

Conversas em espaços diversos

Nas duas primeiras semanas, participei de todos os grupos, totalizando,
portanto, oito grupos de discussão. A partir da terceira semana, a minha participação
nos grupos foi reduzida a dois grupos (V e VI), e a partir da quarta semana, passei a
trabalhar somente com o grupo VI que, conforme exposto anteriormente, havia sido
priorizado por incluir os professores do 3o período. O trabalho com o grupo III foi
bastante difícil e, por este motivo, abandonei-o, uma vez que as reuniões com o grupo
VI haviam fornecido informações ricas e abundantes.
Da quarta semana em diante, no período em que não estava na JEI, procurava
observar a dinâmica da escola, conversar com agentes escolares e, em alguns
momentos, com alunos. Nas duas últimas semanas de junho (29/6 e 6/7) tomei parte
em duas reuniões, na chamada de Comissão de Professores, cuja finalidade é discutir
as notas dos alunos, e na Reunião de Pais.
A escola entrou em recesso no mês de julho, retomando as atividades em 3/8. O
quadro 4 mostra em detalhes a minha atuação no período de 18/5 a 10/8.

Quadro 4 . Descrição das atividades
Dias
18/05

25/05

6/6
22/6

Descrição das atividades
Apresentação.
Conversa com as Auxiliares Administrativas e Coordenadoras Pedagógicas.
Participação nas 4 reuniões de JEI
Conversa com um professor do 4o período na sala dos professores
Participação nas 4 reuniões de JEI
Conhecimento do espaço físico da escola
Registro de algumas conversas na sala dos professores
Participação nas 4 reuniões de JEI
Algumas conversas com os alunos e agentes escolares
Participação nas 2 últimas reuniões de JEI (Grupos V e VI)
Conversa com a Coordenadora Pedagógica do 3º período
Conversas com os professores na sala dos professores
Conversas com alunos e agentes escolares.
Participação na última reunião de JEI (Grupo VI)
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Participação na Comissão dos professores
Participação na reunião de pais.
Início das aulas.
Participação em duas JEI’s (Grupo IV e V)
Conversa com professores na sala dos professores
Conversa com os professores
Participação na última reunião de JEI (Grupo VI)
Reunião dos professores com o Diretor
Conversa com alunos
Participação na última reunião de JEI (Grupo VI)
Participação na última reunião de JEI (Grupo VI) – Discussão de um texto.
Participação na última reunião de JEI (Grupo VI) - Conversa com os professores.

10/8
27/8
31/8
28/9

4.5. Os grupos de discussão
A sala onde ocorrem as JEI’s fica ao lado da sala da Coordenação Pedagógica e
à volta de uma mesa central há, aproximadamente, nove cadeiras e atrás, um sofá.
De maneira geral, da parte de todos os professores não houve recusa verbal em
participar das discussões. Enfatizo o verbal, porque o não-verbal sinalizaria algo
diferente.
Alguns grupos foram pouco dinâmicos, porque não havia disponibilidade dos
professores em discutir o tema proposto. Quando havia uma maior participação,
naturalmente a discussão se tornava mais fluida e dinâmica.

Grupo III
Tratava-se de um grupo menor, composto por cinco professores, sendo quatro
do 2o período e duas professoras do 3o período. Foram realizadas duas reuniões. Na
primeira, às 13 horas, horário previsto de início, havia somente dois professores na
sala. Por volta das 14 horas chegaram mais dois professores e a Coordenadora
Pedagógica.
Após ser apresentado pela Coordenadora Pedagógica, expliquei os objetivos da
pesquisa e iniciamos as discussões. Talvez por ser o primeiro dia em que me reunia
com eles, os professores pouco falaram. Mas o que foi verbalizado focalizava a
violência cometida pelos alunos, entre eles ou para com os educadores.
Na semana seguinte, na segunda reunião, a discussão fluiu melhor, embora a
atenção de alguns professores fosse dividida com a preparação das aulas, muitas
vezes feita dentro desta reunião. Como a proposta da pesquisa previa trabalhar
somente com um grupo e o grupo VI mostrou maior interesse e participação, a partir
da terceira semana, interrompi os trabalhos com este grupo.
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Grupo IV

Foram realizadas três reuniões com o grupo IV que congrega nove professores.
Participaram

da

primeira

reunião

os

nove

professores,

duas

Coordenadoras

Pedagógicas e o Assistente Administrativo. Embora a reunião contasse com 12
participantes, poucos se manifestaram. Alguns começaram a conversar entre eles e
duas professoras chegaram a sair da sala no meio da reunião. No entanto, foi o grupo
em que a discussão fluiu mais.
A Coordenadora Pedagógica participou bastante, como havia feito no grupo
anterior. Em determinado momento ela pediu licença para perguntar a duas
professoras, que lecionavam também em outras escolas, se essa era mais violenta
que as outras. Uma disse que era igual e outra contou que como na outra escola ela
lecionava para as turmas de 6ª à 8ª séries, havia um grau maior de violência.
Como no grupo III, durante os debates, os professores faziam outras tarefas,
como preenchimento do diário escolar, preparação da aula, entre outras, o que os
impossibilitava de participar. Na segunda reunião, houve um engajamento maior dos
professores, enriquecendo as discussões ao refletirem sobre sua função como
educadores.
Algumas professoras deste grupo, tanto na primeira reunião como na segunda,
demonstraram estar comprometidas com algum tipo de transformação nas relações
entre a escola e a comunidade. Em contrapartida, houve professoras que assumiam a
postura “eu faço a minha parte”, atribuindo os problemas em sala de aula aos alunos
e seus familiares.

Grupo V

Com este grupo, foram realizadas três reuniões de que participaram oito
professores que lecionam no último período da noite. Na primeira reunião, após as
apresentações, uma das professoras começou a demonstrar sinais de que algo a
incomodava. Perguntei se ela teria algo a falar, e ela me perguntou se eu ia
entrevistar os alunos, pois, segundo ela, não adiantaria nada eu “sondar” os
professores sem conversar com os alunos. Acrescentou que, desta forma, a pesquisa
começaria equivocada, se o objetivo fosse descobrir as causas da violência. Respondi
que o meu interesse não era descobrir as causas da violência e que o foco da minha
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pesquisa eram os professores. Acrescentei que o meu intuito ali não era “sondar”, mas
propor uma discussão, ao que prontamente aquiesceu.
Nesse grupo, somente três professores falavam. Os demais faziam outras
atividades durante a reunião. Um deles, já no segundo encontro, quando convidado
por mim a participar, disse de forma hostil eu não sei. Eu não presto atenção nessas
coisas. Eu dou aula e pronto.
Foi um grupo complicado para se manter a comunicação, pois demonstrou
desinteresse em compartilhar idéias sobre o tema. Dois professores contaram que
desenvolveram estratégias para lidar com alunos, não sendo autoritários, mas
flexíveis e tratando-os como adultos. Um dos professores alegou que o tratamento
que a inspetora do 3º período dava aos alunos, gritando e ameaçando, poderia ser um
motivo de gerar violência.
O desinteresse em discutir o tema da violência foi marcante neste grupo. Havia
momentos em que todos os professores estavam corrigindo provas, efetivamente
paralisando a discussão. O momento que mais gerou silêncio foi quando solicitei que
me contassem algumas situações de violência com que haviam lidado bem ou não. A
maioria respondeu: não passa nada na cabeça.
Contudo, o grupo foi enfático nos três encontros em afirmar que não havia mais
problemas de violência no 4º período e que essa mudança se devia ao fato de os
alunos serem mais velhos e estarem mais comprometidos com os estudos.

Grupo VI
Realizaram-se oito reuniões com este grupo, das quais participaram cinco
professores; a Coodenadora Pedagógica esteve presente em 4 delas.
Após ser apresentado, um dos professores perguntou se esse meu trabalho
reverteria em algum benefício para a escola e se eles poderiam ter acesso ao relatório
final. Minha resposta foi que não estava fazendo uma pesquisa intervencionista, mas
que a idéia seria, por meio das discussões, atingir um objetivo em que se processasse
algo que havia partido das reflexões dos professores. Comprometi-me a mostrar-lhes
o resultado final da pesquisa.
Esse foi um grupo muito diferente dos outros e no qual me encontrei mais à
vontade, por causa do engajamento de todos os participantes. Eles não só definiam o
que era violência, como também assumiam de forma crítica e reflexiva os seus papéis
enquanto educadores, muitas vezes questionando até que ponto eles também não
cometiam violência com os alunos, ainda que fosse na intenção de fazer o melhor.
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O grupo se destacou também pela participação de dois professores críticos em
relação à Direção e ao papel dos educadores nesta escola, embora um deles
assumisse postura mais conciliadora e flexível diante dessas críticas.
Nos dois encontros iniciais, ficou óbvio a vontade de eles compartilharem suas
experiências. Esta característica grupal e o acolhimento que senti dos integrantes do
grupo, contribuíram para que decidisse priorizá-lo, realizando oito reuniões e uma
para devolutiva do meu relatório inicial.

4.6. O papel da Coordenadora Pedagógica
Desde a minha entrada na escola, a Coordenadora Pedagógica do 3o período se
mostrou sempre disponível em ajudar, como também interessada em discutir o tema.
Isto se deu porque o problema da violência já vinha preocupando o cotidiano da escola
e talvez, por isso, tivesse expectativas de que a pesquisa pudesse contribuir para
encontrar caminhos que a ajudassem a lidar com a situação.
Procurou desde o início facilitar a minha inserção nos grupos, muitas vezes
estimulando os seus integrantes a falarem, quando se mostravam demasiado
reticentes.
Esta

Coordenadora

Pedagógica

assumia

um

lugar

de

articulação

entre

professores e Direção, entre alunos e professores, entre a comunidade e a escola.
Desta forma, se encontrava muitas vezes preocupada e pressionada a enfrentar
osproblemas próprios de sua função: indisciplina, falta de professores, a manutenção
do grupo de professores coesa e um relacionamento satisfatório com a Direção, além
do fato de que muitas vezes não conseguia pôr em prática o que gostaria de fazer
pela escola.
Quanto ao seu relacionamento com os professores, percebi que era respeitada
por eles, o que contribuía para que seu vínculo, especialmente com o Grupo VI, fosse
marcado por muitas afinidades. Contudo, reconhecia que dentro deste grupo existiam
posturas um pouco “radicais”, que eram contrárias à sua forma de pensar. Havia
também um vínculo significativo com o grupo III, lembrando que ambos – grupo III e
VI – eram integrados por professores do 3o período.
Seu interesse pela pesquisa e algumas dificuldades políticas pelas quais passara
na escola, acabaram por gerar uma aproximação entre mim e ela. Às vezes ela me
posicionava como alguém que poderia dar uma resposta para as dificuldades que
enfrentava na escola. Em algumas ocasiões, me procurava para relatar situações mais
particulares da escola, que por questões éticas, não mencionarei aqui.

Um psicólogo perambulando pela escola

72

No entanto, como pano de fundo, essas questões que a Coordenadora
Pedagógica expunha, mostravam certo descompasso entre o que ela gostaria de fazer
do ponto de vista pedagógico e o que a Direção decidia que fosse realizado,
entendendo por Direção o conjunto de pessoas que compõem o quadro diretivo (ViceDiretora, Auxiliar Administradivo e o Diretor).

GRUPO III

GRUPO

GRUPO

VI

ALUNOS

V

CP
DIRETOR

ALUNOS

VICEDIRETORA

4.7. O que alguns alunos têm a dizer
Quando os professores estavam em sala de aula, eu procurava sempre caminhar
pela escola, principalmente durante o recreio ou durante as aulas vagas dos alunos.
Em um daqueles dias, encontrei alguns alunos e conversamos um pouco sobre o
seu dia-a-dia na escola. Vários alunos que se aproximaram para conversar acharam
que eu era do “Conselho Tutelar” ou da “polícia”. Achei interessante essas
associações, pois ambas remetem à esfera da justiça. Após meus esclarecimentos,
eles ficaram mais tranqüilos e a nova informação de que era psicólogo começou a se
propagar bem rápido pela escola. Nos dias seguintes, eles já perguntavam se a
informação era verdadeira, ou seja, se eu era mesmo psicólogo. Essa curiosidade
serviu sempre como uma porta para introduzir algum assunto nas conversas. Uma
vez, pude conversar com um grupo de alunos, que posteriormente descobri serem da
8a série A, uma sala considerada problemática. Percebi que, de fato, eles se sentiam
donos da escola, no sentido de proibir que outros colegas dilapidassem o patrimônio
escolar. Eles chegaram a admitir que já haviam jogado bombas na escola, mas que
não faziam mais isso por causa do desenvolvimento de uma relação mais cordial e
respeitosa entre eles e a Direção. A partir desse acordo, eles passaram a assumir a
função de “inspetores” de outros colegas.
Isto foi dito com certo orgulho, pois agora estavam ditando algumas normas.
Aproveitaram a conversa para falar do sucesso que tinham com as meninas,
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justamente por serem bagunceiros. Em certo ponto do diálogo, um aluno disse:
vamos lá conhecer a minha classe, ninguém vai fazer nada com você, você está
comigo.
Quando perguntei o que eles achavam da escola, responderam que era legal,
mas muitas vezes atribuíam a eles culpas que diziam não merecerem. Em vários
momentos, com outros alunos, esse tema voltou a surgir na voz de um dos alunos,
também da 8a série:
Cara, você pode fazer do que quiser, mas não diga que eu fiz
algo que eu não fiz. Isso me tira do sério (aluno 8a série).

As aulas vagas, ocasionadas pela falta de professores, ocorrem com muita
freqüência. Os alunos se vêem muitas vezes obrigados a ter que preencher o tempo
com alguma atividade em sala de aula, pois caso permaneçam nos corredores, podem
atrapalhar o andamento de outras salas de aula.
Era naqueles encontros que procurava me aproximar dos alunos, que já sabiam
que eu era psicólogo, para conversar com eles sobre a escola, indagar sobre o que
eles mais gostavam e outros assuntos que porventura surgissem. Houve um dia em
que eu fiquei numa sala de aula esclarecendo qual era a função do Psicólogo,
aproveitando para desmistificar a idéia de que nós só cuidávamos de louco.
Sempre que havia poucas atividades, muitos alunos se queixavam da falta
constante de professores, da sujeira das salas de aula e de como se sentiam
prejudicados por não poderem usufruir, principalmente nos momentos vagos, da sala
de informática.

4.8. As posições do “Psicólogo” na escola
A atribuição de poder ao psicólogo, em certa medida, é esperado em decorrência
de construções históricas em torno do saber psíquico. Para Nikolas Rose, o lugar que a
Psicologia ocupou nas sociedades ocidentais, orientadas por uma ética liberal, foi o da
“especialização” (expertise).
Eu uso o termo ‘especialização’ para referir a um tipo
particular de autoridade social, caracteristicamente disposta
em torno de problemas, exercendo um olhar diagnóstico,
reivindicando uma verdade, defendendo uma eficácia técnica e
31
reconhecendo o valores éticos humanos.”
(Rose, 1998,
p.86).

31

Grifo do autor.
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A partir de um coerente regime intelectual e prático, a Psicologia ofereceu a
todas as pessoas (principalmente aos profissionais “psi”) um terreno fértil para
construção de verdades com vistas a legitimar a autoridade nos discursos. Mais
importante ainda, ela reivindicou exercer o poder por intermédio de um conhecimento
da subjetividade, oferecendo uma autoridade social com base não somente em
premissas técnicas e científicas, mas também éticas (Rose, 1998).
No que tange ao âmbito educacional, muitas vezes atravessado por ações de
cunho normativo, o profissional “Psi” pode assumir a execução de um “projeto
messiânico de correção”, contribuindo para a perpetuação de queixas escolares
acríticas. Assim, segundo Aquino, ...a tarefa docente passa ser a de prevenir para não
ter de remediar mais tarde. Daí o tão conclamado auxílio dos especialistas
parapedagógicos (psicólogos, médicos e afins) (2003, p.18).
Quadro 5: O lugar do Psicólogo nas falas de alunos, professores e pais.

Ah.... Psicólogo? (riu)....o que você vai
ter de trabalho aqui! Você não vai sair
daqui hoje! Eu vou te amarrar aqui na
escola (riu) (inspetora de alunos)

Você não tira espíritos obsessores?
Porque acho que esses alunos estão
possuídos pelo demônio (professor do
3º período).

Como é que você vai pesquisar violência
sem escutar os alunos? É lá que está a
causa da violência. É só um toque que
eu estou dando para a sua pesquisa.
(professora do ultimo período).

O PSICÓLOGO

Você veio? Achei que você já tivesse
desistido (professora do 3º período)

O senhor é Psicólogo? Vixe! Louco não
vai faltar (aluno da 8ª série).

Psicólogo é bom porque pode ajudar a
gente na confusão (aluno da 8ª série).

Ouvi falar que há um psicólogo aqui.
Isso é muito bom para a escola (pai de
aluno durante a reunião de pais).

Apesar do senhor ser jovem, eu vou
continuar lhe chamando de “Doutor”,
porque o senhor estudou para resolver
problemas (Coordenadora Pedagógica).

Você que é o Psicólogo que vai trabalhar
com a violência? Já te contaram uma
história? Uma vez vieram alguns
Psicólogos da PUC aqui para falar sobre
violência, trouxeram retro projetores,
tudo. Quando viram dois alunos
bringando no pátio, foram embora
rapidinho (Prof. 4o período).

Não desistiu ainda? Se continuar vindo
aqui você vai acabar desistindo da
profissão (risos) (inspetora ).

Pode-se perceber pelas falas selecionadas acima, os diferentes lugares nos quais
fui posicionado ao longo da pesquisa, sendo o mais marcante a posição de alguém que
veio consertar os problemas da escola e dos alunos. No entanto, as minhas assertivas
quanto aos objetivos da pesquisa, como forma também de me reposicionar contra
esse lugar messiânico, acabou por diminuir tais atribuições. Sempre procurei deixar
claro que minha pesquisa não visava resolver os problemas da escola, mas sim
entender como os professores lidavam com um cotidiano de violência no âmbito
escolar.
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Ao mesmo tempo em que havia uma expectativa grande quanto à minha função
de psicólogo, minha presença também serviu como “testemunha” do heroísmo desses
educadores. A partir da pergunta “não desistiu ainda?”, evidenciava-se também o
outro lado da moeda “nós ainda estamos aqui!”. Esta idéia retorna na voz de um outro
professor que relatou a desistência de outros psicólogos pesquisadores (também da
PUC) por não terem agüentado a realidade da escola. De certa forma, a violência
desperta sentimentos de impotência, e permanecer num ambiente onde ela está
presente, não deixa de ser um ato heróico.
Quanto aos professores do 3º período, mais especificamente os do Grupo VI,
percebi que eles me colocavam num lugar de alguém que poderia ajudá-los, embora
no início houvesse reservas em falar mais abertamente comigo, pois até então eu era
uma pessoa nova e estranha entre eles. Esse lugar colaborativo sofreu uma mudança
a partir da segunda etapa da pesquisa, sobre a qual falaremos no próximo capítulo.
A imagem do psicólogo para os alunos é de alguém que cuida da loucura, termo
utilizado por eles e que serviu também para que adotassem uma atitude de precaução
em relação a mim. No dia em que expliquei o que pode fazer um psicólogo (que não
era somente tratar de louco) e o que eu estava fazendo lá (entendendo como
funcionava a escola), os alunos começaram a me ver de outra forma, aproximando-se,
algumas vezes, para conversar.
As perguntas do tipo “como devo agir nessa situação”, ou “o que o senhor faria
com esses alunos” por parte da Coordenadora Pedagógica e dos agentes escolares
diminuíram quando perceberam que eu não estava lá para fornecer receitas de como
agir, mas sim para pensarmos juntos. No entanto, ainda surgiam perguntas do tipo
“você não quer conversar com o aluno X, ele tem tantos problemas”.
Enfim,

o

lugar

do

psicólogo

abrange

um

espectro

que

vai

desde

exorcista/curador até colaborador. No entanto, quando os problemas de indisciplina
são localizados nos alunos, a evocação de um especialista “psi” pode contribuir para
uma visão acrítica e pouco reflexiva. Diante disso, Julio Groppa Aquino faz a seguinte
afirmação:
É certo, portanto, que um inadiável trabalho ético-político se
impõe aos educadores atuais: problematizar a demanda
psicologizante que parece reinar entre uma parcela crescente
dos profissionais da educação, demanda essa que tem como
resposta a questionável oferta de uma vasta gama de serviços
parapedagógicos ( 2003, p.36).

E também não podemos deixar de nos responsabilizar, nós psicólogos, pela
construção desse lugar de poder, responsável pelas normatizações e atribuições
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diagnósticas sem critérios. Para os profissionais menos comprometidos com este tipo
de autoridade, a resistência é algo inevitável.
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5. As “violências” na escola
A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem
tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras
verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir,
humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo
pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos
pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar.
(Paulo Freire, 1987, p.78)

5.1. Repertórios interpretativos
Segundo

Jonathan

Potter

e

Margaret

Wetherell

(2002),

repertórios

interpretativos são “agrupamentos de termos, descrições, lugares-comuns, e figuras
de linguagem, muitas vezes agrupadas em formas de metáforas ou imagens vívidas e
muitas vezes utilizando-se de construções gramaticais e estilos distintos” (p.213).
Os repertórios são definidos como unidades lingüísticas utilizadas para explicar
as várias versões de eventos e ações que estão a nossa volta. Eles podem ser
escolhidos de acordo com o seu contexto (produzido dos atos que são constituídos por
ele, portanto, também uma produção social) e os estilos gramaticais específicos ou
gêneros de fala. Ou seja, a idéia de repertório prioriza a flexibilidade de seu uso.
Para Spink & Medrado (2001), o foco dos estudos que utilizam a idéia de
repertórios interpretativos não é a regularidade e o consenso nos discursos, mas sim a
polissemia, os múltiplos sentidos presentes nos diferentes usos dos repertórios.
A partir dos encontros que tive com os educadores e dos registros realizados
durante a pesquisa, procurei elaborar uma síntese, organizando as falas dos
participantes originadas de três questões que introduzi tanto nos grupos de discussão
como nas situações do cotidiano da escola:
1. O que se entendia por violência na escola.
2. Como se explicava essa violência.
3. As diferentes formas adotadas para lidar com ela.

5.2. O que se entende por violência na escola
A escola julga o que é conflito
(Peralva, 1997).

É

importante

ressaltar

que

a

seleção

dessas

falas

não

se

presta

a

generalizações, até mesmo porque algumas delas foram verbalizadas por um único
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educador. No entanto, elas nos mostram as diferentes versões e aspectos relevantes
que circulam nesta escola ao se conversar sobre violência.

Violência entre alunos:
Indisciplina dos alunos
Humilhação entre alunos
Agressão e intolerância entre alunos

Código de silêncio
Ameaça e desistência
Presença de armas
Falta de ética entre alunos.
Banalização

Eles bagunçam o tempo todo .
Outro dia vi um aluno humilhando o outro porque não tomou banho. É
crueldade mesmo .
O menino passou no corredor e o outro colocou o pé para ele cair. O menino
deu um soco no rosto do outro menino que ele bateu o rosto na parede e a
cabeça na porta do armário.
Uma menina deu uma facada na outra por ter roubado o namorado.
Porque na hora que o aluno vai falar (participar da aula), ele é motivo de
chacota pra todo mundo. Essa é a pior agressão que eu vejo.
Os alunos hoje em dia já saem na porrada.
Há uma intolerância entre eles muito grande. Com gay, negros, etc.
Se uma criança olha para a outra, o outro já fala ‘que foi?’ e sai no tapa.
Às vezes, quando eu estou dando aula, os alunos começam a jogar carteiras
uns nos outros.
Há um código de silêncio muitas vezes entre os alunos. Silêncio para mim é
violência.
Um aluno meu se sentiu ameaçado e pensou em desistir.
Muitas vezes tivemos que apartar briga de aluno... Aluno que vem armado
para matar o outro.
Falta ética entre os alunos. Ao agredirem, eles não estão nem aí. Tanto os
alunos mais calmos, os benquistos, quanto os malquistos, ambos incomodam a
sala.
Um aluno que certo dia jogou ácido num colega e que depois disse ‘não
queimou muito não.
Eles dizem ‘mataram ele’ numa boa.

Fica muito claro que violência, para os educadores, é, sobretudo associada a
atitudes

intolerantes

e

gratuitamente

violentas

entre

os

alunos.

Esses

comportamentos agressivos abrangem tanto aspectos verbais como físicos. Se as
relações entre os alunos são orientadas por essas agressões, fica difícil pensarmos
num espaço para a ética entre eles. Ou melhor dizendo, a ética que orienta as
relações são marcadas pelo desrespeito e humilhações.
O silencio entre os alunos, considerado violento pelos educadores, é visto como
uma forma coercitiva empreendida entre eles com o objetivo de evitar que denúncias
de incivilidades sejam levadas à Direção. Este silêncio serve também para evitar que
algum ato criminoso ou encarceramento de algum colega seja comentado entre eles.
Ironicamente, na escola, o aluno que participa é muitas vezes cerceado pelos
colegas mais desordeiros. Parece que, para os professores, a violência mais deletéria
é a simbólica, quando a coação e a humilhação atravessam as relações entre alunos,
muitas vezes, de forma silenciosa.
A conseqüência mais grave desses atos é o perigo da banalização. A morte, atos
fisicamente agressivos e até mesmo a criminalidade em si (presentes muitas vezes na
própria família), são rotineiramente incorporadas no dia-a-dia do aluno. Embora essa
questão tenha sido pouco problematizada pelos educadores, há de se supor que a
banalização é uma estratégia de sobrevivência diante dessas situações de violência.
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Não podemos esquecer, tampouco, que tal estratégia não é privilégio dos alunos, mas
também se faz presente entre os educadores que, em vários momentos, sem
intenção, acabam por negligenciar ocorrências que careceriam de alguma intervenção
pedagógica.

A Família e a escola:
A família foi mencionada nas discussões de forma mais incisiva pelo grupo de
professores que leciona para os alunos de 1a à 5a séries. Obviamente, a presença da
família é crucial no início da formação desses alunos. Até mesmo por ser essencial,
sua ausência é evidenciada. Nas conversas que tivemos, a família é retratada como
violenta, tanto na relação dos pais com os filhos, como dos pais com a escola,
entendendo-se escola com outra conotação, a saber, mais precisamente, os
educadores.

Mães agressivas com os próprios
filhos
Violência familiar
Agressividade das mães com os
funcionários da escola

não sei pro que esse menino nasceu. Eu deveria ter abortado ele mesmo (fala
de uma mãe reproduzida por um dos participantes).
A aluna falou comigo que estava toda marcada, pois o pai havia dado uma
surra nela. Que violência, né? Ela levantou a blusa e mostrou as marcas.
Elas xingam a gente quando as chamamos para conversar.

Atitudes agressivas dos alunos com os professores:
Preconceito racial em relação ao
professor
Ameaça de aluno ao professor

Desrespeito e confrontação
Impedimento ao trabalho do
professor
Impossibilidade de se comunicar
com a classe
Roubo
Mentira

...Eles (alunos) começaram a fazer referência à minha pessoa (...) o modo
deles falarem e de interagirem com você é muito violento...eles começaram a
falar do meu cabelo, se eu tinha pente, que tinha que alisar o cabelo
(depoimento de uma professora).
Teve dia em que um aluno estava bagunçando e eu precisei tirá-lo da sala de
aula (...) Ele escapou da direção e foi lá bater na porta (...) eu segurei a porta
e ele começou a me chutar(...)Eu disse ‘ não faça isso’. Eu pensei que tivesse
acabado ali (...) Ele apareceu no ponto de ônibus e começou a falar um monte
de coisas pra mim. E começou a mostrar um monte de hematomas no braço.
Eu não sou louco de pegar o aluno...
Ao pedir para parar de atirar massinha, um aluno me disse: você tem prova?.
Vocês querem ver até onde vai a ousadia? Um aluno pegou a massinha,
enrolou e atirou nas costas da professora R..
Violência é querer dar aula e não conseguir.
A prof M. fez doutorado, vem com disposição. Ela consegue dar aula? Não
consegue.
Um mínimo de organização é necessário para que eles te deixem falar. Se
você começa a falar, eles gritam. Se você começa a falar de forma mais
enérgica, eles começam a bater na carteira.
eu entrei na sala e fechei a porta...o moleque precisou sair pra tomar remédio
e eu deixei a chave na porta e a chave sumiu... a gente ficou trancado.
Há tantas violências diferentes. Por exemplo, eles mentem.

Preconceito racial e ameaças não são somente observados entre os alunos,
mas também, com relação aos professores. As ameaças surgem sobretudo, diante de
alguma atitude disciplinar por parte do professor. Porém, a queixa mais presente foi o
desrespeito aos professores, que muitas vezes querem, mas não conseguem dar aula.
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Em alguns momentos, esses comportamentos beiram à ousadia. O problema de
comunicação aponta para um descompasso entre o que o professor quer e a maneira
como se comporta o aluno.

Dilapidar o patrimônio
Descuido ao patrimônio
Apropriação do patrimônio
Violência de aluno contra patrimônio
da escola

Eles ganham giz de cera e acabam riscando toda a parede com giz de cera.
Isso é violento.
Os alunos arrancam materiais da escola.
O Ronaldo jogou uma bomba no banheiro outro dia.

A violência no que diz respeito ao patrimônio da escola, como atirar bombas, por
exemplo, ou roubo de materiais da escola, foram também destacados pelos
educadores. Isso nos ajuda a entender a presença de grades e telas de proteção no
prédio. Segundo alguns professores, essas incivilidades justificam a restrição ao
acesso a recursos materiais, como vídeo e computadores.

Falta de estrutura da escola e do Sistema de Ensino:
Passagem da 4a para a 5a série
Impedimento ao trânsito livre do
aluno, na falta de professor
Ausência de intervenção por parte
da direção
Falta de funcionários na escola

passagem da 4a para a 5a série é violenta para os alunos devido à falta de
preparo deles.
Eu acho que isso é violento....segurar aluno.
Então talvez um item da violência vem daí, porque há ausência.
Quer ver o que eu entendo como violência? Na sala do lado, sem professores,
uma bagunça. Fui prejudicado por estar faltando funcionário na escola. A
estrutura da instituição é muito precária.
Dar aula em duas salas porque faltou professor é uma agressão.

Muitas das queixas dos educadores referem-se à falta de uma macroestrutura
que dificulta o andamento da escola, como por exemplo, na ausência de professores,
não se conta com professores substitutos. No que diz respeito à escola propriamente
dita, a falta de estrutura caracteriza-se pela inexistência de normas construídas
coletivamente pelos educadores. Neste ponto, a omissão do Diretor acaba sendo
considerada violenta, uma vez que impossibilita o estabelecimento de regras e
condutas definidas em comum acordo, principalmente em relação à entrada e,
principalmente, à dispensa dos alunos em situações de aula vaga ocasionadas pela
falta de professores.
Estes aspectos mais políticos da escola foram intensamente problematizados
pelos professores do 3o período, que lecionam para os alunos de 6as a 8as séries.
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Entre educadores
Às vezes você entra na sala dos professores, dá bom dia e aí te ignoram
completamente. Isso é violência.

Falta de cidadania entre os
professores

Intervenções do Educador:
Intervenção dos próprios
educadores
Imposição da figura do professor
Atitude do educador com o aluno

A nossa intervenção gera violência. A N entrou aqui falando de um aluno...a
intervenção dela é agressiva com o aluno. Aí gera mais violência.
...muitas vezes os professores querem impor a sua função de professor,
trancando a sala de aula.
Tipo fechar a porta na cara ‘você não vai entrar’.

Foi colocada a possibilidade de o educador gerar também violência quando adota
medidas mais autoritárias, por exemplo, fechar a porta na cara do aluno. Outro fato
que pode motivar indisciplina é, por motivos vários , a aula ser desestimulante.
Estas medidas apontadas como exemplos de violência também foram referidas
como conseqüência de falta de coesão do grupo e deste com a Direção, pois muitas
vezes, não conseguem estabelecer e aplicar normas de convivência que propiciem
uma maior coerência entre todos. Sentindo-se “sozinho”, cada um acaba por adotar a
medida que melhor resolva a problemática do momento. Segundo Peralva, tal situação
é muitas vezes produto de uma ausência institucional:
No caso do professor, as modalidades de gestão da violência
mais freqüentemente empregadas são um pouco particulares,
na medida em que ele busca definir-se muito mais diretamente
por um estatuto profissional. Nesse sentido, ele se apóia em
um papel que, na ausência de um quadro institucional, cabe a
ele próprio codificar. No espaço-classe, a exigência de ordem
da qual ele é portador constitui uma pré condição para a
realização do trabalho escolar. Entretanto, muitos professores,
reconhecendo a insuficiência dessa exigência, formulada como
um arbitrário magistral, procuram combiná-la com uma
preocupação de comunicação com os alunos, que está mais
ligada às estratégias de construção de uma competência
relacional, tal como mencionamos antes (Peralva, 1997, p.16)

Desigualdade social
Situação socioeconômica dos alunos
Precariedade social
Situação de vida (desemprego)
Manutenção do Estado

Alguém ter que parar de estudar para trabalhar. Para mim isso é violência.
Eles vivem sem condições de trabalho. A precariedade em que vivem, sem
saúde e condições básicas, ausência do Poder Público. Isso é violento.
A violência que a gente vê com os alunos é uma violência de situação de vida.
A gente vai fazer o quê?
Eu acho uma violência o Estado ter que bancar o kit material para o aluno.
A comida que é dada na escola é uma violência.

As questões que envolvem as desigualdades sociais e econômicas dos alunos
foram unicamente observadas pelo grupo V, composto por professores que lecionam
para a Suplência (alunos mais velhos do período noturno). Esta realidade é bastante
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visível para esses professores, pois muitos alunos trabalham o dia inteiro e estudam à
noite. A crítica maior recai sobre a atitude paternalista do Estado, pois, segundo eles,
ao invés de dar material escolar e merenda, o Estado deveria desenvolver políticas
públicas que diminuíssem a taxa de desemprego: em vez de ter emprego, eles têm
merenda. Essa é, sem dúvida, a única violência que o grupo vê no 4o período.
Evidentemente, as questões sociais fazem parte da realidade de todos os
alunos e da comunidade servida pela escola, mas, curiosamente, nenhum outro grupo
deu destaque a esta questão.

5.3. Como explicam a violência na escola.
Nas explicações da violência na escola é que constatamos com maior
incidência a utilização do que se chama de “Repertórios Essencializantes”. Como uma
forma de lidar com situações potencialmente conflitantes, a utilização desses
repertórios delimita espaços e define pessoas por uma característica, em detrimento
de sua complexidade. Esta forma de definir o outro cumpre a função de resgatar a
segurança ontológica, aspecto discutido no capítulo 2.

Desestrutura familiar/ Falhas na comunicação entre os
familiares
Uma das principais vilãs, quando se discute violência ou comportamentos
desviantes, é a família, tida aqui como núcleo do desenvolvimento moral do indivíduo.
A desestruturação familiar irradia os seus efeitos não só para a relação pais e filhos,
como também para a escola.
Desestrutura familiar
Agressividade dos pais
Falta de diálogo em casa

Descaso da família

Banalização da violência na
própria família
Atribuição da responsabilidade
de educar para a escola
Transferência dos problemas
para a escola

Mãe é alcoólatra.
A maioria tem pai bêbado que bate nos filhos.
A gente vê maldade neles.
Eles vivem uma situação de briga constante. Não tem diálogo em casa.
Se eu te mostrar alguns desenhos de algumas crianças, você vê
armas...Desenhos violentos.
As crianças aprendem em casa a lógica da agressão. Se a criança chega
em casa porque apanhou, apanha dos pais. Os pais incentivam que os
filhos revidem. A famosa frase “bateu, levou”.
As crianças não têm culpa.
Até que ponto chega o descaso da família...Eu chamei a mãe e ela
literalmente escreveu: “eu já sei o que você vai falar... eu não tenho o
que fazer com ele...então eu não vou pra escola”. Como é que você não
sabe o que vai fazer com um menino de 7 ou 8 anos?
Então tem criança em sala de aula que acha normal o pai roubar. Eles
dizem “mas tá certo, professora!”.
Elas (as mães) jogam a responsabilidade para a gente porque é mais
fácil. A mãe é vagal e a escola está sozinha nisso.
O problema agora passa a ser da escola. Teve uma mãe que chegou pra
mim e falou: “achou ruim? Põe na Febem”.
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O menino chega na escola sem blusa e diz “estou sem blusa”. “Você não
trouxe um agasalho?”, “a minha mãe falou que a prefeitura tem e que é
pra senhora me dar”.
As mães hoje em dia... elas estão muito mais armadas contra.
Pelo fato das crianças receberem refeição completa, uniformes e
material escolar, isso deveria diminuir a violência...eles poderiam cuidar
melhor da escola e ver a escola de forma diferente.
A gente vê pouca participação dos pais na escola, na vida do filho, na
própria casa.
Vi um bilhete de um pai que havia mandado da prisão para mim,
pedindo que eu exigisse a lição e que eu avisasse, caso o menino não
estivesse indo bem.

A agressividade dos pais em casa, um ambiente doméstico sem diálogo, a
desorientação dos pais quanto ao que significa educar, o descaso deles com a
educação dos filhos, a banalização da violência pela própria família, a falta de
reconhecimento da família quanto ao que a escola oferece, a atribuição da
responsabilidade de educar para a escola e a pouca participação da família foram os
itens mais discutidos no grupo. Como já havia realçado, a família foi mais discutida no
grupo de professoras que lecionam para as crianças mais jovens.
Parece haver uma confusão entre o que é ser filho e aluno para os educadores.
Como aponta Aquino, o filho de uma ‘boa’ família seria equivalente a um ‘bom’ aluno,
independentemente da qualidade de sua experiência escolar. Equação reducionista
que mais ilude do que explicita a delicada relação entre a escola e seu entorno

(2003).
Para Jock Young (1999), essa insistência advém de uma busca nostálgica de um
mundo outrora organizado e certo, semelhante ao modelo familiar das sociedades
modernas. A resistência à destradicionalização dos alicerces familiares parece
corroborar com a resistência à democratização, como afirma Aquino:
A queixa contra a família parece representar a ponta do
iceberg da resistência dos profissionais da educação à premissa
extensiva da democratização escolar. Ainda parece pouco
metabolizado o principio de que todas as crianças e todos os
jovens teriam direitos a uma escolarização mínima, obrigatória
e inclusiva. [...] Mais correto seria admitir que os modelos
familiares – sempre no plural – encontram-se em estado de
expansão e não de desestruturação, como se costuma alardear
(2003, p.45-46).

Agressividade entre alunos:
Falta de diálogo entre alunos
O tratamento entre os alunos

Eu acho que as crianças hoje aprendem que tudo tem que ser resolvido pela
violência.
Eles não conversam.
O que dificulta a diminuição da agressividade é o jeito como se tratam. Uma
agressão maior ainda.
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Neste aspecto, os educadores explicam a violência pela ausência de diálogos,
ou melhor, de habilidades comunicacionais. Tal deficiência não só gera violência como
impede a sua diminuição.

Envolvimento com a criminalidade:
Envolvimento com a criminalidade
Presença de traficantes

Têm alunos que estão envolvidos na bandidagem.
Há muitos traficantes na região.

Esse é um tipo de discurso recorrente, freqüentemente propagado pelos
noticiários locais sensacionalistas. Explicar a violência pela presença da criminalidade,
embora tenha sua pertinência, pode levar a alguns reducionismos e impedir que se
reflita também sobre as práticas pedagógicas e a qualidade da comunicação entre os
partícipes do ambiente escolar.

O relacionamento do aluno com a escola:
Represália de aluno à escola
Descrédito dos alunos perante as
normas

Um amigo, um comparsa do Marcio atirou a bomba na escola porque nós o
repetimos. “o Marcio tinha que ficar na nossa sala, entendeu?”.
Porque se o aluno passar pela diretoria, ele vai dizer: “é só isso? Eu só fico
sentado aqui na diretoria? Eu vou levar uma bronca e depois eu posso voltar para
a sala de aula? Beleza!”

Se os alunos não tiverem uma visão edificante da escola, sua relação com ela
será condizente com essa visão. O que essas falas nos fazem pensar é que a escola é
vista como adversário e não como aliada. Aliado é o amigo que foi reprovado.
Um outro ponto discutido nos remete à qualidade da relação estabelecida pela
Direção com os alunos ditos “problemáticos”. Muitas vezes, se adota a estratégia de
“passar a mão na cabeça”, algo veementemente criticado por alguns professores do
grupo VI. Tal atitude, além de desestabilizar qualquer tentativa de disciplinarização
dos alunos, acaba por desacreditar alguns educadores que defendem normas de
convivência mais válidas.

Falta de estrutura da escola e do sistema de ensino:
Falta de estrutura da escola e do
sistema de ensino
Ausência de uma política da escola
quanto a normas
Falta de funcionário
Falha quanto à liberação de aluno,
na ausência do professor
Aulas tradicionais e desestimulantes

As classes são cheias.
Que nem hoje, temos 35 alunos em cada sala. O que acontece: os pais vão ao NAE
e fala que não tem vaga e eles ligam para cá pedindo para que a gente coloque
mais crianças. Fica difícil controlar 35 a 40 crianças.
Sem uma política educacional, uma política de controle... Todo mundo fala do
Diretor, mas o Diretor aqui não existe. Não se tem a intervenção de quem tem o
poder de direcionar. A falta de política da escola faz com que a gente venha a
trabalhar mais com intervenções do que com a própria aula.
Cadê os funcionários responsáveis pela escola?
Não pode dispensar aluno em aula vaga....a legislação não prevê.
A comida (metáfora para conteúdo das aulas) que a gente está ofertando para ele
não é muito boa. Isso também gera certas violências em sala de aula porque o
aluno já vem com aquela predisposição: ‘aquela aula chata de novo?’.
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A educação é muito tradicional, gera violência.
Se ele está de saco cheio, ele tem que extravasar. Fala sério! Ficar sentado quatro
horas aqui é muito chato.

Alguns

educadores

se

queixam

da

falta

de

sensibilidade

de

órgãos

centralizadores, como o Núcleo de Ação Educativa (NAE) que autorizam matrículas,
inflando o número de alunos nas salas de aula e inviabilizando uma melhor qualidade
de ensino. Podemos ver essa questão por duas vertentes: a primeira refere-se ao que
Aquino chamou de “resistência ao ensino democrático”. A segunda aponta para uma
democratização acrítica por parte do governo, não oferecendo condições de fato para
uma melhor qualidade de ensino.
No entanto, isto não isenta o educador de se aperfeiçoar em sua prática
pedagógica. Podemos apreender das falas o quanto a sala de aula também pode ser
desestimulante, quando práticas pedagógicas tradicionais e conservadoras são
adotadas. Os educadores explicam a emergência de comportamentos violentos por
parte dos alunos como forma de reação a esse lugar, a escola, que é desestimulante
tanto pela constante falta dos professores, como em relação ao conteúdo pedagógico.

Mídia:
Responsabilidade da mídia
Influência da mídia

A mídia quando mostra alguma coisa, é sempre culpa do professor.
Ela exacerba tanto a violência quanto a atuação dos educadores frente a (sic)
essa situação”.

A mídia tem sua parcela de responsabilidade pela reificação da violência na
sociedade, por seu poder comunicacional e instituidor de verdades. Em nenhum
momento a mídia foi colocada pelos educadores como meio de informação e
conscientização.

Desvalorização do professor:
Desvalorização da profissão de
educador

Confusão sobre educar

Isso tem a ver com a desvalorização da nossa profissão. Acho que é até uma visão
social. Qualquer um educa.
...qualquer um pode dar uma opinião que será mais valorizado do que a do
professor.
...Porque com o médico eu até questiono a medicação que ele vai me dar, mas
dentro de um patamar de respeito, porque eu sei que ele estudou para aquilo.
Agora no nosso caso não. Qualquer um....pode educar.
...acho que se confunde muito ser professor, o educar nesse sentido da nossa
profissão, com o cuidar da criança. O educar do pai e da mãe. Como qualquer um
pode ser pai ou mãe, até biologicamente capacitado para isso, parece que
qualquer um pode ser professor.

Ao mesmo tempo em que o grupo faz uma distinção entre educar filho e
educar aluno, em outros momentos, a queixa era de não terem esses bons filhos
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como alunos. Esta contradição não ofusca a importância desse tópico, pois a
desvalorização do educador é algo progressivo nas ultimas décadas, em decorrência
até da má qualidade de ensino e de muitos alunos terminarem o ensino fundamental
semi-analfabetos.
Mas o que uma professora apontou sobre o exemplo do médico nos coloca
diante

da

constatação

de

que

a

confiança

básica

nas

relações

humanas

contemporâneas vem sofrendo uma erosão também progressiva. A confiança em
sistemas abstratos –confia-se no piloto de um avião, mesmo não tendo conhecimento
algum de aviação- (Giddens, 1991), parece não ocorrer na Educação.
Esta indistinção sobre o que é educar na escola parece atravessar todos os
envolvidos e não somente os pais.

Desigualdade e injustiça social:
Meio em que vivem
Carência social e moral
Desemprego
Impunidade
Paternalismo do Estado
Impunidade (aluno se sente
ameaçado)

Eles vivem em guetos.
A carência não é só financeira. Ela é moral. Estão indo para o caminho do crime.
A violência ocorre diante do grande desemprego que eles vivem.
Vê o senhor Paulo Maluf. Olha a impunidade.
Ele teria que ter um trabalho para sustentar e comprar o próprio material.
A impunidade rola solta por ai.

Embora seja questionada a relação causal entre desigualdade social e violência,
para os educadores tais fatores são influentes na gênese da violência. Desigualdade e
impunidade contribuem para uma equação, em que a ética e o respeito podem ser
equivalentes a zero. A carência moral, portanto, seria a conseqüência mais funesta e a
mais promissora para se adentrar na criminalidade.

Postura do Educador:
Emprego seguro –
descomprometimento do educador
Produtor de violência

Por exemplo, para eu ser mandado embora daqui, eu tenho que fazer muita m...O
que traz as pessoas aqui é a perspectiva de um emprego seguro....têm
professores que estão vindo por vir.
Precisamos pensar até que ponto nós não produzimos violência também.

As discussões que procuravam colocar o próprio educador de forma crítica
foram as que surgiram sobretudo no grupo VI. Um dos professores chegou a
questionar até que ponto suas práticas pedagógicas não gerariam situações de
violência.
Outro aspecto que emergiu das discussões dizia respeito ao possível nãoenvolvimento do educador com a escola, principalmente por parte dos concursados
que dificilmente perderão o emprego. Essa segurança pode contribuir para que um
educador seja menos engajado no processo de educar.
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Armas
As crianças mexem com armas. Um dia um aluno me falou que mexe na arma do
pai. Muitas vezes é peixeira.

Alunos manuseiam armas

Esta fala surgiu no grupo das professoras do 1o período, procurando
argumentar que a violência se aprende em casa e que o descuido dos pais não só
pode gerar acidentes e mortes, como também contribui, consideravelmente, para o
que eles chamaram de “banalização da violência”.

Drogas
Existe muita agressão na 6a série por causa da maconha.

Drogas

Ao longo de todo o período em que estive na escola, a questão das drogas não
foi apresentada como um problema central para os educadores, pois, quando foi
mencionada, referiu-se ao uso fora da escola.

Aspectos físicos da escola
Presença das grades
Estratégia de contenção além das
grades

As grades existem para trancar aluno
As grades coíbem a liberdade.
Avisem que já acabaram com o Carandiru!

A presença de grades na escola, apesar de servirem como proteção ao
patrimônio, não é encarada desta forma por muitos educadores, uma vez que também
demonstra que, simbolicamente, elas poderiam coibir a liberdade dos alunos. Estas
observações sobre o aspecto físico da escola foram feitas no grupo VI, quando
procuravam problematizar as estratégias adotadas pela Direção para proteger o
patrimônio.

Nesta

ânsia

por

proteção,

acabava-se

restringindo

o

acesso

a

dependências da escola que continham recursos, como vídeo e computadores.
Uma situação abordada para ilustrar como os professores estavam atentos às
materialidades da escola foi a propósito da pintura de toda a escola que havia
acontecido recentemente. Nas discussões, realçaram que, por terem pouca tinta para
pintar toda a escola, ela fora utilizada somente para a fachada, a entrada principal e a
sala da Diretoria. Com isso, eles buscavam evidenciar o interesse político de manter
uma “imagem” de escola bem cuidada, até mesmo porque ela faz parte do caminho
para se chegar ao CEU da Cidade Ademar, carro-chefe eleitoral do governo de Marta
Suplicy. O que indignava o grupo, e mais precisamente um dos integrantes, era que
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por trás desse “interesse”, deixava-se de lado o aluno, pois as salas de aula
continuavam sujas e mal cuidadas.
A leitura feita por eles sinalizava um descuido da Direção em relação aos alunos,
como se eles não tivessem o direito de terem uma sala limpa. Tal leitura recoloca a
queixa de alguns professores a respeito da omissão do Diretor. Esse ato, visto como
simbólico, posiciona os alunos como não tendo prioridade, valorizando-se, portanto, a
“fachada” da escola.
Quanto à sala de informática, parece-me que a escola esbarra numa burocracia
mais ampla, haja vista que cada escola tem um funcionário que recebe a atribuição de
administrar a sala de informática. No entanto, se esse funcionário entrar em licença,
por exemplo, a lei não autoriza a transferência desta função a outro. Desta forma, a
utilização desta sala fica à mercê da presença daquele funcionário. Quanto ao espaço
destinado ao ateliê, fica implícito que falta vontade por parte da Direção em liberá-lo,
já que fica trancado para evitar vandalismos: ...é mais fácil eu abrir o cofre de um
banco do que conseguir a chave daquela sala.
O argumento usado pela Direção é que muitos professores já perderam a chave,
impossibilitando outros de acessarem esses mesmos recursos. Há, como se pode
notar, uma dupla responsabilidade: de quem usa mal e de quem restringe o uso como
forma de proteção contra possíveis roubos.

5.4. Como lidam com a violência:
Nos diferentes momentos nos quais lhes perguntei sobre a forma de lidarem com
essas situações, percebi que grande parte das respostas referia-se a sentimentos,
como se estes dessem o tom da ação.
Os sentimentos verbalizados eram de impotência e por vezes, de medo. Ambos
estavam relacionados a uma atitude mais passiva e limitada diante dos conflitos. A
forma de lidar com a situação é se ausentando da escola logo após algum incidente,
no qual se sentiu ameaçado ou agredido.

Impotência e medo:
Impotência:
diante da falta de estrutura
da escola
perante a morte de alunos
ante o uso de armas por parte
dos alunos
diante do descaso da família

Tem hora que dá vontade de desistir.
Difícil saber o que fazer.
Às vezes dá um desânimo.
Se as salas fossem menores, poderíamos saber do histórico desse aluno, mas com
muitos alunos não dá.
Nós nos sentimos tristes e impotentes.
O que a gente faz numa situação dessas? Até que ponto nós iremos nos
intrometer?.
E aí a gente se pergunta, o que nós, com toda a boa vontade vai(sic) fazer?, Se a
própria família já rotulou.
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perante o papel de educador

Falta de confiança
Equilíbrio
Humilhação / afastamento

Descontrole emocional (racismo)
Medo

Dificuldade de enfrentar alunos mais
agressivos.
Cobrança da mídia
Falta de confiança no professores

Via emocional ante as carências dos
alunos.

89

O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha atitude agora? Até onde vai a
minha autoridade? Eu vou perder o domínio da sala por causa de dois, três
elementos?
Eu me senti uma palhaça. Você não consegue nem avaliar o seu trabalho.
Procuro ser legal com os alunos, mas quando esses mesmos alunos roubam algo
seu, você perde a confiança e não sabei o que fazer.
Tem hora que se você não tem equilíbrio, você se arrepende. Então eu tento
colocar alguns limites para mim.
Eu não consegui vir à escola. Fiquei uns bons dias sem vontade de vir à escola
(relato de uma professora que sofreu comentários racistas por parte dos alunos)..
No outro dia eu fiz que nem ela..eu não vim trabalhar. Nunca tinha sido humilhado
por ninguém, quanto mais por um aluno.
...até que chegou um momento em que não dava mais...eu me senti tão agredida
que chorei compulsivamente na escola...
Porque a gente tem a sensação de um caos. O medo da gente é de o aluno se
machucar mais gravemente... Até mesmo dele te agredir também porque você não
sabe até que ponto...
Alguns professores ficam assustados com os comportamentos dos alunos.
eu me senti mal até hoje por mandar um aluno sair da sala.
Se você for mandar alguém sair da sala, tenha certeza disso, pois se você vacilar,
eles montam em cima de você.
Só fazem críticas....então a gente se sente muito cobrado.
...E a gente se sente assim meio sozinha...Não há ninguém que nos ajude. Nos
testemunhe. A testemunha é importante. ... Se você está sozinho, você vai provar
de que jeito?...Hoje é o professor que tem que provar sua inocência. Os docentes
são os considerados culpados, porque ou somos incompetentes, ou não
preparamos a nossa aula. A primeira coisa que os pais vão perguntar é se os
professores estavam na sala quando a briga aconteceu.
Envolve o teu emocional. Você é mãe, você é tia, você é um educador. Quando
você vê um aluno assim nesse estado, você acaba resolvendo.

Impotência em relação:
- Às classes cheias;
- À morte de alguns alunos;
- Ao uso de armas por alguns alunos (como intervir?);
- Ao descaso da família;
- Ao papel do educador.
Medo:
-Violência entre alunos e
-Violência com os educadores.

Forma de lidar positivamente diante de situações difíceis:
Levar na esportiva (situação social
dos alunos)
Rezar

A gente leva na esportiva.

Respeitar os alunos

vocês aprenderam a conviver com isso...a violência faz parte da escola e vocês
respeitam eles. Vocês sabem até onde podem ir com eles. (fala da CP).

Aqui nós não temos proteção. Eu saio daqui toda a noite rezando.

Nessa escola não aconteceu coisa pior porque a gente não trata diferente o aluno.
Se ele é LA ou se ele é filho de uma pessoa perigosa.
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Ouvir os problemas dos alunos e não
se envolver

Quando um aluno traz um problema desses, o que eu posso fazer é ouvir. Mas eu
fico mal. Eu prefiro que não venha me contar.Mas a gente tenta, na medida do
possível, não se envolver. Ate para afetar menos.

Ajudar os alunos

Nós já tivemos época em que nós fazíamos vaquinha pra ajudar aluno…teve uma
época em que a gente até levava mantimento para aluna.

Não se indispor com o aluno.

No início eu tentei levar em banho-maria...a gente não quer se indispor.

Usar a experiência como discussão
(racismo)

Acho que foi válido pois depois disso discutimos de forma bem aberta a questão do
racismo, das desigualdades.

Tentar fazer um trabalho de
conscientização (racismo)

...Depois nós fomos lá, a Direção foi lá, depois os professores. A gente tenta fazer
um trabalho de conscientização. E não ir lá para avacalhar, dar bronca.
Eu tento colocar para os meus alunos dessa forma: eu não falo para os outros
aquilo que eu não gostaria de ouvir.

Diversificando atividades com
alunos

A gente estava trazendo violão e guitarra para compor um rap com eles depois da
aula.

Diante das situações sociais e econômicas da população do período noturno, os
professores, muitas vezes, assumem uma postura de ajuda a alguns alunos que
porventura estejam passando por maiores dificuldades, por exemplo, levando
mantimento para o aluno, embora eles afirmassem que não faziam mais isso. Como
se pode perceber, as dificuldades apresentadas por esses alunos não só geram
atitudes solidárias, mas também, o afastamento que é uma estratégia para os
educadores não sofrerem junto com o aluno. O professor se mostra disponível para
escutar, mas sem se envolver diretamente com o problema.
Este grupo, até mesmo por não viver mais situações de violência por causa do
tipo de aluno do período noturno, conseguem, quando vez por outro surge um
conflito, levar “na esportiva”. Esta estratégia chegou a ser verbalizada por alguns
professores do Grupo VI (3o período) e parece ser uma maneira de conseguir
proximidade e respeito. Por ser um grupo que está mais exposto a situações de
violência, uma das integrantes chegou a dizer que procurava não se indispor com
aluno, para assim evitar conflitos maiores. Essa professora sofreu uma agressão
verbal de cunho racial, sendo motivo de piada por parte dos alunos. Esta experiência
possibilitou que todos os professores conversassem com “a sala” sobre o tema
“racismo”, deixando claro que algumas experiências, que num primeiro momento
parecem ser humilhantes, podem se transformar em instrumentos de conscientização
e discussão.
Uma outra estratégia adotada por alguns professores do Grupo VI é a
introdução de música como instrumento pedagógico. Alguns deles traziam guitarra e
trabalhavam com música e composição a partir do estilo preferido dos alunos, que na
época era Rap. Porém, essa atitude pedagógica criativa nem sempre é percebida pelos
mesmos educadores que a engendram.
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Exemplificando com os relatos: a professora S, ao entrar em sala de aula, viu os
alunos cantando uma canção religiosa “segura na mão de Deus...”. Ela começou a
cantar com eles, pois se você não entrar na brincadeira, eles te ferram. Quando eles
viram que eu comecei a cantar junto, eles pararam e aí eu pude dar aula. Tem que ser
assim, senão....Pareceu-me ser este um excelente recurso criativo para lidar com
essas situações em vez de considerá-la como última saída, um olha só o que eu tive
que fazer; quando o relógio de uma professora foi roubado, a professora M utilizou
técnicas de dramatização para fazer com que devolvessem o relógio à vítima do
roubo, sem criar um clima persecutório entre ela e os alunos; a professora A chegou a
pedir uma redação aos alunos, convidando-os a pensar como poderiam ajudar na
condução das aulas e os alunos responderam positivamente a essa atividade.
São experiências que precisam ser valorizadas e compartilhadas como forma
possível de estabelecer relações mais produtivas ao lidar com situações de violência
ou indisciplina, recursos criativos que não desvirtuam a função.

Quando a situação se torna mais difícil:
Transferência de alunos
Concentração de alunos
problemáticos numa mesma sala.

Quando

a

situação

...cada escola acaba tendo aqueles alunos mais problemáticos que são expulsos.
Enfim, nós negociamos a transferência de alunos. Tipo ‘eu te dou dois que não
vale nada e você me dá esse que está dando problema.
...colocar numa única 8a série os alunos problemáticos. Na verdade são poucos
alunos que causam problemas.

envolvendo

aluno

e

escola

chega

a

patamares

insustentáveis, alguns procedimentos são adotados. O primeiro deles é uma
negociação entre escolas, cuja moeda é o grau de problema apresentado pelo aluno.
Outra maneira adotada pela escola, que detalharei mais adiante, é a concentração de
alunos mais indisciplinados dentro de uma mesma sala, com a justificativa de que se
poderá ter um maior controle sobre a sala e impedirá que os alunos que causam
problemas fiquem “pulverizados” em todas as outras salas.

Autopreservação:
Não-envolvimento quando a
violência é familiar (pai agrediu uma
aluna).
Parcerias para aliviar a carga de
trabalho.
Autopreservação
Não-envolvimento com aluno
considerado perigoso
Desconhecimento (um caso de
esfaqueamento entre duas alunas na
escola)

Você não pode se envolver nisso. Caso haja denúncia, a aluna vai dizer “que a
professora mandou”...
A escola vai ter que assumir esse papel, mas não nós (educadores). Um tipo de
parceria seria o ideal Hoje uma professora entra na sala e tem trocentos problemas
para administrar.
Não gosto de aluno perto de casa. Não gosto que eles saibam onde eu moro. Por
isso leciono longe de casa.
Se vincular com aluno perigoso também pode ser perigoso.
Também não iríamos ressuscitar o morto.... Foi que nem jornal....você fala das
catástrofes e depois vê a previsão do tempo...É assim que a gente lida com o
problema.
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A autopreservação fala de atitudes que os educadores adotam para se proteger
de futuros problemas e perigos, desde não se envolver em situações fora do âmbito
escolar (violência familiar) até a reivindicação de parcerias para reduzir a carga de
trabalho. Alguns educadores reconhecem que uma aliança com determinados alunos
pode diminuir a violência pela atribuição de um poder que lhes é outorgado. Por outro
lado, esses alunos acabam por se sentirem donos da escola e, em contrapartida, o
grupo de professores pode se enfraquecer. Foi mencionado também que há um perigo
se o educador assumir um lugar de “confidente” de alunos que, notoriamente, estão
envolvidos com a criminalidade.

Reflexividade:
Questionamento quanto à função do
educador
Questionamento quanto a educar

A função do professor deveria ser passar o conteúdo.
Eu me pergunto se de fato estamos educando esses alunos.

Poder pensar de forma crítica e reflexiva em situações mais tensas permite aos
professores abdicarem de um lugar de vítimas quando implicados no processo. Ao
lidar com a violência, alguns professores também questionaram a função de educar.
Cabe ao professor fazer intervenções ou sua função restringe-se somente a dar aula?

5.5 Materialidades:
As materialidades são entendidas aqui não como contextos, mas textos. Em
outras palavras, elas “falam”, pois elas nos “afetam”.
O corredor superior é muito pior do que o corredor inferior (local das salas onde se concentram os alunos indisciplinados).
pelo fato das crianças receberem refeição completa, uniformes e material escolar, isso deveria diminuir a violência
O menino chega sem blusa... e você não trouxe um agasalho?...a minha mãe falou que a prefeitura tem e que é para a
senhora me dar.
Os alunos arrancam materiais da escola.
Acho uma violência o Estado ter que bancar o Kit material.
A comida que é dada na escola é uma violência.
As grades existem para trancar aluno. As grades coíbem a liberdade.
Fala se a merenda não é uma forma de contenção também?.
A gente estava trazendo violão e guitarra para compor um rap com eles depois da aula.

Os aspectos não-humanos que se fizeram presentes nos discursos dos
professores, dão sustentação aos argumentos que criticam a atuação da família, a
atitude paternalista do Estado e as incivilidades praticadas pelos alunos. Há uma visão
de que os materiais escolares e merenda deveriam contribuir para a diminuição da
violência, uma vez que a escola poderia ser vista como aliada e não adversária. Mas,
como nos lembra a música de Arnaldo Antunes, “a gente não quer só comida, a gente
quer comida, diversão e arte”. A merenda foi observada como forma de contenção,
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pois comida “acalma”. O grupo VI, por exemplo, problematizou o possível uso
ideológico da merenda, incitando um olhar mais crítico e menos ingênuo do cotidiano
escolar.

5.6. Explicações essencializantes:
As explicações essencializantes tendem a naturalizar o comportamento do outro
por uma via natural (biológica) ou psicológica (traços e tendências) e por uma via
cultural.

Essencialização de ordem natural e/ou psicológica:
Adolescência

O adolescente é assim, independente da escola pública ou particular. Se você
pega o metrô, você vê esse pessoal de escola particular que são bocas sujas.
A agressividade é da própria faixa etária deles.
Adolescente é assim hoje em dia.

Agressividade progressiva causada
pela autonomia adquirida com o
tempo

Eles começam a conviver com os alunos maiores e adquirem autonomia. É da
própria da faixa etária deles.

Agressividade das crianças

As crianças aqui são agressivas.

Carência afetiva

É a carência afetiva que os alunos sofrem que gera a indisciplina.

Mães

As mães são agressivas.
Mãe de aluno é alcoólatra.
Mãe é vagal.

Poucos alunos adolescentes = pouca
violência
Pouca violência no período noturno

A clientela mudou. O que era mais adolescente sumiu do nosso noturno.
A noite é mais tranqüilo porque é suplência. Os alunos mais problemáticos, como
são a minoria, ficam isolados.

O adolescente é a figura mais propensa a esse tipo de essencialização, pois há
uma tendência discursiva em se pensar a adolescência de forma naturalizada: “é da
própria faixa etária deles”. Embora saibamos que “adolescência” é uma construção
social, ela é vista aqui mais sobre a irrupção de uma agressividade já esperada.
As

crianças

e

as

mães

também

são

apresentadas

sob

essa

ótica

essencializadora em relação à agressividade. As construções desses enunciados
contêm verbos que apontam para fixidez e permanência mais do que para algo fluido
e flexível.

Essencialização cultural:
“Crueldade” justificada pelo
ambiente.

Eles são cruéis. Eles vivem numa realidade, num ambiente assim., que é a
realidade deles.
Acho que é o próprio mundo de violência diária deles.

Influência familiar na gênese da
crueldade

Os pais são tão cruéis como eles. A gente vê a figura do pai, quando você vê o
aluno, é a própria figura do pai.
Desestruturação familiar.
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Comportamento naturalizado

A maior parte das pessoas que estavam tirando sarro de mim eram negros
também. A reação deles é: se você se sente dessa forma, você faz o outro se
sentir assim. Pra eles é natural. Eles nunca viram uma professora negra.

Desorientação dos pais / violência
em casa

O que a gente enfrenta é uma desorientação muito grande. O pobre, como não
tem emprego, ele fala “porque é que eu tenho que cuidar dele (filho)?”.
...Eles são violentos em casa. O pai é violento em casa. O aluno diz: “minha mãe
não pode andar porque meu pai quebrou a perna dela”.

Liderança negativa entre os alunos

Porque eu acho que é um grupo de alunos que tem muita força. É impressionante
como a liderança negativa exerce uma influência maior.
Quanto mais perigoso o aluno, mais endeusado pelos outros ele é.

Prestigio dos LA’s

Os LA’s se sentem o centro das atenções, muitas vezes.
... alguns alunos que são expulsos e são mais agressivos, por exemplo, os LA’s
(Liberdade Assistida), quando voltam para a escola são recebidos como heróis. As
meninas querem ficar com eles e os colegas se espelham neles, pois eles são
líderes.

Inversão de valores (gênero)

No bairro há uma inversão de valores e que existem meninas na escola que eles
sabem que são seqüestradoras.

Local

Aqui é área de Risco.
O entorno é violento.

Freqüentemente, as essencializações culturais apontam para influências sociais
sobre o comportamento da pessoa e, nesse caso, as influências negativas vêm tanto
da família (de pai para filho) como dos amigos (liderança negativa).
“O pobre” e a “ família desestruturada” são referidos para explicar um certo
tipo de comportamento, que no caso da família seria a negligência e perpetuação de
atos violentos. Já os jovens em “Liberdade assistida” (LA), categoria que já contempla
uma série de características, como o envolvimento com a criminalidade, recebe uma
valorização cultural entre os colegas que é diferente das atribuições dadas pelos
educadores. Para os colegas, eles são heróis (pois sobreviveram a situações de risco)
e são objeto de desejo das meninas.
O local (entendido aqui como bairro ou arredores) também é reificado como
“área de risco” e “violento”, como forma de explicar a influência que esses locais
exercem sobre o comportamento da pessoa. Todas essas essencializações não indicam
que se trata de equívocos por parte de quem as pronunciou. A importância de
entender essas construções discursivas recai sobre os efeitos que produzem nas
relações entre as pessoas ou lugares.
A distinção que fizemos entre essencialização natural ou cultural é meramente
didática; muitas vezes elas se entrecruzam nas verbalizações, pois uma agressividade
pode ser vista como “um quantum de energia de uma certa faixa etária” e ao mesmo
tempo, como resultante de influências familiares e de amigos. Em outras palavras, há
uma mistura entre o “pau que nasce torto morre torto” com o “dize-me com quem
andas, que te direi quem és”.
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5.7. Os efeitos de um olhar essencializante: “A construção da 8ª
Série A”
Eu sei que o senhor não vai concordar, mas no ano passado nós conversamos e chegamos à conclusão de que seria
melhor ajuntarmos todos os alunos mais problemáticos numa sala só, assim poderíamos ter um controle melhor desses
alunos (Coordenadora Pedagógica).
Eu não sei quem inventou essa história de Educação Inclusiva. Provavelmente é alguém que não lida com os alunos que a
gente tem. A idéia de colocá-los numa sala só é boa porque a gente iria tentar segurar a onda. É melhor ter todos no
mesmo luga, do que ter grupinhos espalhados em outras 8ªs (Profº. 3o período).
Tem LA na 8ª A. Os alunos acabam idolatrando quem é LA.. É passaporte para a bandidagem. A 8ª A parece mais a
Sucursal da Febem (risos). (Inspetora de alunos).
Queria depois que você conhecesse o Picadinho da 8ª A. Dizem que o apelido dele é Picadinho porque ele matou uma
pessoa e esquartejou ela em picadinho. Você acha que ele fez isso? Acho que prefiro acreditar que ele gosta de picadinho
mesmo. (Coordenadora Pedagógica)
Muitos lá dizem ‘Eu quero é ser bandido’ (Inspetora de alunos).
M! Você vai ganhar um prêmio hoje. Os alunos da 8ªA estão com o Satanás hoje (Inspetora de alunos).
Essa história da 8ª A não é bem assim. São dois ou três alunos e a sala leva a fama (Profº 3o período).
Eles são uns capetas, com espíritos obsessores (Prof. 3o período)
Para trabalhar com eles eu preciso levá-los à sala de leitura e fazer com que eles olhem para mim. Quando falo alguma
coisa que interessa a eles, como identidade grupal, cidadania, eles participam (Profª 3o período)
Gente, olha só o que os alunos estão fazendo com o Marcos. Escutem os palavrões. Coitado!... (Inspetora de alunos).

Foi assim que começou a surgir a história da 8ª série A. Eu já havia escutado
depoimentos de alguns educadores sobre alunos ditos problemáticos, ou seja,
envolvidos com a “bandidagem”. A percepção de que todos esses alunos faziam parte
da 8ª A começou a surgir na minha segunda visita à escola.
Em virtude de certos problemas que as 7ªs séries apresentaram em 2003 e pela
presença dos tais alunos problemáticos, os professores e a Direção decidiram agregar
a maioria desses alunos em uma única sala para o ano seguinte: a futura 8ª série A.
Esta série passou a ser emblemática por vários razões. De um lado, recebeu
esse rótulo por parte dos educadores por causa de uns protagonistas considerados
mais perigosos. Em contrapartida, os próprios alunos acabaram usufruindo esse
rótulo, em decorrência do status que o estigma lhes conferiu. A questão é que, por
melhor que tenha sido a intenção dos professores, tal procedimento resultou em
efeitos não-previstos. Os alunos são muito perceptivos e acabam entendendo o lugar
no qual são colocados.
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Muitos professores do 3º período consideram esses alunos vítimas das
circunstâncias nas quais vivem. Muitos apresentam considerável carência afetiva, e,
quando possível, elegem um professor que os respeita, como uma referência. Foi o
caso do professor J, admirado pelo aluno M, protagonista de atos de vandalismos e
freqüentes ameaças aos demais alunos.
Segundo o entendimento do grupo VI, se se consegue ter uma relação mais
próxima com tais alunos, eles acabam respeitando o professor. Porém, se são tratados
com altivez e autoritarismo, eles “acabam com você” (depoimento de S, professora do
3º período).
Alguns protagonistas da 8ª A desenvolveram uma relação mais próxima com a
Coordenadora Pedagógica e com as inspetoras. Segundo a Coordenadora Pedagógica,
muitas vezes eles precisam que alguém converse com eles, oriente, fale que eles são
bons. Esta atitude dividiu a opinião dos professores do 3º período, como já
mencionamos, por legitimar algumas práticas dentro da escola, como por exemplo, a
negociação do tipo “não joga bomba na escola que a gente pega leve com você”. O
que acaba acontecendo, segundo alguns professores, é que os alunos mais
indisciplinados e problemáticos se sentem “donos” da escola.
Essa visão não é homogênea, pois alguns consideram que esse estigma está
super dimensionado. Os problemas da escola não se resumem à 8a serie A, mesmo
porque é a minoria dos alunos desta classe que é mais violenta.
Entretanto, esta agregação não impediu que os professores desenvolvessem
estratégias criativas para lidar com eles. Muitos procuraram diversificar o método de
ensino, introduzindo temas mais amplos, como cidadania, identidade grupal e
sexualidade, para despertar o interesse dos alunos. A música também foi introduzida
por professores de Ciências como forma de incentivar a participação em sala de aula.

5.8. Metáforas utilizadas
Todas as nossas compreensões podem ser vistas como
metafóricas se as rastrearmos à suas origens [....] As palavras
também compõem as nossas formas de vida (Gergen, 1999,
p.65).

Metáforas

Temática

Você tem prova? (fala de um aluno para a professora).
Os pais e as mães estão muito mais armados contra.
...E a gente se sente assim meio sozinha...Não há ninguém que nos ajude. Nos
testemunhe. A testemunha é importante. ... Se você está sozinho, você vai
provar de que jeito?...Hoje é o professor que tem que provar sua inocência. Os
docentes são os considerados culpados.
Então é o professor que está lá para ser bombardeado. Não há investigação. Já
se começa atacando.
As mães já vêm atacando.

Policial / judiciária
Policial
Policial / judiciária
Policial / guerra
Guerra
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Eu vou perder o domínio da sala por causa de dois, três elementos?
Me senti uma palhaça
Já acabaram com o Carandiru.
Eles são do Pavilhão 9
Eles vivem em guetos.
A comida que a gente está ofertando para ele não é muito boa.
Já são quase sete horas. Tá na hora de fechar o cadeião
Na festa junina eles quiseram fazer uma quadrilha, mas a polícia chegou e
desmanchou tudo (risos)
Essa escola parece um presídio. Olha as grades espalhadas pela escola
Eles são uns capetas, com espíritos obsessores.
para os pais, nós sempre somos culpados.
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Policial
Circo
Penitenciária
Penitenciária
Penitenciária
Alimento
Penitenciária
Policial
Penitenciária
Demoníaco
Judiciária

As metáforas presentes no cotidiano, segundo os autores Lakoff & Johnson, não
são meras palavras (2002). A essência da metáfora é compreender e experienciar
uma coisa em termos de outra. Quando utilizadas, nos dão uma idéia de como a nossa
experiência é organizada. As metáforas indicam o “tom” das vivências, do convívio e
do ambiente.
Nos exemplos acima, podemos perceber como as experiências são organizadas
a partir dessas metáforas. Notem que as metáforas “testemunhas”, “culpados”,
“provar”, remetem à idéia de tribunal. “Cadeião”, “quadrilha”, “Pavilhão 9” já falam
sobre a idéia de presídio e criminalidade.
É compreensível, uma vez que o tema da violência desperta tais associações.
Ainda assim, é importante considerá-las como uma forma de mostrar como as pessoas
traduzem as suas experiências no cotidiano, o que nos faz pensar o quanto é difícil
trabalhar em um ambiente com essas conotações. As metáforas, além de indicarem o
clima sobre o qual alguns sentidos são construídos, também nos possibilitam entendêlas como estratégia para lidar com situações difíceis do cotidiano, como se fosse
preciso mudar de posição para poder ver a mesma situação a partir de uma ótica
menos opressiva. Uma pitada de humor nos posiciona em um lugar menos opressor.

5.9. Caminhando para a segunda etapa da pesquisa.
A identificação desses repertórios propicia entender seu uso em situações nas
quais diferenças culturais e econômicas se fazem presentes e nos ameaçam. Não se
trata, portanto, de um privilégio do ambiente escolar, mas uma tendência discursiva
da contemporaneidade, dado que certas estratégias de pesquisa em Ciências Sociais
podem ser igualmente essencializantes quando, acriticamente, procuramos produzir
certas versões de mundo a partir de uma autoridade científica. Trabalhar com temas
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delicados, como é o caso da violência na escola, nos coloca diante de uma
responsabilidade ética e crítica. Como então compartilhar essas leituras feitas na
escola e fazer pesquisa sem cairmos numa postura essencializante e representacional?

6. Negociando versões: a devolutiva do texto síntese
Let me fall, let me climb,
There`s a moment, when fear and dream must colide
(Cirque de Soleil)

As leituras resultantes dos discursos dos educadores me submeteram à
questão: como implicar os educadores, de forma reflexiva e ativa? Não queria
apresentá-las na forma de “devolutiva”, ou seja, “aqui está a nossa compreensão e
muito obrigado”, porém minha intenção era que eles participassem ativamente na
construção desse entendimento. Se a dialogia é o cerne da co-construção, nosso
desafio metodológico nesse momento da pesquisa foi propor uma forma de “conversa”
que os potencializasse para a ação.
Tal proposta não significava que a minha presença no campo havia sido neutra,
contudo, a meu ver, o fato de eu estar ali presente por si só já se constituía em uma
intervenção, uma vez que havia sugerido discutir uma questão problemática para a
escola, que era a violência que ocorria entre os jovens e que se estendia para o corpo
docente.
Como o grupo VI havia sido escolhido como o foco da pesquisa, selecionei para
aquela “conversa”, somente as leituras que fiz dos diversos diálogos que mantive com
eles, em diferentes momentos, tanto em grupo como individualmente, fora ou dentro
da escola (essas leituras foram incorporadas também à discussão feita no capítulo 5).
Assim, procurei marcar uma data que pudesse reunir todos os educadores que
colaboraram com a pesquisa, enfatizando a necessidade da presença. Seguindo a
sugestão da Coordenadora Pedagógica, marquei esta reunião no mesmo dia em que
haveria a Reunião Pedagógica geral, já previamente agendada no calendário escolar e
para a qual seriam convocados os educadores do 3o período. Diante desta informação,
ressaltei à Coordenadora Pedagógica o meu propósito de me reunir somente com o
Grupo VI e com ela, pelas razões já apresentadas. Ela sugeriu, então, que os
primeiros 90 minutos da Reunião Geral me fossem concedidos. Decidiu-se também
chamar uma professora pertencente ao Grupo III, que leciona para o 3o período, por
causa de sua ativa participação nas conversas que ocorriam nas salas dos professores
durante os intervalos, além do fato de ela ter compartilhado, esporadicamente, em
alguns debates do Grupo VI.
Após esses acordos, elaborei um texto cuja construção seguiu os seguintes
critérios:
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-Seriam “apresentadas”, quando necessário, somente as falas dos educadores as
quais tivessem surgido em situação grupal ou individual;
-Não obstante o posicionamento de cada educador diante de um determinado
tema fosse de conhecimento do grupo, procuraríamos não identificar os autores;
-Após a seleção dessas falas, divulguei meu entendimento a respeito das várias
noções de violência apreendidas pelo grupo.
-Não foram reveladas as conversas cujo tom fora particular e sigiloso, pois além
de ferir os princípios éticos, poderia comprometer a relação desta pessoa com a
escola.

6.1. A estrutura do texto apresentado
Na seqüência, exponho uma síntese do texto entregue aos educadores no ato
da reunião, do qual se procedeu uma leitura coletiva.

Apresentação da proposta: convite a um diálogo.
Após os agradecimentos pela participação na pesquisa, observei que a proposta
da reunião havia sido produzir um texto final que contasse com o aval e participação
de todos de modo que eles pudessem concordar, discordar e sugerir acréscimos aos
meus argumentos. Doze tópicos foram abordados:
a) O que o grupo considera violência na escola:
•

Entre alunos: agressões físicas e verbais entre eles e dilapidação do
patrimônio.

•

Falta de estrutura da escola: falta de professores e ausência de normas
de convivência estabelecidas pela direção.

•

Intervenções do Educador: possibilidade de o educador também gerar
violência.

•

Aspectos físicos da escola: Interpretação do grupo em relação à
presença das grades na escola.

b) Como explicam essa violência:
•

Visão que o aluno tem da escola: espaço para exercício do poder e um
lugar desestimulante.

•

Ausência de uma política disciplinar.

•

Aliança com aluno perigoso e atitude paternalista por parte da direção.
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Falta de comprometimento de alguns educadores com a Educação.

c) Como lidam com ela:
•

Questionamentos sobre a função de educar;

•

Presença de sentimentos de impotência;

•

Bom senso nas práticas pedagógicas (presença de posturas mais
criativas).

d) Características do grupo VI:
•

Maior criticidade e reflexividade;

•

Maior coesão grupal;

•

Assumem uma postura mais próxima aos alunos.

e) A construção da 8a série A:
•

Os argumentos que levaram os educadores a agregar os alunos mais
indisciplinados numa única sala;

•

Os efeitos de tal estratégia.

f) As metáforas32:
•

As metáforas utilizadas pelos educadores ao se referirem aos alunos e à
escola.

g) O aspecto físico da escola e ausência de recursos:
•

A presença das grades;

•

A

pintura

da

escola

(evidenciando

que

os

alunos

são

menos

significativos);
•

Crítica à Direção pela ausência ou indisponibilidade de recursos
materiais.

32
Introduzi, em caráter excepcional, duas falas de dois educadores que não pertenciam ao grupo VI, como
forma de ilustrar as diferentes metáforas que circulavam na escola. Os autores também não foram
identificados.
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h) A tentativa de roubo do aparelho de CD33:
•

Ocorrência que evidenciou dificuldades na comunicação entre os
educadores e direção.

i) Estratégias mais positivas em lidar com os alunos:
•

Recursos criativos que os educadores utilizam em sala de aula.

j) O projeto de redistribuição das salas do 3o período e conseqüente
divisão do Grupo VI34:
•

Decisão da direção de redistribuir as salas de 5as e 8as séries entre
outros períodos como forma de diluir a incidência de comportamentos
violentos;

•

Crítica dos educadores à direção pela maneira como tomou algumas
decisões.

k) Os pedidos de remoção35:
•

Pedido de remoção por parte de alguns educadores para reagir à
decisão de as classes terem sido redistribuídas.

l) Meu entendimento sobre a violência nesta escola:
•

Desigualdade social em que vivem os alunos;

•

Alunos da 8a série semi-analfabetos;

•

Ausência de professores (ou por licença ou por falta) que acabam por
gerar muitas aulas vagas e alunos sem atividades;

33
Houve um incidente em que a CP pegou um aluno tentando roubar o aparelho de CD da escola. Ficou
decepcionada, pois pensava que a relação deste aluno para com a Direção estivesse apoiada na confiança e
respeito. O grupo, quando ciente do ocorrido, não ficou surpreso com a quebra de confiança. O que me
chamou a atenção foi o fato de que a CP fora orientada pela direção a não compartilhar tal ocorrência com
os educadores, colocando-a numa situação delicada, pois acreditava que os educadores deveriam saber do
ocorrido. Este fato serviu para ilustrar uma certa barreira na comunicação entre direção e o corpo docente,
uma vez que os educadores são excluídos de um processo de decisão que envolve tanto os alunos como
eles próprios. A centralização de algumas decisões nas mãos da Direção, seja do Diretor como da Vice,
acaba fragmentando essa relação com os educadores, impedindo que ocorram diálogos que possibilitem
mudanças.
34
Este foi o argumento apresentado pela Direção para justificar a redistribuição das salas entre outros
períodos. A direção evidenciou na época que tal decisão não havia sido arbitrária, pois se pensou a todo o
momento na situação dos educadores quanto à possível redução do número de aulas. Isto não impediu que
o grupo se sentisse mal e entendesse como uma forma de retaliação ao grupo VI, pois os educadores que
mais poderiam ser prejudicados pertenciam a esse grupo.
35
Após um período no magistério, os educadores podem formalizar um pedido de transferência para outra
escola, cujo deferimento não é garantido.
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Falta de acesso dos alunos aos recursos materiais da escola (por razões
burocráticas);

•

Desânimo e desmotivação do educador quanto a sua profissão;

•

Centralização de algumas decisões nas mãos da direção.

6.2. Descrição da situação de devolução
A reunião para a qual se reservou uma sala de aula do piso superior foi
marcada para as 15 horas. Percebi que vários educadores do 3o período estavam se
acomodando nas cadeiras, o que me deixou apreensivo, pois havia deixado claro à
Coordenadora Pedagógica que a reunião seria somente com ela e o grupo VI.
Procurei-a com o intuito de saber o motivo de estarem todos na sala. Ela, então,
sugeriu que usássemos a sala ao lado e solicitou que iniciássemos a reunião sem sua
presença, pois precisava conversar com os outros professores, por quinze minutos.
Decidi iniciar a reunião entregando uma cópia do texto para cada um dos educadores
e iniciamos a leitura. Estávamos na metade da leitura, quando notei a presença do
Diretor ao lado da Coordenadora Pedagógica.
No início, a presença do Diretor me perturbou, pois sabia que o texto continha
fortes críticas à sua atuação. Encontrei-me num dilema ético, pois, se interrompesse a
reunião e pedisse com cautela que ele saísse, poderia gerar um clima persecutório
tanto nele como no grupo. A permanência dele também poderia comprometer a
espontaneidade da discussão, até mesmo porque não havia participado das discussões
de todas as reuniões de JEI.
A situação exigia que eu tomasse uma decisão imediata e resolvi continuar a
leitura do texto com a sua presença, por duas razões:

•

No momento em que notei que ele estava no recinto, o seu nome já havia sido
criticamente mencionado no texto;

•

Uma vez que seu nome havia sido citado e como a proposta era uma
negociação do texto, nada mais justo que ele estivesse lá para se contrapor,
caso necessário, aos argumentos apresentados.
Considerei pertinente retomar o início da leitura, no qual continha a proposta de

trabalho para a Coordenadora Pedagógica e o Diretor tomarem conhecimento. Após
essa releitura, juntou-se a nós a Auxiliar de período.
O clima inicial foi de negociação, porém, à medida que os argumentos
levantados pelos professores e demais presentes visavam criticar a forma como o
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texto havia sido elaborado, foi se tornando mais tenso, em parte por causa da
presença do Diretor. De fato, isto acabou não só inibindo, como reposicionando alguns
educadores que outrora haviam assumido posturas mais críticas.
A despeito de alguns educadores tentarem conduzir as discussões para uma
esfera construtiva, o tom persecutório prevaleceu na maior parte do tempo.

6.3. Descrição das negociações
Quando abri a discussão, o grupo estava composto por oito professores, uma
Auxiliar de período, o Diretor, a Coordenadora Pedagógica e eu. Esta parte da reunião
foi gravada e posteriormente transcrita. Após a transcrição, aloquei uma cor para cada
participante, para que pudesse dar maior visibilidade à dinâmica do grupo e identificar
que afirmações ou objeções teriam suscitado mais negociações. Dez afirmações feitas
no texto foram discutidas:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Falta de funcionário
Presença de grades na escola como forma de coibir a liberdade dos alunos
Emprego seguro = descomprometimento do educador.
Metáforas
Para mandar um professor embora eu tenho que fazer muita m... (fala direta de um educador).
O pedido de remoção dos professores.
O que considero violento é a situação socioeconômica dos alunos (minha leitura final).
O maior problema é a centralização das decisões nas mãos da direção(minha leitura final).
Vocês, juntamente com os professores do mesmo período, procuram negociar com os alunos algumas
regras de convivência. No entanto, os primeiros a quebrarem esses acordos são os próprios
professores e direção(minha leitura).
...Este texto mostra uma leitura particular do que eu entendi desse cotidiano escolar...É a minha
visão...Vocês podem não estar de acordo...O que importa é discutirmos quais concordâncias e
discordâncias que o texto desperta (trecho inicial do texto).

O diagrama I possibilita visualizar a seqüência de interlocutores e o grau de
envolvimento na discussão:
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INÍCIO

ç

ç

ç

ç

ç

ç

LEGENDA
P1 - Professor 3o período
P2 - Professor 3o período
P3- Professor 3o período
P4- Professora 3o período
P5- Auxiliar de período
D- Diretor
CP- Coordenadora Pedagógica 3o período
P6- Professor 3o período
P7- Professora 3o período
P8- Professora 3o período
A- Pesquisador
Momento inaudível / tumulto
Diagrama 1 – Dinâmica da discussão.

As discussões se iniciaram com a Coordenadora Pedagógica solicitando
correções quanto à falta de funcionário. Segundo ela, não é falta de professor –
número reduzido - e sim falta do funcionário – ausência eventual - que acarreta um
número grande de aulas vagas. Tal reivindicação recebeu o apoio do Diretor.
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A seguir, P3 enfatiza a necessidade de acrescentar ao texto uma informação
sobre as grades que, segundo ele, também servem para proteger as pessoas que
estão na escola.
Seguindo esta linha, o Diretor justificou, oferecendo um panorama histórico do
porquê das grades na escola. Ele monopolizou por um certo tempo a reunião e isto me
fez intervir, principalmente quando, num dado momento, ele disse: P5 é testemunha.
Esclareci que aquela reunião não era uma auditoria ou diagnóstico institucional, o que
possibilitou uma circulação maior de vozes a partir da entrada de P4 na discussão.
Na observação sobre “descomprometimento” e “metáforas” usadas, destacouse a participação de P8 cujo discurso fora uma crítica constante à parcialidade de
minha leitura, apoiado por P7. P3 entrou na discussão sobre “metáforas” dando apoio
à crítica de P8, mas de maneira mais aberta à negociação.
A discussão sobre mandar um professor embora, não só aumentou a
participação, mas também a tensão no grupo. P1 identificou como sua a fala sobre
esta questão e isto deslocou em sua direção o foco que, anteriormente, estava em P8.
Semelhantemente a P8, P1 verbalizou críticas às observações feitas no texto, tendo
como aliados P2, P7 e P8. Mas houve também defesas às minhas interpretações nas
vozes de P3 e P6 (sua única participação). Esta fase da discussão, tomada como
incidente crítico, será discutido em maior detalhe a seguir.
Houve uma trégua na discussão sobre o “pedido de remoção dos professores”,
talvez pelo fato de a minha leitura ter sido mais sensível à tensão pela qual o grupo
passara, por ocasião do remanejamento das salas de aula; P1 e P7 concordaram com
a minha interpretação.
A discussão reassumiu o tom crítico quando a imagem da escola perante os
futuros educadores foi abordada. P3 entrou na discussão se contrapondo às críticas
encabeçadas por P8 e P1.
O Diretor, que entre os argumentos 2 e 7 havia permanecido em silêncio,
retornou à cena no argumento 8, pedindo esclarecimentos quanto à centralização das
decisões por parte da Direção. De certa forma ele retomou o que parecia já ter sido
esclarecido no início da discussão, o que me fez pensar que as perguntas tinham um
duplo endereçamento: a mim, que havia escrito o texto e também a P1, que
verbalizara as queixas quanto a essa centralização. Entendendo esta convocação, P1
argumentou que, se não houvesse centralização, deveria ter sido explicado aos
alunos, então.
D: Eu queria só entender melhor essa parte da página quinze que você colocou (argumento). Eu
centralizo o que é pagamento...parte burocrática...porque é parte da estrutura. Eu sempre me coloco
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aberto ao diálogo, por isso gostaria de entender. A questão das chaves36 estamos negociando. A
nossa idéia de direção é essa, ouvindo todo mundo. Quanto à distribuição das salas, não foi
aleatoriamente que o Diretor e a vice-Diretora resolveram assim, sem conversar com a coordenação.
Sem conversar com os professores. E eu até já sabia que iria causar um mal estar (...)...Eu queria
entender e aproveitar que a gente está na época da avaliação do ano letivo...Que decisões são essas
que são centralizadas? Aqui na pagina 11...O P1 tinha entendido que eu que decidi pintar a fachada
e não fui eu que decidi, foram os empreiteiros dentro da escola, com determinação da subprefeitura, e saiu daqui como se fosse o Diretor, que como tinha pouca tinta, não pintou as salas.
Pelo contrário, assim que eu tive recursos, eu fui pintando toda sala....
P1: Então caberia um alerta, se realmente foi isso que aconteceu....Em função de uma burocracia ou
as exigências políticas do momento, exigiram que fosse deixada de lado a sala de aula do aluno, que
é a prioridade única da escola, para pintar a fachada porque é caminho do CEU.

No argumento 9, P8 pediu esclarecimentos em tom de confronto e, quando
seus colegas tentaram dar esclarecimentos, ela os interrompeu dizendo: Eu quero
entender ele! Não foi ele que escreveu? Satisfeita com meus esclarecimentos, a
discussão seguiu em tom mais ameno. P3 afirmou que o que eles falaram durante o
processo de pesquisa não foi dirigido somente à Direção, mas a eles próprios,
enquanto categoria. Em outras palavras, ele, em nome da categoria, se mostrou
responsável pelo que foi dito acerca da violência. A Coordenadora Pedagógica criticou
a postura de alguns educadores pouco comprometidos com as atividades da escola.
Ao encerrar, retomei a proposta apresentada no início da reunião, momento em
que houve maior participação do grupo. P1 reiterou sua posição de crítica ao texto,
defendendo o grupo ao qual pertencia, considerando-o coeso e unido diante dos
desafios da Educação. P8 também retomou suas críticas. Aproveitei o momento para
negociar a assinatura do consentimento informado, negado por P8 no argumento 3,
quando afirmara:
P8- Tudo bem, pra falar a verdade eu fiquei chocada aqui com esse seu trabalho (...) Sinceramente...se você
me pedir para assinar isso aqui eu não vou assinar, ta?

Ao término dos trabalhos, todos concordaram em assinar, inclusive P8, após
meu compromisso de incluir no texto final as alterações propostas. Considerei o
encerramento também como incidente crítico e o analisarei mais detalhadamente, a
seguir.

6.4. Descrição dos posicionamentos dos participantes
Embora os posicionamentos dos educadores variassem, dependendo da
questão discutida, foi perceptível a tendência de alguns deles em assumirem posturas
críticas, ou de negociação ou de concordância com o texto.

36

O Diretor refere-se às salas de informática, de vídeo e ao ateliê, cujas chaves muitas vezes não se
encontram disponíveis para os educadores.
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P8 e P1 foram os educadores que mais se manifestaram criticamente aos
argumentos elaborados no texto, apoiados, em geral, por P7 e P2. Num extremo
oposto, P3 foi o educador que mais enfatizou os aspectos positivos do texto. Mesmo
quando verbalizava uma critica à minha interpretação, fazia-o de modo a favorecer
uma negociação.
P3: Pegando a linha dela (P8), dá a impressão de ser uma coisa ruim. Talvez a escrita deveria (sic) ser
modificada.

P6 e P4, em suas únicas intervenções, procuraram também se manifestar em
defesa dos meus argumentos.
A Coordenadora Pedagógica e o Diretor assumiram posições de negociação,
embora este tivesse questionado a centralização da Direção, ponto com o qual não
concordou.
P5, a Auxiliar de Período, somente se manifestou no início da reunião até a
verbalização de P1, que não poupou críticas à sua atuação pedagógica. Talvez isso
tivesse inibido sua participação ao longo das discussões.
Sobre as grades
P1: A função de P5 é mandar professor para a sala de aula para não ficar nenhum aluno no corredor. A P5
não faz uma intervenção pedagógica...
CP: Faz sim.
D: Você não fica todo o dia com a P5.

Foi particularmente interessante observar os momentos em que houve choques
de posicionamentos extremos de crítica e concordância, quando as falas a favor do
texto se contrapunham aos argumentos críticos e vice-versa. Por exemplo,
Sobre violência e situação sócio-econômica dos alunos
P8: Que ele fale as coisas que acontecem.
P3: Mas isso é para fazer uma reflexão!
P1: Mas se eu começo a ler, o pessoal vai dizer: nossa! O pessoal do (nome da escola) tem que ir
com um 38!.
P3: Mas não é o (nome da escola). É a Educação!
P1: É a Educação, mas eu sei que é do (nome da escola). Aí pra alguém, que não está dentro da Educação,
que não faz parte de nada, vai olhar e falar: “Deus me livre trabalhar numa escola pública!”.

6.5. Examinando dois momentos de tensão:
Dentre as dez afirmações do texto discutidas pelo grupo, selecionei duas para
análise

mais

aprofundada.

Escolhi

a

questão

da

impossibilidade

de

demitir

professores, porque há posicionamentos fortes e divergentes no grupo; e o
encerramento,

porque

podemos

avaliar

a

concepção

de

violência

de

alguns
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participantes, as opiniões perante este processo de negociação, assim como a imagem
que eles têm de si próprios enquanto grupo.
Apresentarei esses processos de interanimação dialógica em forma de
fluxograma, pois assim poderemos acompanhar as mudanças de posicionamentos
ocorridas. Desta forma, as falas que se encontram ao lado esquerdo se referem às
discordâncias dos participantes. São taxativas e não estão abertas à negociação de
sentidos. Elas se encerram na crítica ou ao texto ou à minha pessoa.
Quando houve crítica, acompanhada de uma proposta de negociação, situei
essas falas num eixo central. Do lado direito do fluxograma, encontram-se as falas dos
participantes que endossaram os argumentos, sem necessidade, portanto, de negociálos.

6.5.1. “Para mandar um professor embora eu tenho que fazer
muita m...”
O Contexto:
Esta fala aparece no texto no momento em que apresentei as explicações que
o grupo havia dado para a violência durante as reuniões de JEI. Esta fala específica
encontrava-se alocada dentro de um quadro que continha também outras afirmações.
Às falas situadas do lado esquerdo, atribuí um título baseado em minha interpretação:

Emprego seguro – descomprometimento do
educador

Para eu ser mandado embora daqui, eu tenho que
fazer muita m....O que traz as pessoas aqui é a
perspectiva de um emprego seguro.
...tem professores que estão vindo por vir.
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A linha argumentativa
DISCORDÂNCIA

NEGOCIAÇÃO DO TEXTO

CONCORDÂNCIA

PARA MANDAR UM PROFESSOR EMBORA EU
TENHO QUE FAZER MUITA M...

P8
Isso que eu
estou dizendo

Não, P1,
explica o que foi
falado antes

P7
Apesar de
tudo isso a
gente estava
trabalhando

P1
Dá a idéia de que
eu vou chegar,
sentar e não fazer
nada.

P2
Eu não sei quem vai ler isso aí, mas com
a droga de administração que está
entrando, gente do PSDB vai cair babando.

P8
De repente ele pode fazer
um livro e colocar isso
aqui.

P3
Mas não aparece a fonte, gente.

P2
Pior ainda. Vai virar uma
coisa generalizada.

P8
Ele não colocou o outro
lado.

P1
Se pegar uma frase aqui, eu vou
olhar e falar: olha que tipo de
professor tem lá. Existe uma relação
direta com a comida? Existe e o que
essa comida implica com as normas
da direção que não tratam de
dispensar o aluno? O fato de que vão
ser dez, quarenta pratos a menos ali
e é dez, quarenta refeições a menos
para ser pagão. Isto está na cara.

P6
Ele colocou, sim. Você pode ver
de dois jeitos. Ficar sem fazer
nada ou ter muita criatividade

P7
Não é assim, P1
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P3
O que está escrito aqui é para fazer com que
as pessoas pensem... Tem realmente
professor na rede pública que se sente
tranqüilo.

P8
Eu concordo com tudo isso
que vocês falaram e o que
ele colocou aqui. Mas para
tudo tem os dois lados.

P7
Concorda.

P3
Mas a idéia não é pegar tudo isso
para mostrar que isso leva à
violência? Quando P1 coloca que a
gente faz um trabalho legal com os
alunos, parece que para os alunos
não basta chegar lá no dia seguinte e
fazer aquele discurso: vocês estão de
parabéns! Parece que para eles isso
não basta, porque é uma questão de
auto-estima.(...) E que também é
uma agressão nossa quando a gente
não percebe e não faz isso. Então me
parece que o trabalho dele é estar
colocando isso em evidência para
mostrar que isso leva à violência.
Então não tem sentido ele falar que a
aula é sempre hiper criativa porque
isso não vai levar à violência. O
objetivo não é esse. Se ele está
buscando esses temas, essas
situações do dia-a-dia da escola que
levam à violência, então só vão
aparecer fatos aqui realmente

P4
Você viu nosso dialogo em sala
de aula e que apesar de tudo tem
algo lá.

P3
Mesmo numa escola particular que tem
funcionário, tem tudo, toda a estrutura (...)
lendo esse texto eu comecei a comparar isso
aqui com a escola particular. Se eu fosse
fazer esse trabalho lá também ia aparecer
tanta coisa de violência do aluno. Tanta
coisa que o professor também se sente
violentado (...)
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Comentários
Esta fala havia surgido na voz de um dos educadores durante uma das reuniões
de JEI, na qual estava sendo discutida a postura que alguns educadores podem adotar
tendo em vista a segurança no emprego, que no caso, tratava-se dos educadores
concursados. Essa segurança acaba por engendrar um certo comodismo no momento
de se pensarem propostas pedagógicas mais avançadas.
O fato de eu ter destacado esta fala de forma literal, gerou um mal-estar em
P1, que entendeu que sua inclusão no texto denunciava sua concordância com essa
postura descompromissada; dito em outros termos, como se ele endossasse essa
atitude.
Esse mal-estar deu margem a uma longa discussão que incluiu P1, P2, P7 e P8.
As preocupações, portanto, recaíram sobre a imagem que os educadores passariam
para quem futuramente lesse o trabalho. Desta forma, foi chamado como interlocutor
esse “outro” genérico, que passou a assumir um lugar igualmente crítico, ameaçando
criar uma visão da escola como um local insalubre para se trabalhar, gerando uma
avaliação depreciativa dos educadores:
P1: Se pegar uma frase aqui, eu vou olhar e falar: olha que tipo de professor tem lá.

Logo em seguida esse “outro” passou a ser presentificado pela figura do
Governo (PSDB):
P2: Eu não sei quem vai ler isso aí, mas com a droga de administração que está entrando, gente do PSDB
vai entrar matando.

Esse “outro” adquiriu força também por causa do estatuto que era atribuído ao
meu trabalho, ou seja, visto como um documento que revelava uma “verdade”.
P8: De repente ele pode fazer um livro e colocar isso aqui.

Neste momento, P3, se contraponto às argüições anteriores, aponta para o
caráter sigiloso do trabalho. Isto, porém, não abre espaço para negociações e as
críticas anteriores permanecem.
A partir das criticas de P8 sobre a parcialidade de minha leitura, P6 manifestou
seu modo de perceber a questão do descomprometimento do educador, alegando que,
de fato, se um educador não quiser fazer nada, ele não faz. Quando contra-argumenta
com P8 sobre o fato de eu não ter mostrado o outro lado, ele afirma que no texto
apresentado, eu falo das ações construtivas empreendidas pelos educadores.
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A postura de P3 não é de concordância ao argumento somente, mas de propor
ao grupo maior reflexividade. Nota-se que ele vê o texto como uma forma de levar o
grupo à reflexão, para além das preocupações que estavam sendo sugeridas.

6.5.2. Sobre o texto apresentado
O contexto:
Por ter sentido que, de alguma forma, parte do grupo não havia entendido qual
era a minha proposta, decidi reler o trecho inicial do texto que havia lhes apresentado
quando estávamos próximos ao final da reunião. Neste trecho, procurei deixar bem
claro que o que havia escrito era a minha versão, podendo ser contrária à visão deles
e, caso assim o fosse, eles poderiam propor a alteração que desejassem:
Gostaria antes de tudo agradecer-lhes pela contribuição dada a mim nesses
últimos meses, pelo tempo e pelo interesse em estabelecer diálogos sobre uma questão
tão delicada no exercício da atividade educacional, que é a violência no âmbito escolar.
As experiências, os relatos, as histórias que ouvi e os diálogos que estabeleci
com vocês, me possibilitaram elaborar um texto que mostra uma leitura particular do
que eu entendi desse cotidiano escolar.
Portanto, não se trata de uma avaliação ou diagnóstico, mas sim de um relato
de alguém que procurou se aproximar, na medida do possível, da experiência, do ponto
de vista e da visão de vocês. O que vão ler a seguir é a minha visão, o que significa que
esta pode não estar de acordo com a visão de vocês. O que importa é que possamos,
após essa leitura, discutir quais alterações, concordâncias e discordâncias o texto
desperta.
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A linha argumentativa
DISCORDÃNCIA

NEGOCIAÇÃO DO TEXTO

CONCORDÂNCIA

“...ESTE TEXTO MOSTRA UMA LEITURA PARTICULAR DO
QUE EU ENTENDI DESSE COTIDIANO ESCOLAR...É A
MINHA VISÃO...VOCÊS PODEM NÃO ESTAR DE
ACORDO...O QUE IMPORTA É DISCUTIRMOS QUAIS
CONCORDANCIAS E DISCORDÂNCIAS O TEXTO
DESPERTA”.
P4
É a sua visão, né? A sua visão dos
problemas que a gente tem.

P1
- Eu não acho que você mentiu desde o
dia que chegou até agora…Porque você
disse: "eu quero ouvir o que é violência
para vocês". Você não quer que a gente
explique o que é violência na visão do
aluno. Eu acho que o está pegando para
P8, e não só para ela, mas talvez assim
pra gente...acho que só falta realmente
isso...O grupo tomou uma atitude
contra essa situação....A gente se uniu
para isso.
A
Eu não sei se essa única reunião
esgotou o que poderia ter sido dito

P1
Não depende só da gente. Se você for
perguntar a alguns alunos que tiveram o
trabalho de pesquisar, por exemplo, uma
maquete ou um mapa, que foi o trabalho
da P8, duvido que eles não saibam hoje
que a África é composta por 400 países,
quando a maioria das pessoas, até mesmo
adultos, acham que a África é um pais
único. Então a gente conseguiu passar
muito mais informação num projeto do
que nos 160 dias letivos.

P7
Essa avaliação foi da 6a à 8a séries. (...) Eu
fiquei muito feliz (....) a linguagem que eles
escolheram foi surpreendente (...) porque eu
ouvi eles falarem de rituais que eu havia
falado. Pegaram o trabalho do P3, da P4 e da
P8. (...) Da união, uma coisa que o grupo
Continuação:
agrega e juntou-se (sic) todas as séries.
Independente do... (inaudível).
P8
Aí é que está, A. Você não participou e o P1
falou muito bem que você não participou. Nós
fizemos uma feira cultural onde a P7 passou
algumas partes para mim, eu passei uma
parte para P4 e ela me trouxe música.
Entendeu? Nós trocamos. Não é simplesmente
você estar aqui para ganhar um salário. Ele é
importante, mas é um grupo que tem vontade
de se ajudar, de crescer junto (...) Você está
entendendo o que eu acho que faltou aí? Eu
acho que a violência é um pano de fundo até
para a gente discutir, pensar, refletir. Mas não
pode ser um trabalho, violência por violência.
Tem que mostrar que apesar da violência, as
pessoas têm uma parte de se plantar...

A
A- a minha metodologia é
essa…Uma pesquisa coconstruída…

P7
Isto pode suscitar uma
reflexão.

P3
Eu destaco aqui uma coisa
mais ampla,
principalmente se você
enfocar a última coisa que
a CP falou. A maior
violência é ela não atingir
o seu objetivo que é
educar. E a gente não está
conseguindo isso. A gente
está fugindo disso, por
vários fatores...
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P1
Dá a idéia assim: “A favela é perigosa”.
Ela é perigosa para quem não vive lá.

P8
Ah! Mas eu morava em Diadema e fui
morar em São Bernardo. Oh! Que
maravilha! Fui para o outro lado e me
roubaram. Então não é bem assim.
P3
Mesmo a gente tendo essas idéias opostas
em meio a essa violência (..) a gente
coloca isso só que a gente também está
bem avançado dessas pessoas.
P1
As perguntas que você fez foram
assim: o que é violência e quais são
as violências.

P3
A gente não se preocupou em
mostrar para você como estamos
lidando com isso.

Continuação:

A
Eu perguntei (...) Como vocês lidam
com isso... Onde apareceram várias
situações relatadas, da dinâmica de
vocês em sala de aula
P7
Aquela situação que eu te
conte...

A
Este grupo foi importante para mim (....)
jamais deixei de lado a parte construtiva de
vocês. (...) Acho que até por causa do texto,
na forma que eu coloquei, (...) como se eu
só estivesse vendo isso. A P8 disse que não
ia assinar, eu refaço o texto e depois vocês
podem me deixar a autorização.
CP
Mas você falou que iria reescrever.

A
Eu vou reescrever. Mas para que eu
possa colocar no texto essa conversa,
eu preciso da autorização. Por isto estou
gravando
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P8
Depois você vai trazer o
texto.

P1
O P3 colocou uma coisa que é assim...Muito papel! (...) A CP
conseguiu dar uma peneirada nas coisas, que para nós foi
melhor, pois a gente pôde discutir mais a escola e menos a
ilusão utópica de alguém que tem mais educação. E todos que
você vai ler, a maioria falava assim: O professor deve! O
professor deve! Mas não mostra nada concreto que saiu de uma
estaca zero e chegou num ponto lá na frente. Aí na hora que
você vê o Fantástico, mostra lá (palavra inaudível) uma
professora que faz. Ela está só com dez alunos na sala de aula,
uma sala de aula limpa, linda, não tem nenhuma carteira
deformada, uma lousa com tarraxada, entendeu? Não tem giz
de cera passado na lousa como nós estamos com a outra sala lá
(...) Nós temos uma . Viu D! A sala número dois, metade da sala
não dá para escrever. Como é que se tira giz de cera da sala? Só
pintando de novo. Do jeito que está o texto, realmente a gente
está apontando várias situações, mas se puder mostrar como o
grupo lida, então o professor que lê isso aqui, ou o futuro
professor, ele vai lá e fala: pô. Se esse grupo conseguiu, eu
também tenho que achar um jeito. Já tem quase quinze anos
que eu estou na Educação, e é a primeira vez que realmente eu
me sinto fazendo parte do grupo.
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Continuação:
P7
É verdade!

P1
(...) O que os alunos respeitam essa mulher aqui (referese a P8)! Cara! É de morte! O aluno abraçar e beijar. Não
é coisa comum que você vê por aí. E não é só menina
não. É menino, menina, marmanjo, pirralhinho: “Ah
professora, vem professora”. Ou aluno chamando
professor para vir para a sala. Você vê a própria
declaração do M (aluno da 8a série), que se afinou com o
P3, “o que o P3 disser amém, eu estou seguindo”. Então
você olha e fala assim: são pessoas que estão
comprometidas com a educação, porque elas não vão
conseguir cativar 200 alunos sem ser em cima da
Educação, não vai conseguir cativar o M se não houver
um discurso que ofereça um benefício para o M.. Mas
também tem que ser assim: você enfoca o conteúdo mas
não é só isso

A
Mas eu não acho que o educador tenha
que passar só conteúdo.

P1
Também tem conteúdo. (...) E tem outra coisa
também. Foi assim, no ano passado, a gente estava
discutindo uma outra relação e não me lembro se foi a
festa junina ou o que era, e a gente querendo empolgar
os alunos...que isso.....que aquilo, aí uma outra
professora do outro período virou para mim e falou
assim: “Ah, como eu gostaria de ser novinho que nem
você para ter esse gás todo para estar tão preocupado
com o aluno ainda. É por isso que você precisa fazer
muita m...realmente para ser mandado embora.
Entendeu?

P3
Ela era concursada. Não perde o
emprego.

TÉRMINO DA REUNIÃO

Comentários
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Próximo ao encerramento da reunião com o grupo e diante da dinâmica
produzida senti a necessidade de retomar a proposta contida no início do texto. Talvez
fosse minha última tentativa para que eles entendessem o propósito de negociação
para além da mera critica.
De certa forma, como podemos observar no fluxograma, a tendência discursiva
do grupo permaneceu mais no eixo central, assumindo um tom mais reflexivo, com
exceção de P8 que, ainda num tom confrontativo, voltou a se queixar da parcialidade.
P1 focalizou sua crítica de forma mais genérica, contra as pessoas que produziam
discursos parciais. Para tanto, ele deu como exemplos o programa “Fantástico” da
Rede Globo de Televisão e pessoas que escrevem sobre Educação:
P1: ...a gente pôde discutir mais a escola e menos a ilusão utópica de alguém que tem mais educação. E
todos que você vai ler, a maioria falava assim: O professor deve! O professor deve! Mas não mostra nada
concreto que saiu de uma estaca zero e chegou num ponto lá na frente. Aí na hora que você vê o Fantástico,
mostra lá (palavra inaudível) uma professora que faz. Ela está só com dez alunos na sala de aula, uma sala
de aula limpa, linda, não tem nenhuma carteira deformada, uma lousa com tarraxada, entendeu? Não tem giz
de cera passado na lousa como nós estamos com a outra sala lá (...)

Porém, o que considero importante nessa parte final da reunião, foi a atenção
dada à própria imagem enquanto grupo e enquanto educadores, ao passo que, em
outros momentos, a preocupação se assentava sobre o que o outro pensaria deles.
P1: O grupo tomou uma atitude contra essa situação....A gente se uniu para isso.
P1: Se você for perguntar a alguns alunos que tiveram o trabalho de pesquisar , por exemplo uma maquete
ou um mapa, que foi o trabalho da P8, duvido que eles não saibam hoje que a África é composta por 400
países, quando a maioria das pessoas, até mesmo adultos, acham que a África é um pais único. Então a
gente conseguiu passar muito mais informação num projeto do que nos 160 dias letivos.
P8: Nós fizemos uma feira cultural onde a P7 passou algumas partes para mim, eu passei uma parte para P4
e ela me trouxe música. Entendeu? Nós trocamos. Não é simplesmente você estar aqui para ganhar um
salário. Ele é importante, mas é um grupo que tem vontade de se ajudar, de crescer junto (...).
P3: Mesmo a gente tendo essas idéias opostas em meio a essa violência (..) a gente coloca isso só que a
gente também está bem avançado dessas pessoas.(sic)

Enfatizaram-se, portanto, a união e coesão do grupo contra situações de
violência na escola. Nesta estratégia de argumentação, relações carinhosas entre
alunos e professor são relatados como forma de evidenciar que um vínculo saudável
está ligado a uma boa Educação.

P1: O que os alunos respeitam essa mulher aqui (refere-se a P8)! (...) O aluno abraçar e beijar. Não é coisa
comum que você vê por aí. E não é só menina não. É menino, menina, marmanjo, pirralhinho: “Ah
professora, vem professora”. Ou aluno chamando professor para vir para a sala. Você vê a própria declaração
do M (aluno da 8a série), que se afinou com o P3, “o que o P3 disser amem, eu estou seguindo”. Então você
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olha e fala assim: são pessoas que estão comprometidas com a educação, porque elas não vão
conseguir cativar 200 alunos sem ser em cima da Educação, não vai conseguir cativar o M se não houver um
discurso que ofereça um benefício para o M..

Para contrastar o posicionamento do grupo como bom educadores, P1 retornou
com a sua opinião sobre o descomprometimento do educador, por meio de um
exemplo:
P1: Uma outra professora do outro período virou para mim e falou assim: “Ah, como eu gostaria de ser
novinho que nem você para ter esse gás todo para estar tão preocupado com o aluno ainda”. É por isso que
você precisa fazer muita m...realmente para ser mandado embora. Entendeu?

No que diz respeito à noção de violência, P3 finalizou, dizendo:
P3: A maior violência é ela não atingir o seu objetivo que é educar. E a gente não está conseguindo isso. A
gente está fugindo disso, por vários fatores...

6.6. Reflexões metodológicas acerca das incompreensões
...Não é possível realocar-se em qualquer perspectiva dada sem ser
responsável por esse movimento (Haraway, 1995, p.25).

Um dos aspectos mais estimulantes nesse processo de pesquisa foi a
possibilidade de propor uma estratégia de investigação que rejeitasse qualquer
reificação de visão de mundo, para que não houvesse, assim, uma possível
naturalização de minha leitura do campo através de um texto acadêmico.
Considerei como ferramenta principal para engendrar esse processo uma
postura reflexiva, que não só me convocava a rever constantemente o processo de
pesquisa, como também a construção das minhas leituras no campo, apoiado,
portanto, num comprometimento ético e político.
A possibilidade de produzir novos sentidos e novas versões de mundo,
questionando verdades absolutas, muitas vezes circuladas nos meios mídiáticos ou
acadêmicos, trouxe desafios metodológicos importantes para a pesquisa. Dentre elas,
a possibilidade de entender as noções de violência como construção social, portanto
coletiva, e de propor uma estratégia de pesquisa ética e democrática. No entanto, a
tarefa não foi fácil, o que já era esperado. Destaco, como dificuldades: ser um
participante; a idealização do pesquisador; a presença de outras vozes; a questão da
autoria; a coesão grupal; o estatuto do relatório de pesquisa e o contexto da situação
de discussão do texto síntese.
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6.6.1. Completo participante ou Participante como observador
Durante o processo final da pesquisa, um dos aspectos que mais me
surpreendeu foi a reação de alguns educadores ante os argumentos apresentados no
texto discutido na reunião final. Na época em que elaborei o texto, quando recortava
as frases e as organizava por temas, eu tinha a certeza de que eles compreenderiam
facilmente o que eu estava querendo expor. Dentre as incompreensões surgidas no
grupo, destaco a fala de um professor sobre demissão:
Um professor para ser mandado embora, ele precisa fazer muita m...

Em nenhum momento eu havia entendido que ele pensava daquela forma.
Muito pelo contrário, sob o meu ponto de vista, estava evidente que ele se referia às
práticas de alguns educadores que não se comprometiam com a Educação. A pergunta
que me fiz neste exercício reflexivo a que me proponho, foi a seguinte: de onde surgiu
esta certeza perante a compreensão do outro? A primeira resposta é que eu achei que
fazia parte daquele grupo. Embora pareça óbvio que não, pelo simples fato de eu não
ser um professor naquela escola, ter passado seis meses com eles e obtido um grau
de confiança que permitia engendrar conversas mais aprofundadas, contribuíram para
que eu me sentisse parte integrante do grupo, mesmo sendo pesquisador. O que
ocorreu, então? Na verdade, eu não havia sido parte daquele grupo da forma que eu
entendia. Segundo Merrian (1998), durante a pesquisa de campo, o pesquisador pode
ocupar uma posição que vai desde a completa participação (o pesquisador é também
membro do grupo pesquisado – a Complete Participant) até a total observação (há
ausência de participação no grupo pesquisado e a prioridade é a observação – a
Complete Observer). Desta forma, encontrava-me numa posição intermediária, a de
“participante como observador” (Participant as observer), cujas atividades de
observação, conhecidas pelo grupo, estavam subordinadas ao papel do pesquisador
enquanto participante. O acordo aqui define a profundidade das informações
fornecidas pelo grupo e o nível de confiabilidade prometido, a fim de obter as
informações necessárias para a pesquisa.
Portanto, de acordo com este autor, há uma distinção entre o completo
participante e um participante como observador. A confiabilidade nas relações
empreendidas, construídas também ao longo do tempo, não transformam o
pesquisador em membro do grupo.
Desde o inicio eu havia sido claramente posicionado como o psicólogo que, em
meio às brincadeiras, estava lá para resolver os problemas. Embora todos os
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esclarecimentos tivessem sido dados com o intuito de evitar quaisquer expectativas
messiânicas a meu respeito, parece que esse posicionamento perdurou muito mais do
que eu até quis admitir. Penso que eu gostei muito da idéia de que eu havia deixado
esse lugar “forasteiro” e me tornado um aliado desses educadores. O que ocorreu foi
que, nesta última reunião, eu fui colocado em certo lugar e mesmo que eu quisesse
sair, eles não permitiriam, pois, caso o fizessem, teriam que tratar o material de
maneira diferente, menos persecutória, o que não foi possível. Ter a presença de um
psicólogo, pesquisador, representante de um discurso científico, possibilitou ao grupo
uma mobilização crítica mais agressiva e menos reflexiva, embora um dos
educadores, o P3, tenha assumido esse lugar mais ponderado no grupo.
Como psicólogo, eu estava realizando uma pesquisa sobre violência que
posteriormente seria publicada. Recordo que em uma das apresentações que a
Coordenadora Pedagógica fez aos grupos a meu respeito, ela disse: ele veio pesquisar
violência na escola e talvez seu trabalho vire um livro. Embora tivesse negado na
época, isto prevaleceu.
P8: De repente ele pode fazer um livro e colocar isso aqui.

Entretanto, esta constatação não se presta a diminuir o espírito colaborativo
que encontrei nos educadores ao longo dos seis meses. Mas faz-se necessário pensar
que uma relação simétrica não é de todo possível, mesmo trabalhando com temas
delicados como é a violência e após certo tempo de pesquisa no campo, a menos que
você faça parte, efetivamente, do grupo. A questão, pois, extrapola o tempo de
convívio e o desenvolvimento de uma relação de confiança. Assenta-se, sim, num
certo jogo de poder, potencialmente legitimador de verdades.
Se

uma

horizontalidade

não

é

possível,

certa

assimetria

precisa

ser

reconhecida. Ela não deve ser reificada, pois assim estaríamos posicionados num lugar
detentor de verdades. Mas não podemos ingenuamente pensar que tal assimetria não
existe: situações de efetivas negociações de sentido são sensíveis às diferenças e às
relações de poder existentes (Galindo, 2003, p.52). É justamente pelo fato de os
participantes serem sensíveis a essas relações de poder que as contestações se fazem
presentes (Santos, 1995).
O que pude perceber foi que, alguns participantes do grupo, que em outros
momentos assumiram posicionamentos críticos em relação à Direção e ao sistema
educacional, nesta última reunião, utilizaram esse potencial crítico para argumentar
contra o risco de ter uma imagem equivocada publicada fora. Sem dúvida alguma, os
apontamentos feitos pelo grupo são pertinentes, na medida em que evita a
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propagação de uma leitura simplificada (que consideram que realizei no texto
apresentado) dando lugar a algo mais complexo.
Uma leitura é sempre parcial, e a possibilidade de negociá-la é que nos
proporciona ter uma visão mais complexa e objetiva. O que, então, estava em jogo
naquele momento?
Novamente chegamos a um ponto relevante: a imagem de si para o outro. Por
que, naquele grupo, isso se tornou algo tão significativo? Considerando o grupo VI
coeso, crítico e reflexivo, como essa preocupação tomou uma forma tão ampliada que
sufocou qualquer possibilidade de maior reflexão? Apresento algumas hipóteses:

6.6.2. Idealização do pesquisador e a reivindicação por um lugar
heróico
A constatação de que eu não fazia parte do grupo como imaginava foi posterior à
ultima reunião. Ampliando um pouco mais essa análise, creio ter contribuído para esse
equívoco, do qual até então não havia me dado conta, ou seja, a expectativa de que
qualquer leitura que eu fizesse, legitimaria tanto as dificuldades pelas quais os
educadores passavam como as estratégias pedagógicas mais construtivas para lidar
com a violência. Embora não fosse “de dentro”, tem-se a impressão de que uma
relação amistosa asseguraria uma leitura que evidenciasse os méritos dos educadores.
Por isso a sensação que tive de tê-los traído. Embora ninguém chegasse a manifestar
tal opinião, P1 foi claro quando disse: você não mentiu para nós. Ainda assim, penso
que havia uma expectativa de que eu fosse mostrar um aspecto a que chamo
“heroísmo docente”.
Você está aqui! Achei que você tivesse desistido (Profa. 3o período).
Não desistiu ainda? Vixe! (Auxiliar de período)

É esse o lugar heróico do qual falo. Eu poderia desistir, mas eles continuariam lá.
Por isso, eu precisaria reconhecer a permanência dos educadores naquela escola,
fosse por falta de opção ou não, mesmo encontrando situações adversas.
Igualmente heróica foi a estratégia de colocar os alunos mais indisciplinados na
a

8 série A. Apesar das justificativas, acredito que tal estratégia não era somente uma
forma exercer um controle (é mais fácil eu lidar com todos dentro de uma sala só do
que tê-los espalhados em outras salas), mas uma possibilidade de, uma vez
alcançados os objetivos, obter também o reconhecimento pela adoção da estratégia.
Uma das professoras comentou, momentos antes do inicio da reunião, que durante a
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formação da 8a série A, nenhum dos educadores que concordaram com a decisão, se
recusaram, posteriormente, a dar aulas para aquela turma.
Quando P1 argumentou que os alunos adoravam e abraçavam a professora P8,
há uma tentativa, pelo vínculo afetivo, de evidenciar o trabalho que eles fazem com os
alunos, o que não deixa de ser um aspecto da Educação muito valorizado. O que eles
trouxeram à tona como estratégia discursiva foi ressaltar como esses alunos
aprendem com eles.
Esta linha argumentativa só ocorreu pela preocupação da imagem de si, como
grupo, para o “outro”, amplificada pela presença do Diretor. Isto impossibilitou que
parte dos educadores entendesse a proposta metodológica. Se a imagem de si que
eles escutavam era de que eles produziam violência, que eram educadores
descompromissados,

normatizadores,

etc,

a

estratégia

argumentativa

como

resistência a essa visão foi a de colocar em evidência a qualidade da relação afetiva
existente entre professor e aluno (as alunas adoram a P8).
Sendo assim, tornou-se difícil qualquer intenção de discutirmos o trabalho dos
educadores numa perspectiva reflexiva e crítica. A discussão ficou caracterizada, em
alguns momentos, por um tom maniqueísta, mocinho-bandido, bom e mau, que
ofuscou outras probabilidades. Por exemplo, teria sido importante realçar como esses
vínculos afetivos entre educadores e alunos foram construídos, não só como forma de
alcançar um melhor gerenciamento de situações adversas, mas também como
estratégia de governo nesta vinculação afetiva com os alunos. Uma das contraargumentações da Coordenadora Pedagógica, quando questionada sobre atitude
paternalista, foi justamente propor esta distinção:
Por exemplo...aqui está escrito assim, ó...que o aluno vai à sala da coordenação, e dizem que é passada a
mão na cabeça. E o que é passar a mão na cabeça? É conversar com o aluno? É mostrar pra ele que ele está
errado? E isso na visão dos professores, às vezes, é passar a mão na cabeça.

Obviamente tal aprofundamento não foi possível, mas considero que em
momentos como esses é que podemos abrir mão de uma certa ingenuidade e concluir
que abraços e beijos entre professor e alunos não tornam as relações menos
assimétricas.
Entretanto, os educadores reivindicam algo justo. A mídia e até mesmo
trabalhos científicos, que eles citaram, contribuem, embora não sejam todos, para
uma visão engessada da incompetência docente. Diante de ausência de recursos do
poder público e de uma burocracia que emperra a Educação no país, quando se
engendram estratégias para despertar o interesse dos alunos, elas precisam ser
reconhecidas. Embora no texto apresentado eu as mencionasse, elas não receberam a
mesma importância que esperava.
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6.6.3. O outro
A presença de outras vozes nos diferentes discursos ajudam a sustentar uma
linha de argumentação. A primeira vez em que esses interlocutores surgiram na
reunião foi a partir da fala do Diretor que, ao justificar a presença das grades nas
escolas, mencionou o historiador Luis Mir e um sociólogo da USP, que tem uma visão
romântica acerca da violência, diferentemente de Luis Mir, que se contrapõe a esta
visão dizendo que a favela, por exemplo, é uma aberração do ponto de vista da
sociedade.
Luis Mir. Eu achei que ele fez colocações interessantes...É uma pessoa extremamente lúcida.
Estudiosos da USP (visão romântica sobre violência).

Luis Mir legitima a posição do Diretor diante de medidas que considerou
necessárias, em virtude das invasões que ocorriam na escola. Em seguida, as vozes
que voltaram a surgir no grupo foram de caráter genérico e crítico e o meu texto,
endereçado especificamente a eles, passou a ser também destinado a esse “outro”.
Se Alguém for olhar do lado de fora...
Se alguém pensar no (nome da escola), vai pensar que é o lixo das escolas.
Eu não sei quem é que vai ler isso aí.
O pessoal do PSDB já vai entrar babando.
Se eu pegar essa página aqui, eu vou olhar e falar “ nossa! Que tipo de professor que tem lá!”
Mas se eu começar a ler, o pessoal vai dizer “Nossa! O pessoal do (nome da escola) tem que ir com um
38!”
Pra alguém que não está dentro da Educação, que não faz parte de nada, vai olhar e falar “Deus me livre
trabalhar numa escola pública”.
Quem vai querer dar aula numa situação de caos?

A noção de endereçamento de Bakhtin nos ajuda a entender que, conforme as
discussões iam sendo desenvolvidas, as falas críticas adquiriam múltiplos destinos: a
esse outro genérico, a mim e também ao Diretor. Isto fica evidente, da metade da
reunião em diante, quando o grupo atenuou as críticas anteriormente feitas ao
Diretor:

“Nós não somos unidos para sermos contra a Direção e a Coordenadora Pedagógica”.
“Nós falamos da Direção, mas também nós falamos da nossa categoria”

Esse tipo de justificativa só é possível quando parte do grupo entende o texto
como uma denúncia ou acusação e, sendo assim, todo acusado tem direito à defesa. O
Diretor, como alguém que fora alvo de muitas críticas, não era um “outro” ausente:
estava lá.
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6.6.4. Sobre a autoria das falas
Embora eu tivesse suprimido a autoria das falas apresentadas no texto (ver
capítulo 4), muitos deles identificaram algumas delas como suas, assumindo assim a
responsabilidade pela quebra de sigilo no grupo. Em contrapartida, durante as
diferentes argüições, percebi que eles consideraram como minhas algumas falas
diretas que haviam sido verbalizadas pelos colegas ao longo da pesquisa. Era como se
eu tivesse dito aquilo.
Em dado momento, os educadores mencionavam fatos que não haviam sido
mencionados no texto. Ou seja, a fala não era nem de minha autoria e nem de
integrantes do grupo:
Será que todos os professores chamam o aluno de bruxo e metem a mão?

Um segundo aspecto sobre a autoria diz respeito às metáforas que eu
apresentei. Confesso que esperava que eles olhassem esse material até com certa
curiosidade e que as metáforas os possibilitassem perceber que nas brincadeiras, algo
sério também estava sendo dito. O que ocorreu foi o não-reconhecimento da autoria:
Eu particularmente nunca ouvi isso (metáforas).

Quando houve reconhecimento na autoria de algumas metáforas, elas foram
apreendidas em seu caráter realista e não simbólico.
Um terceiro aspecto foi a posse de uma autoria, indevidamente. A participação
de P7 foi marcada pelo apoio aos argumentos de colegas, sobretudo P8 e P1. Nos
únicos dois momentos nos quais ela proferiu uma opinião, as falas a que se referia
não lhe pertenciam.

P7- Ah! Tem um negócio aqui muito sério que está errado: “existe muita agressão na 6a série por causa da
maconha”. Parece que são eles que fumam e não é isso. Isso fui eu que falei.
A- ...Essa fala foi do meu primeiro dia em que estive aqui e você não estava.
P7- Ah, bom...
P7- Porque ele fala assim: criar vinculo com o aluno perigoso também pode ser perigoso. Isso aqui eu falei
de criar vinculo e estava citando eu e a P8....E não é perigoso.

O quarto e último aspecto se referem ao deslocamento da autoria, que poderia
ser grupal, para uma determinada pessoa. Ou seja, em certos momentos, as falas
precisaram ser direcionadas a um único autor para não comprometer o grupo.

Isso foi a fala de um professor.
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Foi a fala de um da escola.
Mas foi um professor só!

6.6.5. Sobre a coesão grupal
Há uma percepção geral no grupo de que a coesão grupal é um elemento
importante para se lidar com a violência. Eles, ao longo da pesquisa, apontavam
regularmente o quanto era fundamental a coesão do grupo no que dizia respeito às
normas de convivência. Asseguravam que a conduta de um professor precisava ser
balizada por um acordo docente coletivo, evitando assim, quebra de regras e abertura
de brechas que traziam certo descrédito ao discurso dos educadores. O que me parece
ter ocorrido nesta questão de união grupal, é que há a busca de uma coesão quando
existe desordem, ou algo contrário a seus objetivos. Um fato semelhante aconteceu
em nossa última reunião. A minha leitura trouxe uma desordem que convocou esses
educadores à coesão, na construção das críticas em relação ao texto. Embora as
orientações estivessem claras, ou seja, eles poderiam modificar o texto, caso assim o
desejassem, isto parece que não surtiu efeito, ou não pôde ser registrado. Tal feito
elevou a necessidade de união por parte do grupo, o que não foi de todo ruim.
Foi a partir desta união que eles puderam se posicionar enquanto grupo,
ressaltando até para eles mesmos as situações de cooperação empreendidas em
situações adversas. Um dos pontos positivos que observei nesta reunião foi a
possibilidade de eles se revestirem de autoridade e se posicionarem marcadamente
sobre suas práticas pedagógicas, resistindo, portanto, a uma política de fechamento.
(Haraway, 1995, p.32).

6.6.6. O estatuto do texto-síntese
O texto que expus, assumiu um estatuto de verdade que colocava os
educadores em determinado lugar. Nos momentos de maior tensão foi que este texto,
antes chamado também de “texto”, “trabalho” e “relato”, passou a receber um
estatuto de “documento”, “isso aí” e “mecanismo de exposição”.
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Texto
Trabalho
Relato
Documento
Isso aí
Mecanismo de exposição

A atribuição de “mecanismo” ao texto me incomodou, tanto que pedi
esclarecimentos, quando foi acrescentado o termo “exposição”. Embora a pessoa
estivesse falando de uma futura exposição para esse “outro” crítico, penso que uma
exposição já estava ocorrendo naquele momento.

6.6.7. Reflexões sobre a situação de negociação
Considero que a presença do Diretor contribuiu sensivelmente para uma
mudança de contexto, que acabou por reposicionar todos os participantes e, de certa
forma, dificultar o processo que seria de uma negociação de uma leitura. O Diretor
não seria excluído das leituras que fiz enquanto estive lá, mas uma conversa com ele
em outro momento preservaria os membros do grupo para que se sentissem mais
livres como havia acontecido nas reuniões de JEI.
Como disse anteriormente, sua presença ampliou o jogo de poder que já existe
em qualquer processo de negociação e não permitiu que os membros do grupo, pelo
menos em sua maioria, entendessem a proposta, passando a ver o texto como um
documento que revelava uma verdade, e enquanto tal, era perigoso. Segundo
Haraway, A igualdade de posicionamento é uma negação de responsabilidade e de
avaliação crítica (Haraway, 1995, p.24). No entanto, o inverso também é verdadeiro.
Ou seja, quando as posições trazem uma autoridade fortemente marcada, seja ela na
figura do Diretor, ou minha enquanto pesquisador, elas podem igualmente favorecer a
negação de responsabilidade.
Para que uma avaliação crítica e responsável possa ocorrer, é necessário que
haja um contexto favorável. Quando posicionamentos são questionados, avançamos
para um terreno delicado. Penso que isso não esteja diretamente relacionado à colisão
de versões distintas (do pesquisador e dos participantes), mas da dificuldade em se
posicionar de forma reflexiva. Falar sobre o outro, quando este outro está presente,
torna-se delicado, se a proposta não for devidamente deslocada de uma esfera
pessoal (ofensa pessoal) para uma questão da coletividade. Algo que apenas P3 e P6
conseguiram fazer.
A proposta de negociação de uma leitura particular de um dado contexto não
garante que o processo seja livre de tensões, principalmente se temos diante desta
situação vários elementos que configuram certo tipo de reunião. A reificação do meu

Um psicólogo perambulando pela escola

127

discurso não pôde ser quebrada, pois, de certa forma, garantia um posicionamento
mais defensivo e, por conseguinte, menos reflexivo. Como acreditar em mim quando
sob a ótica deles eu já os havia traído com o texto? Isto deve tê-los impossibilitado de
aderir ao processo de negociação. Mas qual foi a traição? O que foi prometido e não
foi cumprido? Penso que durante o processo, e retomo o que havia argüido
anteriormente, eles tomavam como certo que minha leitura contemplaria o heroísmo.
Mas a minha leitura tampouco os coloca como vilões.
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7. Considerações finais

A análise de repertórios interpretativos usados pelos professores para falar
sobre violência possibilitou entender os múltiplos sentidos atribuídos a ela e a
importância do contexto desta produção. Foi possível perceber, também, que
repertórios essencializantes presentes em alguns discursos favorecem práticas
excludentes, e inevitavelmente trazem implicações para o cotidiano escolar, na
medida em que diferentes formas de lidar com a violência advêm das noções e
explicações que lhe atribuem. Quando tais explicações são naturalizadas, torna-se
mais difícil engendrar práticas pedagógicas que possam reverter esse quadro de
violência e a forma de lidar com ela pode se tornar apática, descompromissada ou
omissa.
Para professores que lecionam para alunos de 1a à 4a séries, os discursos
versaram sobre a gênese da violência no núcleo familiar, fruto da negligência dos pais
com os filhos e para com o processo educacional. Quando as famílias são posicionadas
como produtoras de violência (tudo começa em casa), elas passam a ser vistas mais
como entraves do que aliadas do processo educacional. Diante das precárias condições
nas quais vivem essas famílias, os educadores acabam sentindo uma pressão maior
quando são considerados por elas como únicos responsáveis pela educação de seus
filhos. Desta forma, estratégias essencialistas cumprem uma dupla função: ao mesmo
tempo em que explica a gravidade da situação pelo fato de os alunos viverem num
ambiente estruturalmente violento, justifica a passividade do corpo docente, como
observamos nos depoimentos sobre a impotência, discutidos no capítulo 5.
Os professores do 4o período lecionam para uma população mais adulta e por
esta razão a violência, segundo eles, é inexistente neste período. O que eles chamam
de violência é a condição social e econômica na qual se encontram esses alunos.
Trata-se, portanto, de uma violência que ocorre extramuros da escola e que se faz
visível pela carência desses alunos que, muitas vezes, vão à escola para ter a sua
segunda refeição, quando não a primeira. Já não estamos falando aqui de
desestrutura familiar, mas sim, segundo os professores, de um descaso do Estado
diante das políticas públicas que deixam de criar maiores oportunidades de emprego à
população. Não deixa de ser uma explicação essencializante, uma vez que “naturaliza”
essa condição social e posiciona tanto professores quanto alunos em lugares
específicos. De um lado, o professor se sente impotente diante deste problema e nada
pode fazer e, do outro lado, está o aluno como vítima da desigualdade social. Uma
professora chegou a verbalizar: quando alguns alunos vêm falar comigo, eu nem
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quero ouvir, pois não posso fazer nada e acabo ficando mal com isso. Eu prefiro que
não me contem nada.
Para os professores do 3o período, mais especificamente, para os grupos III e
VI, a violência foi interpretada como produto de um descompasso entre a necessidade
de normas de convivência mais claras e omissão por parte da Direção na construção
dessas normas. O grupo III avançou um pouco mais quando sugeriu para as
discussões algumas estratégias para lidar com a violência, mediante atitudes mais
respeitosas e participação nas brincadeiras com os alunos. No entanto, essas
estratégias são reconhecidas mais como desafio ou falta de opção, na medida em que
consideram que os alunos acabam por ditar as regras de convivência entre professor e
aluno: eles são assim e o que se pode fazer? A gente tem que entrar na deles, senão
eles acabam com você.
Estratégias de essencialização podem levar o educador a adotar duas posturas:
ou a culpabilização ou o paternalismo. As duas posturas são facetas da exclusão e isto
traz implicações na forma de se relacionar com o outro, ainda que as intenções sejam
as melhores possíveis. Com professores do 2o e 4o períodos, notei que os que mais
explicavam os comportamentos dos alunos por causas essencialistas, foram os que
mais se indisponibilizaram a discutir o tema da violência durante a pesquisa: um
professor do 4o período chegou a ser enfático ao dizer: eu não presto atenção nessas
coisas. Eu só quero dar aula. Observei também que alguns professores que adotavam
as posturas mais indiferenciadas, procuravam culpabilizar o sistema educacional de
ensino, justificando assim a própria impotência.
Quanto ao grupo VI, com o qual trabalhei mais de perto, pude perceber que,
embora estratégias de essencialização tivessem sido empreendidas, como no caso da
formação da 8a série A, o comprometimento do grupo com a implementação de
propostas pedagógicas criativas e uma qualidade melhor na relação professor-aluno
foi o foco norteador de suas ações. Parece contraditório, num primeiro momento,
pensarmos na compatibilidade entre estratégias que favorecem a exclusão e a
preocupação com a inclusão desses alunos.
No caso específico da 8a série A, a estratégia de essencialização foi mais
complexa por causa de dois aspectos: os critérios adotados e os resultados esperados.
A adoção de critérios para constituir a 8a série A partiu de algumas noções sobre o que
era comportamento violento, como minimizá-los pelo controle, culminando na
concentração de alunos mais indisciplinados numa única sala. Portanto, para que tal
decisão pudesse ter sido tomada, noções essencializantes sobre a violência e sujeito
violento se fizeram presentes. No entanto, percebemos que a forma de lidar com essa
sala não foi excludente, uma vez que os próprios professores que decidiram pela
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adoção dessa estratégia, em nenhum momento se recusaram em dar aula para esses
alunos.
Considero, portanto, que a possibilidade encontrada pelos educadores em
desenvolver posturas mais criativas e relações mais respeitosas com os alunos foi
alcançada para que recebessem um lugar heróico e um reconhecimento, caso
obtivessem sucesso com a estratégia tomada. Este lugar heróico não se refere a uma
simples vaidade docente, e sim, a um posicionamento político que está ligado à
imagem
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problematizados por eles na última reunião. Eles são retratados por esses meios ora
como vítimas e ora como vilões. Se eles se vêem como educadores comprometidos,
qualquer tentativa de questionar suas práticas pedagógicas pode se tornar delicado.
A coesão grupal, que eu e os próprios professores reconhecemos como algo
positivo, durante a pesquisa, nasceu do comprometimento que eles tinham em
comum com a melhoria da educação. Tanto que essa coesão não contempla todos os
professores do 3o período, porém, somente uma parcela deles. Desta forma, no caso
do grupo VI, acredito que a estratégia de agrupar os alunos em uma única sala não
visava à omissão e à desresponsabilização, mas o fortalecimento desta coesão grupal
e o reconhecimento por tais medidas.
Seja a partir de estratégias essencialistas ou não, eles procuraram adotar
formas de enfrentamento que visassem tornar esse cotidiano escolar mais tolerável e
menos opressivo. Por isso, qualquer tentativa de problematizar foi interpretada como
injustiça.
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indisciplinados em diversas salas poderia tornar o seu dia-a-dia mais difícil. Mas
concordemos que tal estratégia só foi possível quando se entendeu que o problema
estava nos alunos.
Com o tempo, os próprios professores verbalizaram que havia exagero ao se
considerar a 8a série A inteira como indisciplinada, pois, como disse um professor, os
alunos mais indisciplinados eram a minoria. Durante o período final da pesquisa, a
Coordenadora Pedagógica chegou a falar que esta estratégia havia sido um equívoco e
uma tentativa fundamentada no que eles entendiam ser o melhor procedimento. A
oportunidade de se reunirem, conversarem e adotarem uma determinada estratégia
para modificar uma dinâmica na escola é válida e denota um comprometimento ativo
com a melhoria da escola. Considero importante pensarmos que esta estratégia partiu
de noções essencializantes que trouxe implicações para a relação escola-alunos, pois
eles perceberam em quais lugares estavam sendo posicionados: tem muita gente aqui
que coloca a culpa na gente, porque pra eles nós somos os bagunceiros (aluno da 8a
série A).
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No entanto, constatar que a estratégia foi equivocada não invalida esta
discussão, porque precisamos constatar em que bases ela foi avaliada como equívoco.
Se foi pelos resultados alcançados, penso que permanecemos no mesmo lugar. Se o
equivoco foi julgado pela reavaliação dos critérios adotados, então, há uma abertura
para novas propostas. Caso contrário, a escola continuará a adotar diferentes
estratégias partindo de mesmos critérios essencializantes. No final do ano passado, na
época da finalização da pesquisa, um dos problemas que surgiu envolvendo a Direção
e os professores, discutidos no capítulo 5, dizia respeito ao remanejamento de
algumas séries do 3o período para o 2o período com o intuito de diminuir a
concentração de alunos mais indisciplinados no 3o período. Embora fossem estratégias
inversas (distribuição e não concentração), não estaríamos partindo dos mesmos
critérios utilizados para a construção da 8a série?
Considero, portanto, que por intermédio destas reflexões, podemos combater
formas de agenciamento que acabam sendo excludentes em sua concepção.
Um outro aspecto que julguei relevante discutir foi uma definição especial de
violência dada por um dos professores, na última reunião. Esta definição, embora
ampla, demonstrou uma abertura e vontade política em reverter esse quadro de
incivilidades e apatia dos alunos ante a aprendizagem, presentes no cotidiano escolar.
Para ele, violência era o fato de os professores não conseguirem cumprir a função
primordial da escola que é educar. Esta fala surgiu em complemento à fala da
Coordenadora Pedagógica que havia concordado que é uma violência o aluno não ter
acesso aos recursos da escola, que já era tão pouco, e terminar a 8a série não
sabendo escrever. Este professor se apóia no fato de o aluno sair tão despreparado,
que, de certa forma, denuncia negligência por parte dos educadores nesta missão de
educar: ...nós estamos fugindo disso. Esta definição nos remete à função principal da
educação, presente na LDB, que é visar o conhecimento, desenvolvimento e a
construção da cidadania. A rede pública está implantada para atender a um direito do
cidadão: o direito ao ensino do primeiro grau. E isto se torna um problema maior
quando tal missão não é engendrada por falta de políticas públicas efetivas e pelo
excesso de burocracia. O sistema educacional acaba gerando mais dificuldades do que
apoio à educação pública. Tomemos como exemplo o laboratório de informática. Os
alunos se vêem privados desse recurso, pois o funcionário (pode ser até um professor)
responsável encontra-se de licença e a lei não permite substituição para que os
computadores
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Concomitantemente, os baixos salários dos educadores, o aumento de número de
aulas para atingir um patamar digno de sobrevivência e a falta de investimentos do
poder público na formação dos educadores, são considerados uma forma de violência.
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Além disso, há também, por parte dos educadores, uma resistência com o processo de
democratização do ensino, aumentando assim a distância entre a expectativa de um
aluno ideal e o que está, de fato, diante deles:
A fragilidade do professor deve-se a própria situação do ensino. Ele assume uma
posição desconfortável quando tem que dar conta dos efeitos de um trabalho
cuja eficácia depende do investimento o próprio aluno – daí a importância do
tema da culpabilidade do sistema educativo que é espontaneamente
autojustificativo. Esta fragilidade e este desconforto se tornam ainda cada vez
maiores em uma sociedade em que todos têm acesso à escola, em que todos
devem passar de ano e em que o fracasso escolar pesa tão fortemente na vida
do aluno. O professor fica então submetido a uma tensão máxima que aumenta
a sua angústia e, ao mesmo tempo, endurece seu discurso autojustificativo e
acusatório (Charlot, 2005, p.82).

De maneira geral, os próprios educadores presentes na reunião procuraram
traçar possíveis encaminhamentos para atingir um melhor nível na educação dos
alunos. A Direção se comprometeu em rever a disponibilização de espaços e recursos
materiais (vídeo) para a implementação de propostas pedagógicas. A Coordenadora
Pedagógica reconheceu a necessidade de estabelecer um diálogo maior com os alunos,
alguns professores já mostraram que propostas criativas, como a feira cultural, não só
promovem um aprendizado mais prático e próximo da realidade deles, como também
os colocam como participantes ativos na produção do conhecimento. Um outro
aspecto considerado importante por alguns educadores é a necessidade de reconhecer
o desenvolvimento do aluno, seja no processo de aprendizagem como na sua postura
ética com a escola.
Particularmente, acredito que é fundamental levar à discussão a possibilidade
de tornar a escola mais aberta à comunidade, de maneira a torná-la participante ativa
no processo educacional. Acrescento, ainda, que espaços para discussões, como nos
proporcionaram para aquela última reunião, podem contribuir para que negociações
entre todos os educadores, visando a uma melhor qualidade de ensino, sejam
empreendidas.
Antes de iniciarmos algumas reflexões sobre a negociação ocorrida na última
reunião, convém abordarmos um aspecto relevante durante a pesquisa: a posição do
psicólogo na escola. Esta questão tornou-se importante para entendermos a dinâmica
do último encontro. A minha presença como psicólogo acabou gerando expectativas
que se fizeram mais evidentes no processo final. A idéia de que um psicólogo detém o
poder de resolver problemas ou de propor soluções eficazes ficou clara desde a minha
inserção na escola. Não sabendo como lidar com situações que ameaçam a
integridade das relações entre educador e aluno, a figura do psicólogo passou a ser
depositário de expectativas utópicas, uma vez que ele ou pode curar o aluno ou
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fornecer ferramentas prontas para lidar com elas. Isto é compreensível, pois,
historicamente, a Psicologia ocupou o lugar de detentora de verdades sobre o outro.
Embora não fossem todos os profissionais da escola que me posicionassem neste
lugar, tampouco esta tentativa deixou de existir. Em nossa última reunião, tal posição
foi ampliada, não no sentido de o psicólogo curar, mas por ser um representante do
discurso científico e, portanto, detentor de uma verdade. Uma das maneiras de
quebrar essa expectativa foi propor uma negociação a partir da minha leitura no
campo. Este objetivo não foi totalmente atingido por causa de uma mudança de
contexto que ampliou este lugar de representante da ciência.
O que chamo de mudança de contexto foi a presença do Diretor na reunião,
entendida aqui como um incidente crítico, que gerou um constrangimento entre os
presentes e fez com que a reunião assumisse um tom mais persecutório. Embora
tivesse esclarecido que se tratava de uma negociação e que a minha leitura não era
uma verdade absoluta, este esclarecimento não foi suficiente para que diminuísse a
assimetria no jogo de posicionamentos presentes. Tendo em vista que todo processo
de negociação envolve jogo de poder, sua presença acabou por ampliar essa
assimetria, impedindo que grande parte do grupo entendesse a proposta da reunião.
Naquela ocasião, eu, que considerava ter assumido um lugar de colaborador,
passei a ser um representante do discurso científico e, conseqüentemente, detentor
de uma verdade sobre eles. Desta forma, é compreensível a preocupação com a
imagem que outras pessoas pudessem construir sobre eles e a escola, caso lessem
este trabalho. Apesar destas atitudes mais defensivas, alguns professores presentes
puderam entender a proposta e entenderam a reunião como possibilidade de reflexão
e encaminhamentos.
O fato de o meu texto ter recebido um estatuto de verdade por alguns
educadores faz sentido, uma vez que o discurso científico e midiático têm um poder
incontestável na construção de fatos sociais, como vimos no capítulo 1. Os educadores
são, freqüentemente, tratados por esses meios ora como vítimas, ora como vilões e se
eles vêm mobilizando esforços para transformar uma realidade opressiva em algo
produtivo e criativo, podemos então entender a reação deles ao texto.
Um outro aspecto importante foi o fato de eles não terem tido acesso prévio ao
texto que continha a minha leitura, pois somente foi-lhes entregue no início da
reunião e, na presença do Diretor, alguns acabaram por considerar o texto mais como
um diagnóstico equivocado do que uma proposta de desnaturalização do meu
discurso. Por outro lado, a idéia de apresentar o texto com antecedência poderia
contribuir para que eles aparecessem na reunião com um discurso pronto e
inviabilizasse a espontaneidade, a meu ver, importante nesta proposta. No entanto,
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esta é uma questão que deve ser considerada para futuras pesquisas que optem por
procedimentos similares.
Quanto à negociação e co-construção de sentidos, ironicamente o meu texto
sofreu o processo que nos capítulos teóricos procurei problematizar: a naturalização
dos discursos científicos e midiáticos.
Qual a nossa responsabilidade, então, neste processo de naturalização? Não falo
do ponto de vista de quem os produz, mas também de quem os lê e vê. Não estou
isentando os canais midiáticos ou o discurso científico, pois sabemos que distorções
nas informações e interesses ideológicos, envolvendo os discursos da ciência, existem.
Mas quando há uma preocupação ética no fazer científico, que é a proposta deste
trabalho, a pergunta tem pertinência.
A naturalização de um discurso tem a finalidade de justificar os nossos medos
excessivos. Essencializo uma pessoa, uma fala ou um atributo, quando preciso
circunscrever da melhor forma possível o diferente, ampliando seus contrastes como
forma de justificar os meus medos: vai que ele publica isso em livro?.
Posicionamentos críticos, éticos e políticos devem fazer parte de qualquer
processo de negociação. No entanto, vejo que há um problema maior: uma tradição
discursiva reificante e essencializadora, que muitas vezes inviabiliza uma mudança de
paradigma. Não basta mudarmos nomenclaturas ou formas de se dirigir ao outro,
comumente observados no âmbito da Educação Inclusiva, por exemplo (o termo
Deficiente deu lugar a Portador de Necessidades Educacionais Especiais). Faz-se
necessária uma mudança de atitude que acompanhe essas mudanças de terminologia.
Em outras palavras, é preciso entender que as visões de mundo e de pessoas não são
fixas, mas fluidas e sujeitas a modificações e reavaliações. É a partir daí que uma
modificação de nomenclatura faz sentido.
A maneira pela qual eu explico o mundo está diretamente conectada com a
forma com a qual eu lido com esse mundo. Se eu atribuir a um processo de
negociação um caráter essencialista, certamente a minha relação com ele será de
refutação ou concordância cega e apática. O que podemos fazer então? Como escapar
de uma posição avaliadora e diagnóstica, tão propagada por algumas especializações
Psi? Penso que devemos cada vez mais estar sensíveis a esses jogos de poder, propor
pesquisas que desconstruam essa tendência discursiva essencializante e implicar os
participantes de forma crítica e reflexiva. No caso específico deste trabalho, e ouso
ampliar para outras pesquisas que envolvam temas controversos como é o caso da
violência, esse processo de negociação não deve ser marcado por episódios únicos,
mas por algo constante durante o processo.
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A última reunião trouxe também avanços: possibilitou uma clareza maior na
comunicação entre Direção e o corpo docente. O Diretor pôde explicar o porquê de
suas decisões, suas limitações diante da burocracia e afirmar sua disponibilidade para
o diálogo, como se esperava, na reunião. Por conseguinte, os professores puderam se
reposicionar de forma diferente diante do Diretor quando afirmaram que não estavam
contra ele ou contra a Coordenadora Pedagógica, mas contra elementos que
emperravam a melhoria das condições de trabalho, como normas de convivência
pouco claras, falta de acesso aos recursos materiais da escola e a própria violência
presente no terceiro período. Era evidente que aqueles reposicionamentos estavam
ligados ao jogo de poder já citado anteriormente. Contudo, a meu ver isso não
invalida a importância desses esclarecimentos recíprocos. Um outro elemento
considerado por mim importante foi que, mesmo com as incompreensões suscitadas,
eles puderam se revestir de uma autoridade e reafirmar o seu papel como
profissionais comprometidos em mudar a realidade da escola.
Penso ser importante levar essa discussão para os educadores e sensibilizá-los
para que possam perceber como nossos discursos estão diretamente ligados às nossas
práticas sociais. Acrescento ainda a importância de discutir e problematizar com esses
educadores
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enfrentamento, atentando para esse caráter essencialista que pode estar presente
nesses discursos. Em vez de adotarem estratégias discursivas que mais culpabilizam,
penso que seria um avanço adotarem estratégias que visam à responsabilização
recíproca, por meio de um diálogo mais aberto entre alunos, Direção e corpo docente.
No entanto, não se consegue isso da noite para o dia, o que nos situa diante do
desafio de propor um trabalho sistemático para que esses espaços dialógicos sejam
engendrados.
As implicações deste trabalho para mim foram muitas. Durante o processo de
pesquisa tive de rever uma série de preconceitos construídos a partir das diferentes
noções que tinha sobre a violência na escola e sobre o cotidiano dos educadores,
construídas ao longo de minha trajetória de vida. A violência que vi e ouvi foram
múltiplas e as explicações/informações me possibilitaram ver que ela é de fato muito
complexa e qualquer tentativa de explicá-la por um único fator se tornaria
reducionista.
Foi somente durante a análise da última reunião que pude perceber com maior
nitidez o significado deste processo de negociação. Muitas vezes, atribuímos um
estatuto de verdade àquilo que escutamos, a despeito das intenções de quem as
pronuncia. Posicionar-se ante o discurso do outro, numa perspectiva dialógica, não
significa combater a verdade do outro com a sua, mas permitir que os diferentes
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enunciados toquem e estremeçam as certezas que nos acompanham. Trabalhar com
esses educadores foi uma oportunidade ímpar na minha vida profissional e pessoal.
Para finalizar, novamente, citarei o trecho final do livro de Ítalo Calvino “Cidades
Invisíveis”, por acreditar que ele expressa a experiência que tive ao longo da
pesquisa. O imperador Kublai Khan faz uma derradeira pergunta ao veneziano Marco
Pólo, logo após terem visitado a última cidade:
Kublai perguntou para Marco:
- Você que explora em profundidade e é capaz de interpretar os símbolos, saberia me
dizer em direção a qual desses futuros nos levam os ventos propícios?
- Por esses portos eu não saberia traçar a rota nos mapas nem fixar a data de
atracação. Às vezes, basta-me uma partícula que se abre no meio de uma paisagem
incongruente, um aflorar de luzes na neblina, o diálogo de dois passantes que se
encontram no vaivém, para pensar que partindo dali construirei pedaço por pedaço a
cidade perfeita, feita de fragmentos misturados com o resto, de instantes separados
por intervalos, de sinais que alguém envia e não sabe quem capta. Se digo que a
cidade para a qual tende a minha viagem é descontínua no espaço e no tempo, ora
mais rala, ora mais densa, você não deve crer que pode parar de procurá-la. Pode ser
que enquanto falamos, ela esteja aflorando dispersa dentro dos confins do seu
império; é possível encontrá-la, mas da maneira que eu disse.
E eu, agora, estou à procura de uma nova cidade.
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