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RESUMO

Este artigo abriga reflexões de pesquisa desenvolvida durante o doutorado em Educação.Observações e
entrevistas realizadas ao longo de seis meses com alunas e alunos, professores e professorastendo como
campo empírico uma escola de ensino médio da cidade de Aracaju/SE, exigiu contato prolongado da
pesquisadora com as diversas dimensões da prática escolar tendo a pesquisa de cunho etnográfico
revelado-se acertada desde quando a pesquisadora atuou como principal instrumento de coleta e análise dos
dados capazes de ajudar na compreensão e entendimento de outros estudos sobre a violência da escola.
Observou-se que a violênciada escolanão é percebida, contribuindo para tanto o clima denaturalidade com
que são tratados pela equipe técnico-pedagógica os atrasos e a falta de planejamento dos docentes bem
como as diversas expressões da violência na escola.
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ETHNOGRAPHIC RESEARCH AND SCHOOL VIOLENCE

ABSTRACT

This article hosts reflections developed during the PhD in Education. Observations and interviews conducted
over six months with students and teachers, a high school from the city of Aracaju / SE is the empirical field
which required prolonged contact of the researcher with the various dimensions of school practice, research
imprint ethnographic proved-right from when the researcher served as main tool for collecting and analysing
data that can help in the comprehension and understanding of other studies on school violence. It was
observed that school violence is not perceived, both contributing to the climate of naturalness with which they
are treated by the technical-pedagogical staff delays and the lack of planning of teachers as well as the
various expressions of violence at school.

Keywords: High School. Ethnographic Research.SchoolViolence.

INTRODUÇÃO

Ao eleger em Tese de Doutorado como objeto de pesquisa a construção das identidades de gênero e a relação
com as violências na escola (COUTO, 2013) buscou-se adotar a técnica de pesquisa etnográfica por entender
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ser esta capaz de contribuir para desvendar as diversas facetas do cotidiano escolar de modo a traçar um
percurso durante o processo da pesquisa onde a neutralidade da pesquisadora não fosse questionada
tornando-se imperativo a imparcialidade e o estranhamento das situações familiares assim como a
familiarização com as rotinas e práticas capazes de revelar em profundidade um caso específico que pode vir
a contribuir na compreensão e entendimento de outros estudos sobre a violência nas escolas.

Em suma, ao utilizar esta técnica, “trata-se de saber lidar com percepções e opiniões já formadas,
reconstruindo-as em novas bases, levando em conta, sim, as experiências pessoais, mas filtrando-as com o
apoio do referencial teórico e de procedimentos metodológicos específicos” (ANDRÉ, 1995, p. 48).

A etnografia é um esquema de pesquisa desenvolvido pelos antropólogos para estudar a cultura e a
sociedade. Promove uma descrição detalhada da cultura, valores, hábitos, crenças, práticas, linguagens,
comportamentos e significados de um dado grupo social. Daí a pertinência de utilizá-la como técnica de
pesquisa no estudo de caso do tipo etnográfico, tendo como instrumentos de pesquisa a observação, a
entrevista intensiva e a análise de documentos, na tentativa de desvendar as expressões da violência no
âmbito escolar, espaço de socialização no qual circulam práticas culturais com sentidos e significados
específicos, é espaço privilegiado de interação entre os jovens onde diversas linguagens se cruzam e por
vezes se chocam gerando conflitos.

Assim, neste artigo, objetiva-se apresentar os caminhos seguidos na busca por conhecer como se dá a
construção das identidades de gênero e as violências nas escolas, e o papel da etnografia neste percurso
eleita como técnica privilegiada fundamentalmente por ter preocupação com “os significados que têm as
ações e os eventos para as pessoas ou grupos estudados. Alguns desses significados são expressos
diretamente pela linguagem, outros são transmitidos indiretamente por meio das ações” (ANDRÉ, 1995, p.
19).

O interesse em estudar alunos/as do ensino médio, adotando inicialmente o recorte etário entre 15 e 24 anos,
na escola pública partiu da necessidade de identificar quem são estes jovens, o que pensam e sentem, como
se vêm, que representações trazem consigo sobre a sua condição de seres gendrados, ou seja, sujeitos que
possuem uma identidade de gênero construída em meio às interações sociais permeadas por valores
culturais. Compreende-se que éno bojo das trocas que a experiência humana é construída, mediada pela
interpretação, à medida que ocorrem as interações com o outro. Assim, a forma como cada sujeito percebe
sua identidade de gênero depende em grande parte de como ele interpreta as ações e os gestos que lhe são
dirigidos pelo outro (SCOTT, 1998).

É na faixa etária entre os 12 e 24 anos em que acontece uma grande interação entre os jovens e suas
culturas, pois muitas vezes é neste período da vida que começa a criação de grupos para sair, estudar,
praticar esportes; a procura pela independência, a descoberta da autonomia para executar essas atividades e
outras possíveis sem o auxílio ou presença dos pais; enfim, é período de busca de outras formas de interação
social. De acordo com Abramovay e Castro (2002) também afetam a geração dos jovens, o desencanto, as
incertezas em relação ao futuro, o distanciamento em relação às instituições, a descrença na sua legitimidade
e na política formal, além de resistência a autoritarismos e "adultocracia".

Mais do que o recorte geracional ou uma faixa de idade, alunas e alunos das nossas escolas são jovens que
agregam a essa condição um conjunto de marcas simbólicas que são extremamente importantes para a sua
constituição. Mais que alunos e jovens, eles constroem suas subjetividades e identidades a partir de condições
de pertencimento a determinado gênero, etnia, classe social, prática religiosa, orientação sexual, lazer, etc.
Essas condições de pertencimento, por sua vez, também ajudam na construção desses/as alunos/as como
sujeitos socioculturais, o que nos permite dizer, concordando com Charlot (2006) e Abramo (2005), que não
há juventude, mas sim juventudes caracterizadas pela cultura prevalecente no grupo etário formado por
jovens, cuja idade pode variar entre 12 e 29 anos a depender do estrato social a que pertence.

Sposito (2000) enfatiza que com o aluno convive a sua condição sexual, sua cor e sua geração, enfatizando,
que estas características constituem as múltiplas dimensões de um mesmo ser e, portanto, precisam ser
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levadas em conta quando se pretende melhor compreender a relação alunos e escola.

O conceito de violência aqui adotado apoia-se em Michaud(2001), pois compreende-se que as normas mudam
de acordo com períodos históricos havendo uma fluidez no que se concebe como violência Assim,

Há violência quando, numa situação de interação, um ou vários atores agemde maneira
direta ou indireta, maciça ou esparsa, causando danos a uma ou várias pessoas em grau
variáveis, seja em sua integridade física, seja em sua integridade moral, em suas posses, ou
em suas participações simbólicas e culturais. (MICHAUD, 2001, p. 10-11).

Com esta definição o autor pretende abarcar tanto os diversos estados quanto os atos de violência. A violência envolve
então a ideia de uma distância em relação às normas e às regras que governam as situações ditas naturais, normais ou
legais.

Ainda que a exposição à violência não seja um traço novo na história da humanidade Abaramovay e Castro (2002)
aquiescem que na vida do jovem brasileiro tem estado cada vez mais presente: a exposição à violência e a participação
ativa em atos violentos e no tráfico de drogas estão se tornando marcas identitárias de uma geração, de um tempo no
qual vidas têm sido precocemente ceifadas. Pesquisas destacam que os problemas de vulnerabilidade e risco não
terminam aos 18 anos, mas muitas vezes se intensificam a partir dali principalmente ao se verificar o aumento dos
homicídios e mortes no trânsito conforme evidenciado por WAILSEFISZ (2014).

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) conclama a sociedade a fazer parte de uma rede de proteção ao registrar
que “é dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor” (BRASIL, ECA, 1990, Artº 18º). Ou seja, família, Estado
e sociedade têm por obrigação proteger crianças e adolescentes de modo que seu processo de desenvolvimento
sobrevenha de modo harmonioso e livre de traumas. Para que isto ocorra é garantido pelo Estado o acesso e
permanência na escola pública e gratuita, de modo que a e educação formal os prepare para o exercício da cidadania e
os qualifique para o trabalho. O processo educativo informal iniciado na socialização primária no seio familiar é
estendido à escola onde deverá ocorrer a educação formal, a instrução, sob a forma dos conteúdos historicamente
acumulados, assim como a formação social para a vida em sociedade. Pais ou responsáveis têm a responsabilidade, a
obrigação de matricular crianças e adolescentes na rede pública de ensino de modo a que desenvolvam-se.

Por sua vez, a escola tem perdido o seu lugar como instituição sagrada, tornando-se cada vez mais um local aberto não
só às agressões vindas de fora como também àquelas originadas no seu interior (violência na escola) entre alunos e
também entre alunos e docentes. A violência à escola está direcionada à instituição e àqueles que a representam: é
quando os alunos depredam as instalações do prédio escolar, provocando incêndios; agridem e batem em professores
tendendo a violência a consolidar-se como “um fenômeno estrutural e não mais acidental”. Ainda mais preocupante por
ser uma reação ou estar entrelaçada a violência à escola, a violência da escola ganha corpo e tende a ser elemento
alimentador das demais formas de violência no âmbito escolar. Entendida como uma violência institucional, simbólica,
que os próprios jovens suportam através da maneira como a instituição e seus agentes os tratam (modos de
distribuição das classes, de atribuição de notas, de orientação; palavras desdenhosas dos adultos; atos considerados
pelos alunos como injustos ou racistas, etc)(CHARLOT, 2005, p. 126-127).

A violência da escolaexpressa-se também no processo regulador da escola, visível através do olhar de Foucault (2004),
para quem os prédios escolares mais se parecem prisões, que impõem aos corpos uma ordem uniforme, hierarquizada,
da qual não há meio de fugir; são regras, controles, limites, punições, dominação imposta aos corpos como modelo
disciplinar e normatizador. Para este autor, a escola é uma das instituições sociais responsável por produzir, domesticar
os corpos, disciplinando-os, tornando-os dóceis, a partir da imposição de regras e valores que visam a tornar o aluno
obediente, a controlar sua conduta. Todo esse controle é realizado sob o olhar vigilante e hierarquizado do corpo técnico
que compõe a escola. Contudo, as violências reinantes no seu interior podem estar a representar uma rejeição a esta
pretensa moldagem dos sujeitos.

CAMINHOS DA PESQUISA

O campo empírico onde desenrolou-se a pesquisa foi uma escola da rede pública estadual de ensino localizada na
cidade de Aracaju-SE, a amostra foi composta por 16alunos e 17 alunas do ensino médio regular na faixa etária entre
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15 e 29 anos de idade; dez docentes e quatro integrantes da equipe gestora, além da diretora da escola.

A pesquisa documentaltendo como objetivo contextualizar o fenômeno e completar as informações coletadas através de
outras fontes, mostrou a composição das turmas, faixa etária dos alunos e alunas, o Regimento Interno, bem como a
inexistência de registro sistemático dos casos de violência na escola. As observações ocorreram dentro da sala de aula,
nos pátios, quadras e corredores permitindo á pesquisadora aproximar-se da realidade e vivenciada pelos sujeitos da
pesquisa.

A entrevista semi-estruturada revelou-se instrumento precioso no registro das falas dos entrevistados, momento em
que o dito e o não dito entrelaçavam-se exigindo seriedade e sensibilidade por parte da pesquisadora de modo a
instigar os entrevistados no aprofundamento das repostas às questões colocadas bem como no “esclarecimento dos
problemas observados”. Entendida como prática reflexiva (SZYMANSKI, 2002) parte de questionamentos apoiados na
teoria e nas hipóteses, também é capaz de levar à formulação de hipóteses necessárias à ampliação do referencial
teórico para melhor compreender as respostas dadas pelo informante; ao mesmo tempo que valoriza a presença do
investigador, contando com sua habilidade e sensibilidade para entrevistar, oferece perspectivas possíveis para que o
informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação.

O relato das observações, reflexões, comentários e situações supostamente banais reunidas durante o processo de
pesquisa sobre expressões verbais e ações dos sujeitos, foram descritas e comentadas criticamente e registradas no
diário de campo, instrumento importante nas ponderações, pois apreendeu em suas páginas o relato de situações
vividas pela pesquisadora e pelos respondentes uma vez que a escrita tem o poder de captar sentimentos e significados
uteis à redação do relatório final de pesquisa. (ANDRÉ, 1995, p. 28).

A pesquisa de cunho etnográfico tem como um dos seus princípios a interação constante entre o pesquisador e o objeto
pesquisado, o que o coloca como principal instrumento na coleta e análise dos dados.

Os dados são medidos por um instrumento humano, o pesquisador. O fato de ser uma
pessoa o põe numa posição bem diferente de outros tipos de instrumentos, porque permite
que ele responda ativamente às circunstâncias que o cercam, modificando técnicas de
coleta, se necessário, revendo as questões que orientam a pesquisa, revendo toda a
metodologia ainda durante o desenrolar do trabalho. (ANDRÉ, 1995, p. 28).

É este protagonismo do pesquisador que orienta os caminhos da pesquisa. Sua sensibilidade, conhecimento sobre o
objeto e perspicácia determinam alterações na rota da investigação importantes para o alcance dos objetivos elencados.
Para tanto o processo de desenvolvimento ganha ênfase uma vez que o que está ocorrendo no contexto inquirido é
constantemente avaliado e questionado.

O trabalho de campo que envolveu a pesquisa de cunho etnográfico permitiu a aproximação das pessoas, situações por
vezes inesperadas, eventos festivos, períodos de avaliação escolar, mantendo com os diversos atores que compunham
o cotidiano escolar um contato direto e prolongado que ocorreu ao longo de seis meses, interrompidos em duas
ocasiões em virtude de greve dos professores.

Ao investigar a dinâmica específica da prática escolar, baseado em ANDRÉ (1995)esteve-se atento a três dimensões da
pesquisa de cunho etnográfico: a institucional ou organizacional, a instrucional ou pedagógica e a sociopolítica/cultural,
no sentido de envolver aspectos referentes à prática pedagógica e organizacional, estruturas de poder e decisão, níveis
de participação de seus agentes, disponibilidade de recursos humanos e materiais. Assim como aspectos referentes à
relação professor-aluno-transmissão de conhecimento; por fim, o contexto político e social a nível macroestrutural,
concepções e valores vigentes na formaram o pano de fundo para compreender a expressão da violência da escola.

VIOLÊNCIA DA ESCOLA: EXPRESSÕES SUTIS

Charlot (2006) analisa que o maior desenvolvimento de uma sociedade, está ligado diretamente ao tempo mais longo
que o jovem precisará frequentar a escola. Para manter o desenvolvimento é necessário investimento e permanência do
jovem na escola. Destaca que no século XIX foram as crianças que deixaram a vida produtiva, no meio do século XIX
foram os adolescentes e hoje em dia o movimento de afastamento e de escolarização atinge a faixa etária dos
pós-adolescentes (15-20 anos) e jovens adultos (20-25 anos). Observações que nos alertam sobre o fato da escola
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promover violência contra alunos e alunas capazes de contribuir para o abandono da escola por parte deste segmento
etário.

Compreender o cotidiano escolar coloca em foco os principais atores, professores/as e alunos/as, deste cenário
multifacetado que é a escola, campo de luta e de contradições como ressalta Apple (1989). Aprofundar-se em seus
hábitos e costumes exige um certo cuidado, pois este é um local singular: instituição educacional que tem organização
própria cujos códigos de comunicação têm linguagem, espaço e tempo diferenciados, que delineia como este espaço e
este tempo são dimensionados de modo a atender às especificidades às quais se destina: educar, modelar sujeitos de
acordo com as necessidades de cada época.

Na contemporaneidade, a escola, devido a ser frequentada por um conjunto cada vez maior e diversificado de pessoas,
tem se tornado mais e mais invisível, o que a torna palco de interpretações que acentuam sua distância ou
incongruência em relação aos saberes técnicos ou às leis e reformas educativas. Neste artigo não existe a intenção de
julgar a escola e seus integrantes, mas seu funcionamento interno e operacionalização (VIDAL, 2005) apontando a sua
participação como instituição formal que educa parcela significativa da população que vive num mundo globalizado em
constante mudança e deslocamentos em cujo cenário as relações de gênero destacam-se como essenciais à formação
de um contingente populacional que tenha no respeito às diferenças ancoragem na constituição de sociedades
verdadeiramente comprometidas com valores democráticos e republicanos de liberdade, igualdade e fraternidade.

Na fase exploratória da pesquisa procedeu-se a uma primeira visita à escola no sentido de solicitar permissão para a
realização do estudo. Embora tenha sido esclarecida a condição de pesquisadora do curso de Doutorado em Educação
da Universidade Federal de Sergipe, a Diretora do estabelecimento de ensino demonstrou certo desconforto com a
presença da pesquisadora. Entretanto, declarou sua colaboração colocando-se à disposição para dirimir qualquer
dúvida.

Situada às margens de uma grande e movimentada avenida da região central de Aracaju,foi inaugurado em 16 de
março de 1987, no mesmo mês e um dia antes do aniversário da cidade de Aracaju, possui 19 salas de aula;
Secretaria, sala da Direção, sala dos/as professores/as, biblioteca, sala de informática, uma cantina, cozinha, depósito,
quadra poliesportiva coberta.

As salas de aula são amplas com capacidade para até 50 alunos cada, caso todas estivessem sendo usadas
integralmente seriam 950 alunos/as por turno, perfazendo um total de 2.850 alunos nos três turnos, entretanto à época
da investigação encontravam-se matriculados 612 alunos/as em toda a escola. As paredes das salas de aula, em sua
maioria, completamente riscadas, grafitadas. Não há forro no teto e o telhado apresenta várias telhas quebradas, a
ventilação das salas provém de basculantes de vidro no alto das paredes e de ventiladores de teto. As carteiras estão
em bom estado de conservação. Já a quadra poliesportiva é coberta, porém não possui paredes nem arquibancadas, a
chuva e o sol invadem a quadra que precisa ser constantemente limpa para que ocorram as vivências das aulas de
educação física. O ajardinamento em toda a área livre da escola é precário. Existe estacionamento para professores/as
e visitantes.

Para ViñaoFrago&Escolano (1998), a arquitetura escolar é, por si mesma, um programa, uma espécie de discurso que
institui na sua materialidade um sistema de valores, como os de ordem, disciplina e vigilância, marcos para a
aprendizagem sensorial e motora, e toda uma semiologia que cobre diferentes símbolos estéticos, culturais e também
ideológicos; é, portanto, uma “forma silenciosa de ensino”.

Edifício escolar de linhas retas, pois os corredores têm que ter linhas retas caso contrário não se poderia vigiar os
alunos, mas, mesmo assim, eles se encolhem nos vãos das escadas para fugir ao olhar panóptico (FOUCAULT, 2004),
da direção e dos funcionários da escola. Edifício econômico, simples, modesto, sólido, sem luxo, ostentação ou adornos.
Na escola não se vê nenhuma forma de arte, seja em relevo, esculturas, azulejos ou fachada, no recinto escolar não se
encontra a alegria sequer no jardim escasso de plantas e pássaros. É um lugar que poderia se chamar de estéril, sem
ornamentos ou decoração que estimule o aluno a permanecer no seu interior... é frio, sem personalidade, não comunica
vida, beleza, bem-estar, não convida o aluno, não é aconchegante.

Como cuidar de algo que parece não precisar de cuidados?
A solidão da escola é marcante, na sua arquitetura que privilegia as linhas retas, o concreto e o vidro; as salas de aula
são amplas, adornadas apenas pelo quadro-negro e pelas cadeiras enfileiradas em linha reta. Os alunos/as “decoram”
as paredes com pichações, palavrões e palavras de ordem geralmente ofensivas à moral de algum/a colega. É um lugar
impessoal que não traduz o dinamismo observado nos jovens alunos, nada convida a nele permanecer, contudo no
pátio existem alguns bancos aglomeram-se em pequenos grupos de animadas conversas. Mas, é no esvaziamento das

06/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/pesquisa_etnografica_e_a_violencia_da_escola.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.5-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



salas de aula - as turmas contam em média com 26 alunos/as por série de ensino - que é revelado o abandono da
escola por parte dos discentes. Falta nas classes aquele que é o motivo da existência da escola: a/o aluna/o.

Confirmando o que ocorre no Brasil, é marcante a presença feminina em todos os níveis e turnos de ensino – chegando
a ser quase três vezes maior no turno noturno - demonstrando que o processo de empoderamento da mulher passa
pela escolarização, atualmente a acessibilidade da mulher à educação é uma realidade que a coloca frente a múltiplas
possibilidades de ascensão social, a partir do ingresso e permanência na escola. Em contrapartida, uma das docentes
revela que os rapazes abandonam a escola com mais frequência para trabalhar e encurtam a permanência no ensino
médio, frequentando cursinhos supletivos nos quais em poucos meses conseguem o diploma de conclusão do segundo
grau.

A imersão no campo empírico ocorreu ao longo de seis meses interrompido em duas ocasiões face a greve dos
professores. Utilizou-se a entrevista semi-estruturada, as quais, após autorização do entrevistado foram gravadastendo
o acesso aos respondentes ocorrido de modo espontâneo inicialmente. No sentido de preservar a identidade dos
entrevistadosforam usados nomes fictícios. A seguir algumas entrevistas serão apresentadas.

A escola apresenta ambiente tranquilo nos primeiros horários da manhã. Entretanto, chamou à atenção da pesquisadora
o fato dos professores demorarem em se dirigir à sala de aula logo após o toque do sinal que identifica o início e o
término das aulas, algo que se repetiu ao longo da permanência na escola. Os alunos, durante os intervalos entre as
aulas, esgueiravam-se pelos corredores e escadas. Um grupo de alunos da 8ª série demonstrou curiosidade com a
presença da pesquisadora, a qual iniciou a aproximação perguntando-lhes porque estavam sentados no corredor, estes
relataram que a turma tinha ido para o museu e eles não quiseram ir porque era “pra ver coisa velha”. Um dos
alunosafirmou que a diretora avisou que a visita ao museu era pra todo mundo, mas “na hora da saída a professora só
escolheu os mais quietinhos, daí gastei o vale-transporte à toa”. Complementou a frase dizendo que o mesmo acontece
em sala de aula quando “os professores só dão aula para o grupinho que senta na frente e esquece dos outros alunos”

Chamou à atenção da pesquisadora a tatuagem no braço do aluno Aurélio, e foi pedido que ele a mostrasse; orgulhoso,
o aluno a exibiu assim como uma outra tatuagem na panturrilha esquerda, também adornada com uma tornozeleira
com as cores da bandeira da Jamaica, sinônimo de um ritmo musical, o reggae.

O aluno Aurélio mora no bairro Coroa do Meio próximo à orla da Atalaia, local onde existem muitos bares, pousadas e a
prostituição é visível durante qualquer hora do dia. Segundo esse aluno, o local está cheio de gente que usa e que
vende drogas, principalmente o crack, e a polícia está sempre por lá e tem muita violência por causa disso. Os demais
alunos moram no Conjunto Eduardo Gomes (periferia da cidade).

Causou surpresa a rapidez com que o diálogo ocorreu entre alunos e pesquisadora e como o tema das drogas emergiu
rapidamente, como algo presente no cotidiano deles. Questionado se esta temática fazia parte das aulas, a resposta foi
não, mas que eles, entre si, costumam conversar sobre o que acontece e têm sempre alguma história de droga, álcool e
violência. Nesta breve incursão à escola identificamos marcas identitárias dos jovens.Desde a música, ao modo de
distinguir-se com tatuagens e adereços, assim como a linguagem e o rápido surgimento do tema das drogas, os locais
de moradia onde a violência está presente no cotidiano, nos mostrou como a/o jovem sergipano está conectado ao
modo de vida dos demais brasileiros não se distinguindo nos aspectos apontados.

Numa outra visita á escola a pesquisadora entrevistou Bruna e Ana, ambas com 16anos. Usavam vários piercings: na
língua, no nariz e nas orelhas. Em seguida juntaram-se ao grupo dois rapazes: Marcos e Antônio ambos também de 16
aos. Ao mencionar o interesse pela profissão de advogado, Marcos disse que “quero ser advogado pra processar as
pessoas e ganhar dinheiro”. Já Antônio quer “ser policial de elite, andar com o fuzil igual a meu vizinho, ele vai
pendurado no helicóptero caçando bandido e mandando bala”.

Felipe, 13 anos, somou-se ao grupo, revelou que a mãe já foi confundida com uma ladra e “foi revistada, humilhada
pelo pessoal da loja”. Ao ouvir este relato Bruna manifestou-se: “Só porque a pessoa está desarrumada, ou não é
branca não quer dizer que é ladrão. Quanta gente ai roubando e tudo rico de boa aparência. Tem até os de colarinho
branco, deputados, que roubam e estão soltos".

A pesquisadora indagou se questões como direitos e deveres da pessoa, das instituições, violência, discriminação,
preconceito, drogas, corpo, sexualidade faziam parte de alguma disciplina ou se apareciam como parte do conteúdo das
aulas. Ana e Bruna disseram que só o professor de Educação Física falava sobre isso de vez em quando, mas ele agora
dava aula só para algumas turmas da 8ª série e que estes assuntos surgiam nas aulas só quando era alguma notícia do
jornal, algo que todo mundo estava comentando.
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Nos diálogo mantido com os alunos fica manifesto o distanciamento entre a realidade vivida pelos estudantes e a
escola. Este distanciamento entra em choque com o que está sendo indicado pelos PCNs para o Ensino Médio: formação
para o trabalho e para a cidadania, interatividade e transdisciplinaridade dos conteúdos. Desse modo, a escola
distancia-se do cotidiano vivido pelas/os alunas/os e não colabora para a sua formação geral, seja para o trabalho seja
para viver em sociedade o que pode refletir no afastamento da/o aluna/o da escola pois esta/e não vê nela objetivos
para a sua vida como jovem.

As informações sobre oCenso Escolarnão estavam desagregadas por sexo, trabalho realizado pela pesquisadora ao
visitar o turno noturno. O local utilizado foi a sala dos/as professores/as, oportunidade na qual verificou-se que os
docentes (de modo análogo ao turno matutino) retardam ao máximo a ida para a sala de aula. Entretinham-se com
conversas sobre a paralisação das aulas - prevista pelo sindicato da categoria para o dia seguinte - como reivindicação
ao estabelecimento do Piso Nacional de Salário.

Segundo uma das coordenadoras, o público do ensino noturno é basicamente constituído por empregadas domésticas
que trabalham em residências localizadas nas proximidades da escola; geralmente são do interior ou de bairros
distantes, dormem no local de trabalho e têm folga, em média, uma vez no mês. Ocorre que quando são demitidas
voltam para seus locais de origem e abandonam a escola. Por vezes, ao encontrar novo emprego nas proximidades,
voltam para a escola e “nós tentamos ajudar para que não percam o ano letivo”. No caso dos homens, trabalham como
porteiros, vigilantes, balconistas, moram longe, só frequentam a escola porque ela está próxima do local de trabalho.
Querem o diploma do ensino médio para tentar uma colocação melhor no mercado de trabalho.

Questionada quanto ao esvaziamento da escola, uma das coordenadoras entrevistadas respondeu que isto se deve às
facilidades criadas pelo próprio governo que facilita a vida do jovem, pois “eles podem graduar-se no ensino médio em
cursinhos supletivo em menos de seis meses, desde que já tenham completado 18 anos, daí para que frequentar a
escola e esperar três anos para ter diploma?
”. Segundo uma das professoras, “a escola também está vazia porque as prefeituras do Interior não estão liberando
ônibus para os moradores virem estudar na Capital, os prefeitos estão enchendo as salas de aula para receber dinheiro
do Governo Federal”.

Durante a permanência na escola acompanhou-se um dos períodos de avaliação traduzida na aplicação de provas aos
alunos. Na sala dos professores/as estava sendo comemorado o aniversário de uma docente; no pátio alunos/as
lanchavam e dividiam-se em pequenos grupos de conversas; as “brincadeiras” entre os meninos eram voltadas para a
demonstração de força; alguns meninos amedrontavam as meninas jogando pequenos insetos em cima delas o que as
assustava e as faziam gritar e reagir com tapas e xingamentos.

Qual não foi a surpresa em verificar que, menos de dez minutos depois do início da prova,alguns alunos saiam da sala
de aula. Um grupo desceu reclamando, um dos alunos dizia que a professora o chamou e aos colegas de vagabundos.
Em seguida vários alunos/as começaram a descer as escadas dirigindo-se animados ao portão de saída da escola.
Procurou-se saber a opinião de uma das professoras:

Eles mal leem a prova, já dizem que não sabem nada, marcam qualquer coisa e vão embora.
A escola estipulou que eles só podem sair da sala meia hora depois de iniciada a prova, mas
nem assim a gente consegue segurá-los na sala, pois acabam atrapalhando os poucos que
estudaram e querem fazer bem a prova. Tem disciplina que o professor é obrigado a baixar
o nível da prova e organizar questões do tipo para marcar V ou F para não prejudicar tanto o
aluno; qualquer coisa que seja para eles pensarem é difícil conseguir que façam uma boa
prova.

A professora atribui o desinteresse do aluno ao fato de que:

Eles não querem mais pensar, têm tudo fácil na televisão, na internet, a tecnologia esta aí, o
mundo é rápido para eles, querem tudo de uma vez. Nós recebemos alunos de diversas
partes da cidade, é muito misturado.

Verifica-se tanto na fala da coordenadora do ensino noturno como na da professora do turno matutino um desânimo
com o fato de receberem alunos com nível de escolaridade anterior deficitário o que reflete negativamente na
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aprendizagem dos conteúdos próprios do ensino médio. Revelam que têm de “baixar o nível de exigência”, pois, caso
assim não procedam, o aluno será reprovado. A coordenadora da noite diz tentar de tudo para que o aluno não seja
reprovado ao final do ano letivo, procura facilitar as provas e não exigir muito a frequência regular às aulas. Já a
professora de Geografia atribui o pouco interesse do aluno pela escola às inovações tecnológicas e ao distanciamento
entre o mundo que o jovem vive fora e dentro da escola, assim como à origem de moradia do aluno, “o público é
misturado”, a diversidade não colabora para que haja um ensino diversificado, pois os alunos chegam ao ensino médio
com deficiências de aprendizagens que são base para absorver os conteúdos específicos deste nível de ensino. Estas
revelações nos dão mostras de que há uma naturalização das lacunas de aprendizagem apresentadas pelos estudantese
o não enfrentamento dos desafios modernos postos às escolas pelos docentes e equipe técnico-pedagógica, o que se
traduz comoviolência da escolauma vez que a instituição sonega aos jovens o direito à educação, como destacado por
Charlot (2006).

Vale registrar que a pesquisadora estava na Secretaria quando presenciou o diálogo entre uma professora e a Diretora
da escola: “Disse mesmo que eles estavam se comportando como vagabundos, disso e repito: pareciam vagabundos
fazendo arruaça, esculhambando o horário da prova.” A diretora, ao perceber a presença da pesquisadora, levou a
professora para outra sala. Este fato demonstra que o cotidiano escolar é permeado por conflitos, crises, interesses
diversos que não são usualmente compartilhados por quem está fora do seu enredamento, daí a apreensão da Diretora
em receber uma pesquisadora que iria escrutinar a realidade escolar em suas minúcias.

Ao admitir que os conteúdos curriculares são abordados de forma simplificada para atender ao precário nível de
instrução do alunado a docente reconhece estes sãodesprovidos de base para acompanhar os conteúdos da grade
curricular do ensino médio. Simplificar o conteúdo não soluciona o problema apenas posterga-o, pois esse aluno, hoje,
tem a possibilidade real de concluir o ensino médio e concorrer a uma vaga na universidade. Abre-se, portanto, uma
nova fase para o problema da qualidade da educação sendo que desta vez no ensino superior.

Assim, o aluno atravessa todo um processo de escolarização em instituições públicas de ensino mantidas pelos
governos municipal, estadual e federal e não tem como garantia a qualidade do ensino recebido. Seja por leniência da
escola e dos/as docentes, seja pelos mecanismos criados pelo próprio governo federal, o que se verifica na prática é um
total despreparo do aluno para enfrentar o mundo do trabalho e uma formação para a cidadania incipiente, pois sequer
preserva o direito à educação em sua globalidade.

CONSIDERAÇÕES

A técnica da pesquisa etnográfica, assim como o suporte teórico utilizado, permitiu verificar ao longo da permanência
no campo empírico que a cultura escolar está permeada por episódios cotidianos de pouco caso para com o aluno e com
as práticas escolares. Os episódios relatados permitem inferir que a escola se fecha entre seus muros, dificulta o olhar
externo de modo a preservar o seu cotidiano, talvez com medo de ter revelada as suas lacunas, expor a necessidade de
adequar suas práticas às especificidades dos jovens alunos, bem como evitar ser alvo de críticas e cobranças. Procura
assim ocultar uma violência não percebida como tal: a violência da escola para com aos alunos expressos, por exemplo,
no linguajar utilizado pela professora que optou por desqualificar o aluno ao invés de tomar uma atitude pedagógica de
escuta e orientação. Embora tenham sido identificadas ao longo da pesquisa para fins de aquisição do grau de
doutorado pela pesquisadora, note-se que esta comunicação não teve por objetivo apresentar as expressões das
demais formas de violência (na escola e à escola) também elas negligenciadas, naturalizadas por professores/as e
equipe técnico-pedagógica.

São muitos os desafios a serem enfrentados pela escola na contemporaneidade os quais passam pelas condições físicas
de existência à melhoria da aprendizagem. Contudo, o primeiro passo a ser dado deve ser na direção de levar seus
atores a refletir sobre suas práticas cotidianas, sobre as relações sociais estabelecidas, de modo a (re)erguer níveis de
convivência lastradas no respeito e no reconhecimento dos jovens como parceiros e protagonistas na (re)construção de
uma escola que envolva seus alunos e alunas nos processos de aprendizagens objetivas e afetivas em que a não
violência seja a base das relações sociais.
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