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Uma das coisas importantes da não violência é 
que não busca destruir a pessoa, mas 

transformá-la. 
 

(MARTIN LUTHER KING) 
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RESUMO 

 

 

A visibilidade midiática e a percepção da violência na escola têm crescido em proporção 
desigual aos estudos sobre a violência escolar, fenômeno também verificável em outras 
formas de violências. A falta de estudos é uma das importantes críticas de sociólogos, 
historiadores, antropólogos e filósofos. Mesmo reconhecendo este descompasso entre a 
visibilidade e os estudos sobre violências, ao ser realizar o levantamento sobre os estudos da 
temática em escolas no Brasil, constatei que há um crescente interesse no tema. Não foi esse 
conhecimento, porém, o que me mobilizou para um estudo dessa natureza, mas a minha 
experiência como docente de Português na Rede de Educação Pública Municipal na Escola de 
Ensino Fundamental Doutor Carvalho Neto situada no bairro Novo Paraíso, na zona Oeste da 
cidade de Aracaju. Existem poucos temas tão difíceis de ser abordado quanto o da violência 
educacional, a começar pela própria definição desse fenômeno que induz a um mundo de 
sentido muito variado, já que o termo utilizado presta-se a propósitos muito diferentes e 
procede de orientações diversas. O objeto desta pesquisa é entender a representação da 
violência nas produções dos gêneros textuais de alunos (as) do ensino fundamental da EM 
Doutor Carvalho Neto e analisar como o tema da violência aparece nas suas produções 
textuais. A elaboração de uma investigação acerca de temáticas como aqui proposta requer a 
escolha de procedimentos metodológicos bem definidos, para tanto, a opção pela instituição 
de ensino em questão foi feita em decorrência do meu contato prévio com a realidade local, 
que na condição de professor de português, já atuo ali há seis anos, nesta que é uma das 
comunidades com os maiores índices de violência do município. O campo empírico da 
pesquisa abrangeu a EMEF Doutor Carvalho Neto. Neste contexto, o universo da pesquisa 
contemplou, especificamente, os (as) alunos (as) da 7ª e 8ª séries dos turnos vespertino e 
noturno que produziram gêneros textuais cujas temáticas foram apresentadas como propostas 
de produção textual pelos (as) professores (as), e esses textos serviram como o corpus para a 
reflexão da temática central deste escrito científico; foi utilizado o processo de amostragem 
não probabilística por acessibilidade, pois as pessoas que compuseram a amostra foram 
àqueles (as) alunos (as) e professores (as) que demonstraram interesse em contribuir com o 
presente estudo. Para a realização da pesquisa, foram adotados 02 (dois) tipos de 
procedimentos metodológicos: a observação participante e a aplicação de questionários aos 
(às) professores (as). Como resultado da pesquisa, foi percebido que os (as) docentes não 
escutam as vozes da violência expressas nos textos desses (as) alunos (as), logo, não fazem 
uso desse recurso para a promoção da cultura da paz dentro da escola e fora dela. 
 

Palavras-chave: representação social, violência escolar, gêneros textuais. 
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ABSTRACT 
 
 
The media visibility and perception of school violence have grown in unequal proportion to 
the studies on the same phenomenon is also verified in other forms of violence. The lack of 
studies is one of the major criticisms of sociologists, historians, anthropologists and 
philosophers. While recognizing this imbalance between the visibility and studies on 
violence, when performing the survey on the subject of studies in schools in Brazil, found that 
there is a growing interest in the subject. It was not this knowledge, however, which 
mobilized me to such a study, but my experience as a Portuguese teacher in the Public 
Education Network in Municipal Elementary School Dr. Carvalho Neto Novo Paraíso district, 
in the west of Aracaju city . There are few issues to be addressed as difficult as the 
educational violence, starting with the very definition of violence that leads to a very varied 
world of sense, since the term is used for very different purposes and proceeds from various 
orientations. The object of this research is to understand the representation of violence in the 
production of textual genres for elementary students of Dr. EM Carvalho Neto and analyze 
the recurrence with the theme of violence that appears in their textual productions. The 
preparation of an investigation of issues such as proposed here requires the choice of 
methodological procedures well defined for both, the choice of educational institution in 
question was made as a result of my previous contact with the local reality, which provided 
Portuguese teacher, since I have worked types there for six years, this is one of the 
communities with the highest rates of violence in the city. The empirical field of research 
covered EMEF Dr. Carvalho Neto. In this context, the survey looked specifically at the (as) 
students (as) the 7th and 8th grade shifts afternoon and evening that produced textual genres 
whose themes were presented as proposals of writing by (the) teacher (s) and these texts 
served as the corpus to reflect the central theme of scientific writing, we used non-probability 
sampling procedure for accessibility, for people who formed the sample were those (those) 
students  and teachers  who showed interest in contributing to this study. To perform the 
study, we used 02 (two) types of methodological procedures: participant observation and 
questionnaires to (the) teacher (s). As a result of research, it was realized that (the) teachers do 
not listen to the voices of violence expressed in these texts,  students, so do not use this 
feature to promote culture of peace within and outside the school it. 

 

Keywords: social representation, school violence, textual genres. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Escrevo porque encontro nisso um prazer  
que não consigo traduzir. 

Não sou pretensiosa. 
Escrevo para mim, para que eu sinta 

a minha alma falando e cantando, às vezes 
chorando...  

  
(CLARICE LISPECTOR) 

  

 

Nos versos de Clarice Lispector, está expressa a razão maior da minha inerção na 

educação; a origem desta dissertação encontra-se na minha experiência como docente de 

Português na Rede de Educação Pública Municipal na Escola de Ensino Fundamental Doutor 

Carvalho Neto, situada no bairro Novo Paraíso, na zona Oeste da cidade de Aracaju. 

Nos anos de 2007, 2008 e 2009, ao trabalhar com os conteúdos programáticos 

referentes à disciplina Português para o ensino fundamental maior com base nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCN’s) para o terceiro e quarto ciclos do 

referido nível escolar, ficou evidente que os temas transversais, tais como: ética, pluraridade 

cultural, meio ambiente, saúde, orientação sexual, violência, inclusão, gênero, novas 

tecnologias, interdisciplinaridade e discriminação, por tratarem de questões sociais, pertencem 

à dimensão do espaço público e, portanto, necessitam de participação efetiva e responsável 

dos cidadãos na sua gestão, manutenção e transformação. Isso era ainda mais evidente quando 

solicitava de meus alunos que escrevessem sobre seu cotidiano. 

Trabalhei, no período em referência, a Produção Textual numa perspectiva de Gênero 

Textual, ou seja, não foi feita apenas a abordagem das três categorias de texto: a descrição, a 

narração e a dissertação. Utilizei o trabalho com produções textuais mais próximas do dia a 

dia da realidade social, tais como: a bula de remédio, a receita de bolo, o maual de eletrônicos 

e eletrodomésticos e as notícias vinculadas em jornal impresso (o gênero informativo); o 

conto, as histórias em quadrinhos e a charge (o gênero narrativo e informativo); a pintura, a 

poesia e a letra de música (o gênero literário) e os debates em sala de aula e a exposição oral 

ou escrita de um argumento sobre um determinado tema polêmico (o gênero discursivo 

persuasivo), uma vez que apresenta em seu bojo o caráter de convencimento do outro em 

relação à ideia defendida pelo emissor ou locutor do discurso escrito e/ou oral. 
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Aplicando-se, em sala de aula, a metodologia didática de produção de gêneros 

textuais, tem-se o texto como um todo organizado de sentido, que se manifesta sob diferentes 

formas de expressão e pode ser construído a partir do olhar de um leitor que confira a 

determinado aspecto da realidade organização interna e capacidade de produzir sentido. Dessa 

forma, a sala de aula, a escola, a praça do bairro e o amanhecer na beira do mar podem ser 

lidos como texto. O aluno, tornando-se observador competente, será capaz de perceber-se 

como leitor do mundo à sua volta e compreenderá que é ele quem confere ao texto seu 

estatuto de unidade de sentido. Poderá, então, operar com pressupostos, relações intertextuais, 

anfibologias, ironias, expressões figuradas, opiniões e intenções. 

Meu interesse em discutir a violência na escola se deu a partir de uma situação de 

violência, enquanto professor da escola mencionada, no ano de letivo de 2007, mais 

especificamente no mês de outubro, quando, ao trabalhar com a produção de gêneros textuais 

para a turma da 7ª série A do turno vespertino, no intuito de iniciar com o debate oral, para em 

seguida, continuar com a exposição no quadro de giz das ideias da turma mais recorrentes, 

solicitei aos (às) alunos (as) que elaborassem um texto escrito versando sobre o presente ideal 

que cada um gostaria de ganhar naquele próximo dia das crianças. 

Vários textos produzidos por aqueles (as) alunos (as) chamaram-me à atenção, mas 

havia 01 (um) que estava recheado de marcas textuais na perspectiva linguística que dizem 

respeito a competências e habilidades quando da estruturação textual e voltadas para a 

violência simbólica, pois a aluna escrevia que o seu maior sonho era ganhar uma boneca, uma 

vez que aos 12 (doze) anos de idade, a única experiência que tem ao brincar de boneca, é 

cuidando da irmã de 03 (três) anos de idade e dos afazeres domésticos, pois a mãe é diarista e 

não tem tempo para desempenhar em sua residência tarefas que executa em domicílios 

alheios. 

Tal fato me fez refletir que a violência escolar não está resumida só nas agressões 

físicas ou verbais, mas também na simbólica, uma vez que eu poderia ter comprado uma 

boneca para presetear a aluna, mas qual seria a repercussão desse ato perante os profissionais 

que atuam no Suporte Pedagógico, na Coordenação da Instituição Escolar, a própria aluna, os 

(as) demais alunos (as) da 7ª série A, os (as) demais professores (as) e, principalmente, os pais 

da aluna alvo desta descrição da violência simbólica? Eu seria visto como um pedófilo, 

assediando moralmente uma aluna ou um cidadão que, por sua sensibilidade, estaria aberto, 

na sua prática profissional, a minimizar condutas de violência no ambiente escolar?  Talvez 

esses questionamentos perpassariam por todos (as) que constituem a comunidade escolar. 
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Além do fato descrito, outros podem ilustrar como o meu cotidiano na escola é eivado 

de traços das diversas formas de violência, a saber: 01 (um) aluno da 7ª série B afirmou em 

uma das discussões em sala de aula que em sua rediência funcionava um prostíbulo, e que 

ficava muito triste pelo fato de ver sua mãe indo à cama com vários homens durante uma 

mesma noite para a prática de atos sexuais; outro aluno de 15 (quinze) anos, à epoca, levantou 

o questionamento sobre “a pílula do dia seguinte” e, conversando em particular comigo, disse 

que estava com muito medo de que a sua parceira de apenas uma relação sexual estivesse 

grávida, pois ele havia ejaculado sem o uso do preservativo; e uma aluna de 14 (quatorze) 

anos me questionou o fato da minha preocupação em explicar o conteúdo, pois ela gostaria de 

ser dançarina, como a mãe dela é, e não precisava saber de nada daqueles assuntos, apenas 

saber dançar; então, eu respondia a ela que para ser uma grande dançarina não basta apenas 

saber dançar, é preciso saiber se expressar, inclusive, quando for se comunicar com o público 

ou com a imprensa; ela me respondeu que quer ser dançarina do Pypo’s (casa de prostituição 

no centro de Aracaju), onde as garotas dançam despidas para um público masculino. 

Trabalho da forma descrita em uma comunidade estudantil, com alunos (as) da faixa 

de 13 a 40 anos, com a qual o Suporte Pedagógico e a Equipe Diretiva da Unidade Escolar 

têm uma atuação bastante efetiva. Trata-se de adolescentes e jovens oriundos de famílias, 

sobre as quais recai o discurso da responsabilização, produzido oficialmente nas instâncias 

administrativas e de poder, que tende a culpabilizar esses atores sociais, pelas dificuldades e 

pelos péssimos resultados apresentados na estrutura de ensino. Na verdade, tal discurso 

oficial, tenta desviar a atenção das dificuldades enfrentadas pelos chefes de família diante da 

sobrevivência e das mudanças sócio-culturais, delegando-lhes a responsabilidade pelo 

fracasso dos filhos e dependentes nas práticas socializadoras e educativas1. 

Quando se trata de buscar responsáveis para o atual estado da educação no Brasil, a 

tendência mais comum consiste em transferir para a escola toda a responsabilidade pela 

educação e a culpabilização da família pelos desajustes de que são protagonistas os 

adolescentes e os jovens. Contudo, é preciso algum tipo de cuidado ao se desenvolver esse 

tipo de argumento, já que seu alcance, tanto nos meios oficiais, como entre os próprios 

professores, que lidam mais diretamente com o ambiente de sociabilização e de educação 

insitucional, é profundo. Trata-se, talvez, de uma saída mais confortável que exime quem está 

                                                           
1 O argumento contido neste e em outros capítulos acerca da responsabilidade da família no processo educativo 
de adolescentes e jovens foi desenvolvido a partir da arguição da Prof. Dr. Tâmara Maria de Oliveira por ocasião 
da qualificação deste trabalho. 
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à frente das isntâncias decisórias para atacar os que se encontram na ponta do sistema, no 

caso, os membros das classes populares menos favorecidas.  

Nota-se essa realidade a partir de diversos motivos, entre eles, merece destaque: o 

conflito de gerações, a falta de diálogo entre pais e filhos; a necessidade de que o (a) filho (a) 

ingresse no mercado de trabalho, ainda que informalmente, no intuito de que o sustento do 

núcleo familiar seja garantido; a baixa autoestima dos membros que compõem esses núcleos 

familiares; alguns pais são viciados em algum tipo de droga lícita ou ilícita; algumas mães são 

prostitutas; os genitores espancam verbal e fisicamente as mães, muitas vezes, na presença 

dos (as) filhos (as) e existem pais que não vivem no mesmo domicílio, pois estão cumprindo 

pena em sistema carcerário fechado. 

Isso sem falar da realidade do mundo em que estão inseridos (as) os (as) adolescentes 

e os (as) jovens que são objeto desta pesquisa, marcada pela ausência quase total do Estado, a 

qual se reflete no modelo de comunidades carentes em que o tráfico de drogas se apresenta 

como a principal alternativa para resolução dos problemas que afetam adolescentes e jovens; 

onde a sexualidade é interpretada como permissiva e a violência verbal, física e simbólica é 

vista como lugar comum, criando entre os (as) adolescentes e jovens o desejo de serem 

reconhecidos a qualquer preço, a ponto, inclusive, de envolverem-se em gangues, onde a 

morte precoce é a única alternativa que se apresenta, enquanto membros desses grupos. 

Percebe-se, claramente, que a violência tanto verbal e física quanto simbólica está 

presente no quotidiano desses (as) alunos (as), quer em casa, na escola ou em outras esferas 

da vida social. Ela é a expressão desses diversos âmbitos sociais. Para esses (as) adolescentes 

e jovens trata-se de uma condição sine qua non que os (as) leva à situação de vítimas ou de 

agentes de condutas violentas. 

A escolha do tema reside na percepção por minha parte da representação da violência 

nos vários gêneros textuais produzidos por alunos (as) da 7ª e 8ª séries, acerca desse 

cotidiano2· .  

A temática apresenta um aspecto significativo para a melhoria do processo de ensino 

aprendizagem, uma vez que esses (as) alunos (as) produzem textos não apenas na disciplina 

Português, mas também para as demais matérias pedagógicas curriculares da grade do ensino 

fundmaental maior, especialmente, para as turmas de 7ª e 8ª séries. 

                                                           
2 O Projeto de Lei nº. 144/2005, aprovado pelo Senado em 25 de janeiro de 2006, estabelece a duração mínima 
de nove anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade. Essa medida 
deveria ser implantada até 2010 pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. Na EMEF Doutor Carvalho Neto, 
até a feitura desta dissertação, não havia sido alterada a nomenclatura de série para ano, por isso, é utilizada a 
expressão “turmas de 7ª e 8ª séries” em todo este texto científico.  
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Ao produzir esses textos, são apresentadas competências não apenas no que diz 

respeito à disciplina, competências e habilidades inrentes à estruturação textual, perpassando a 

atmosfera da educação formal, mas também a leitura de mundo trazida pelo (a) aluno (a). E é 

da leitura de mundo que saem as representações da violência, devendo ser percebidas pelo (a) 

profesor (a), uma vez que, alguns (mas) alunos (as) são vítimas ou agentes de condutas 

violentas trazidas à tona quando relatadas por eles (elas) em textos, a partir das proposituras 

de temáticas pelo (a) professor (a). 

A importância do (a) professor (a) perceber a representação da violência nos gênentos 

textuais produzidos pelos (as) alunos (as) reside na questão central de que esses elementos 

possam ser trabalhados em sala de aula para que sejam ateunadas, e, quiçá, dirimidas as 

condutas de violência dentro e fora da escola, buscando-se, dessa maneira, a vivência da 

cultura da paz. 

Com base nas ideias até aqui apresentadas, urge, pois, apresentar as questões que 

nortearam a feitura deste trabalho científico. Quais os procedimentos didáticos e 

metodológicos aplicados para que os (as) alunos (as) da 7ª e 8ª séries da EMEF Doutor 

Carvalho Neto produzam os vários gêneros textuais? Como se dá a percepção pelos (as) 

professores (as) da representação da violência nos vários gêneros textuais produzidos por 

esses (as) alunos (as)? Quais são as marcas de expressão escrita que aparecem, nos vários 

gêneros textuais produzidos por esses (as) alunos (as) e são determinantes da representação da 

violência? É percebida por todos (as) os (as) professores (as) a representação da violência nos 

vários gêneros textuais produzidos por esses (as) alunos (as)? Como são utilizados esses 

elementos em sala de aula no tocante aos conteúdos programáticos de cada disciplina? Dada a 

variedade e complexidade de tais indagações, espera-se poder dar cabo delas ao longo deste 

trabalho. 

Dito isto, eis que se apresenta aquilo que seria, senão o principal, pelo menos um dos 

objetivos da pesquisa. Ou seja, com o intuito de contribuir e subsidiar a reflexão e a ação 

didático-metodológica de professores (as) do ensino fundamental maior, especialmente os que 

ministram aulas para as turmas de 7ª e 8ª séries, este trabalho apresenta alguns princípios e 

orientações para uma proposta de investigação numa perspectiva de viabilização da cultura da 

paz em âmbito escolar, mais especificamente, no que diz respeito à produção de gêneros 

textuais entre alunos (as) das séries e nível já referendados.  

Especificamente, pretende-se analisar as produções de gêneros textuais dos (as) alunos 

(as) da 7ª e 8ª séries da escola objeto deste estudo, a partir da representação da violência. 

Identificar o (s) tipo (s) de violência que é/são representado (s) nas produções de gêneros 
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textuais desses (as) alunos (as). Averiguar a percepção por parte dos (as) professores (as) da 

representação da violência nos gêneros textuais produzidos por esses (as) alunos (as). 

Comparar as produções de gêneros textuais dos (as) alunos (as) da 7ª e 8ª séries dos turnos 

vespertino e noturno da mesma escola, a partir da representação da violência. 

Trata-se, portanto, de uma reflexão que, por um lado, baseia-se nas pesquisas 

bibliográficas e, por outro, na observação participativa, que é analisada por André Marli 

(1995) como: “o que esse tipo de pesquisa visa é a descoberta de novos conceitos, novas 

relações, novas formas de entendimento da realidade”, e a análise dos textos produzidos pelos 

alunos da 7ª e 8ª séries dos turnos vespertino e noturno da EMEF Doutor Carvalho Neto, a 

partir dos quais se pretende discutir as especificidades desses sujeitos, frente à violência já 

que, para esses (as) alunos (as) ela é um traço indeléval, levando-os (as) à condição de vítimas 

ou de agentes de condutas violentas. 

 

1.1 Procedimentos Metodológicos 

 

Para se chegar aos objetivos propostos, a elaboração de um trabalho sobre a 

representação da violência nas produções dos gêneros textuais de alunos (as) requer a escolha 

de procedimentos metodológicos bem definidos, considerando a complexidade do tema, bem 

como a dinamicidade das suas intervenções no quotidiano. 

Sob este aspecto, o universo da pesquisa contemplou, especificamente, os (as) alunos 

(as) da 7ª e 8ª séries dos turnos vespertino e noturno que produziram gêneros textuais cujas 

temáticas foram apresentadas como propostas de produção textual pelos (as) professores (as), 

e esses textos serviram como o corpus para a reflexão da temática central deste escrito 

científico; foi utilizado o processo de amostragem não probabilística por acessibilidade, pois 

as pessoas que compuseram a amostra foram àqueles (as) alunos (as) e professores (as) que 

demonstraram interesse em contribuir com o presente estudo. 

Ressalta-se que, o início das atividades de campo, deu-se a partir de uma pesquisa 

exploratória realizada ainda antes do meu ingresso no Mestrado em Educação do NPGED - 

UFS, em 2009, quando foram realizadas entrevistas informalmente com alguns (mas) 

professores (as) sobre suas percepções a respeito da representação da violência nas produções 

dos gêneros textuais de alunos das 7ª e 8ª séries da escola em tela, pois, ressalta-se que eu já 

atuava como professor de Português das referidas séries no período vespertino. Naquele 

momento, foram coletadas informações sobre a percepção dos (as) professores (as) em relação 

à representação da violência nos textos produzidos pelos (as) alunos (as) das séries referidas. 
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Esses dados me permitiram, mais tarde, fazer um recorte do objeto de pesquisa e definir as 

categorias a serem empregadas na observação dos participantes. 

Sem desconsiderar a importância do quantitativo em alguns aspectos dos dados 

coletados, nesta pesquisa, dar-se privilégio à metodologia qualitativa. Pois, no entender de 

Minayo (1994, 21): 

A pesquisa qualitativa trabalha com um nível de realidade que engloba significados, 
motivos, significações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço, 
dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis 
quantitativas. 
   

Sob este viés, para a compreensão de fenômenos caracterizados por um alto grau de 

complexidade interna considerou-se que o estudo qualitativo permite ampliar o conhecimento 

sobre a violencia expressa nas produções textuais. Para Haquette (1987), na abordagem 

qualitativa, o “objeto de sua metodologia diz respeito às especialidades que determinam os 

fenômenos sociais em termos de sua origem, motivos e razão de ser”. Enfatiza o aspecto da 

subjetividade dos sujeitos face às determinadas problemáticas sociais. 

Os primeiros contatos para a realização da pesquisa na EMEF Doutor Carvalho Neto 

se deram com o pedido de autorização à coordenação geral da referida Instituição Escolar. 

Naquela oportunidade, eu me apresentei como aluno regular do Núcleo de Pós-Graduação em 

Educação - NPGED da Universidade Federal de Sergipe – UFS e informei acerca dos 

objetivos da pesquisa. Diante das devidas apresentações, a coordenação geral da escola, 

prontamente, autorizou a realização da pesquisa. 

Fui apresentado aos (às) professores (as) que ministravam aulas para as turmas de 7ª e 

8ª séries da tarde e da noite, momento em que foi enfatizado o porquê das turmas escolhidas e 

da divisão de horário para a observação das turmas e aplicação de questionários aos (às) 

professores (as). Ratifica-se que essas atividades de coletas de dados foram feitas nos dois 

turnos alvos desta pesquisa, vespertino e noturno. 

A pesquisa de campo foi realizada durante quatro meses e meio. Para organização da 

minha permanência nos dois turnos, foi distribuído o horário para a coleta de dados, em 

quatro horas diárias para cada turno, num total de 07 (sete) turmas a serem observadas, 03 

(três) no período vespertino e 04 (quatro) no noturno. Diariamente, eram observadas 04 

(quatro) turmas e 02 (dois) intervalos maiores. 

A dinâmica consistia em ficar do início da aula até o sinal para o intervalo maior em 

uma determinada sala, saindo para a observação do referido intervalo maior. Após o qual, 

começava a observação de outra turma, permanecendo lá, até que encerrasse o turno. Esse 

processo era respeitado no dia seguinte, em outras salas de aula. Uma vez que completasse o 
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número de turma previsto para observar, era reiniciada a dinâmica pela turma que 

inicialmente fora observada. 

Deslandes (1994, p. 31) indica que a fase exploratória da pesquisa, além de anteceder 

a construção do projeto, também a sucede. Para a autora, “muitas vezes (...) é necessário uma 

aproximação maior com o campo de observação para melhor delinearmos outras questões, tais 

como os instrumentos de investigação e grupos de pesquisa”. 

Após a pesquisa exploratória, retornei ao campo de estudo em março de 2011, já em 

fase de conclusão das principais leituras acerca da temática a ser pesquisada, para a aplicação 

de questionários aos (às) professores (as) e a observação da rotina escolar dos (as) alunos (as).   

Essa maior proximidade com o ambiente escolar permitiu um melhor 

acompanhamento das especificidades desse universo social e uma familiarização mais 

adequada com as experiências e expectativas desses (as) alunos (as), as quais depois 

reapareceriam em suas produções textuais.   

 Para a análise do material empírico, utilizou-se a noção de corpus desenvolvida pela 

Análise do Discurso e defendida por Courtine (1981, p. 24) como sendo: 

 

Um conjunto de seqüências discursivas estruturadas de acordo com um 
plano definido refente a um certo estado das condições de produção de um 
discurso. A constituição de um corpus discursivo é, com efeito, uma 
operação que consiste em realizar por um dispositivo material de uma certa 
forma (isto é, estruturado de acordo com um plano), as hipóteses emitidas na 
definição dos objetivos de uma pesquisa. 

 

Ainda com base no entendimento de Courtine (1981), um corpus pode ser constituído 

de diferentes formas: por uma ou várias seqüências discursivas; por seqüências discursivas 

produzidas por um único locutor ou por vários; por seqüências discursivas produzidas a partir 

de posições ideológicas homogêneas ou heterogêneas; por seqüências discursivas produzidas 

em sincronia ou em diacronia, a partir de arquivos ou corpos experimentais; a partir de corpus 

de dimensões simples ou complexas. Na visão de Orlandi (1998), “a constituição do corpus já 

é análise, pois é pelos procedimentos analíticos que podemos dizer o que faz parte e o que não 

faz parte do corpus” (Orlandi, 1998, p. 15). 

No trato com os referidos textos, adotou-se a metodologia da análise de conteúdo, uma 

vez que é na exposição escrita de situações apresentadas pelos (as) alunos (as) que são 

manifestados os traços da representação da violência vivenciados por eles (elas) tanto na 

condição de agentes e/ou vítimas da violência presente no cotidiano deles (as). 
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A técnica escolhida para a coleta de dados empíricos da investigação foi além das 

análises dos textos já citados, a aplicação ao corpo docente de questionário que, segundo 

Minayo (1993) faz “parte da relação mais formal do trabalho de campo em que 

intencionalmente o pesquisador recolhe informações através da FALA dos atores sociais” 

(Minayo, 1993, p. 107). Conforme essa autora, há diferentes formas de se estruturar um 

questionário. Optou-se pelo semi-estruturado, que combina perguntas abertas e fechadas, onde 

o (a) questionado (a) tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto, sem respostas ou 

condições prefixadas pelo pesquisador. Esse tipo de questionário permite maximizar a 

apreensão da realidade empírica. 

O questionário, composto por 08 (oito) perguntas, passou por um pré-teste entre as 02 

(duas) pedagogas e licenciadas em Letras que atuam no Suporte Pedagógico no turno 

vespertino, e 01 (uma) pedagoga que atua no Suporte Pedagógico à noite, embora apenas 01 

(uma) docente da tarde tenha respondido e feito críticas ao questionário inicial, que foi 

reformulado. Na 2ª (segunda) versão, foi introduzida a possibilidade de os (as) respondentes 

acrescentarem algo mais às opções que estavam sendo propostas. 

Em agosto de 2011, o questionário em seu formato definitivo foi entregue aos (às) 18 

(dezoito) docentes que lecionam para as turmas de 7ª e 8ª séries dos turnos vespertino e 

notuno, acompanhado de 01 (uma) breve carta, na qual era especificado o tema do estudo, o 

objetivo geral e os específicos, havendo a garantia aos (às) respondentes do anonimato e que 

os dados seriam utilizados academicamente apenas nesta pesquisa. As primeiras devoluções 

chegaram em outubro de 2011 – 04 (quatro) questionários; em janeiro de 2012, foram 

devolvidos mais 03 (três) questionários. Em março de 2012, reiterei o pedido, sendo 

devolvidos 04 (quatro) questionários em abril de 2012. Houve a totalização de 11 (onze) 

questionários preenchidos, ou seja, 61,11% (sessenta e um vírgula onze por cento) do total 

dos (as) docentes respondentes. Ou seja, é um quantitativo satisfatório para a realização da 

análise dos dados desta pesquisa. 

A morosidade em obter a devolução deveu-se não propriamente à indisposição ou 

indiferença por parte dos (as) docentes, mas pela questão do tempo, tendo em vista o acúmulo 

de trabalho à época em que o questionário foi entregue – muitos (as) respondentes ainda 

estavam minstrando aulas, por conta da greve; alguns (mas) eram estagiários (as) contratados, 

cujos contratos chegaram ao fim e houve eleições para coordenação da escola. A intrpretação 

dos questionários encontra-se no Capítulo 1 desta dissertação, especificamente no subitem 

2.2.1 intitulado Trabalhando com os dados quantitativos.      
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1.2 Da organização da dissertação 

 

Para descrever e analisar a representação da violência na produção de gêneros textuais 

de alunos (as) da 7ª e 8ª séries dos períodos vespertino e noturno da EMEF Doutor Carvalho 

Neto, esta dissertação está estruturada em 06 (seis) partes, a saber:  

No primeiro capítulo, Conhecendo a Realidade da Escola Pesquisada - Uma 

Retorspectiva Sócio-Histórica traça-se o perfil da escola pesquisada, a partir do histórico 

legal da Instituição Escolar, referenda-se o perfil sócio-econônico dos (as) educandos (as), 

com base nas fichas cadastrais disponíveis no arquivo da escola, bem como o perfil sócio-

estrutural dos (as) docentes, construído a partir das análises quantitativas e qualitativas, tendo 

por base os dados dos questionários respondidos por eles (as). 

No segundo capítulo, Mapeando a Violência, apresentam-se as diferentes 

perspectivas teóricas sobre a violênia, versa-se sobre a violência na escola: uma revisão 

bibliográfica, sobre a violência dentro da escola, a violência à escola e a violência da escola e, 

este capítulo é encerrado com a abordagem da violência simbólica no ambiente escolar. 

O terceiro capítulo, Representações Sociais, versa-se sobre a representação e a 

realidade social, a origem da definição de representações sociais e o fenômeno das 

representações sociais.   

No quarto capítulo, Os Gêneros Textuais, faz-se referência aos gêneros textuais, 

através da abordagem de um novo tema nos estudos linguísticos, perpassando pelas 

nomenclaturas, conceituações, classificações e tipologias. Enfatiza-se a contribuição da 

Linguística, a partir das classificações homogêneas, intermediárias e heterogêneas, e encerra-

se esta parte, com a contribuição da Psicologia e da Sociologia. 

O quinto capítulo, Resultados e Discussão – A Análise de Conteúdo, apresentam-se 

as descrições e as análises da representação da violência na produção de gêneros textuais dos 

(as) alunos (as) alvo desta pesquisa, fazendo-se uso da metodologia da análise de conteúdo, 

uma vez que é na exposição escrita de situações apresentadas pelos (as) alunos (as) que são 

manifestados os traços da representação da violência vivenciados por eles (elas) tanto na 

condição de agentes quanto de vítimas da violência presente no cotidiano deles (as). 

 Nas Considerações Finais, embora concluam esta dissertação, certamente não 

encerram o problema em questão. Espera-se estar contribuindo para a reflexão sobre a questão 

da violência no meio escolar, especificamente, a representação da violência na produção de 

gêneros textuais de alunos (as) da 7ª e 8ª séries dos períodos vespertino e noturno da EMEF 

Doutor Carvalho Neto. 
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2. CAPÍTULO 1 

 

 

CONHECENDO A REALIDADE DA ESCOLA PESQUISADA - 
UMA RETROSPECTIVA SÓCIO-HISTÓRICA 

 

 

Educar para a tolerância adultos que atiram uns nos 
outros por motivos étnicos ou religiosos é tempo perdido. 
Tarde demais. A intolerância selvagem deve ser, 
portanto, combatida em suas raízes, através de uma 
educação constante que tenha início na mais terna 
infância, antes que possa ser escrita em um livro, e antes 
que se torne uma crosta comportamental espessa e dura 
demais.  
 

(UMBERTO ECO) 
 

 

A partir do dizer de Umberto Eco, neste capítulo, traça-se o perfil da escola 

pesquisada, a partir do histórico legal da Instituição, referenda-se o perfil sócio-econônico dos 

(as) educandos (as), com base nas fichas cadastrais disponíveis no arquivo da escola, bem 

como o perfil sócio-estrutural dos (as) docentes, constituído a partir das análises quantitativas 

e qualitativas, tendo por base os dados dos questionários respondidos por eles (as). 

 

 

2.1 Descrição do campo empírico 

 

A EMEF Doutor Carvalho Neto localiza-se na cidade de Aracaju, mais 

especificamente no local chamado Novo Paraíso, nas imediações do bairro América, uma área 

que sempre foi conhecida pelos altos índices de violência. A escola é mantida pela Prefeitura 

Municipal e funciona ali desde sua fundação, em novembro de 1990. Funciona nos três turnos 

oferecendo instrução da 1ª à 8ª série do antigo Ensino de 1º grau, hoje, Ensino Fundamental. 

Quanto aos (às) discentes e ao funcionamento da escola, destaca-se que há 

aproximadamente 800 (oitocentos - as) alunos (as) que frequentam regularmente a escola e 

que, além da oferta de vagas para o ensino fundamental regular, existem 09 (nove) salas, à 

noite, destinadas à EJA (Educação de Jovens e Adultos).  
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Todos (as) os (as) alunos (as) estão divididos entre os 03 (três) períodos de 

funcionamento da escola: matutino, vespertino e noturno. Salienta-se que no primeiro, são 

ofertadas vagas para o Ensino Fundamental Menor (da 1ª à 4ª série), no vespertino, funciona o 

Ensino Fundamental Maior (da 5ª à 8ª série) e no noturno, as vagas se dividem entre o Ensino 

Fundamental Menor e Maior, todas as turmas na modalidade EJA.  

Para a elaboração desta dissertação, interessa o perfil dos (as) alunos (as) da tarde e da 

noite, posto que, foram estes (as) discentes que elaboraram as produções textuais analisadas a 

partir do recorte de conteúdo. Ressalte-se, ainda, que, tarde e noite constituem-se 02 (dois) 

universos, uma vez que, na ocasião da realização da pesquisa, enquanto nas 02 (duas) turmas 

de 7ª série e em 01 (uma) de 8ª série do período vespertino havia uma média de 25 (vinte e 

cinco) alunos (as) frequentes, nas 02 (duas) salas de 7ª série e nas 02 (duas) de 8ª série da 

noite, havia uma média de 18 (dezoito) alunos (as) regulares. E se pela tarde apenas uma 

minoria – cerca de 05 (cinco) alunos (as) por sala – mostravam visível interesse em participar 

da atividade proposta pelo (a) professor (a); à noite, trata-se de uma maioria – cerca de 10 

(dez) alunos (as) por sala. Por este motivo que se escolheu lidar com os 02 (dois) grupos 

separadamente, dada essa diferença entre eles.  

Quanto ao contexto de onde procedem esses (as) alunos (as), embora a maioria deles 

(as) seja proveniente do bairro Novo Paraíso, há aqueles (as) provenientes de áreas 

circunvizinhas. Tal afirmação é feita a partir do acesso às fichas cadastrais dos (as) alunos 

(as), da participação em reuniões de pais e mestres e em outros eventos envolvendo a clientela 

escolar e a comunidade. Pode-se constatar, inclusive, que uma pequena parte do corpo 

discente é constituída por pessoas de bairros mais distantes, como o Santa Maria, o José 

Conrado de Araújo e o Parque São José, este no município de Nossa Senhora do Socorro/Se, 

que compõe a área metropolitana de Aracaju.  

Esses (as) alunos (as) que moram em áreas mais afastadas fazem a opção pela EMEF 

Doutor Carvalho Neto pela proximidade das linhas de ônibus ou pelo fato de que são filhos 

(as) de pessoas que se orgulham de ter estudado ou que ainda estudam na referida escola.  

O uso de uniforme é obrigatório, tendo a coordenação da escola um controle rígido a 

respeito, já que a Prefeitura Municipal de Aracaju – PMA – disponibiliza uniforme completo 

para todos (as) os (as) alunos (as) dos 03 (três) turnos.  

De maneira geral, nos diálogos que travam dentro e fora da sala de aula, os (as) alunos 

(as) fazem uso da língua portuguesa no registro informal, e de forma muito discreta, existe a 

presença de comportamento verbal insultuoso com relação aos (às) adultos (as), com uso de 

vocabulário de baixo calão. Tal comportamento é coibido pela coordenação da escola e tende 
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a ser controlado pela equipe escolar. As turmas do noturno são alvo de críticas mais severas 

por parte dos (as) docentes; o que não é comum pela tarde, mesmo que no turno vespertino 

também existam problemas como os de indisciplina, por exemplo. 

Em relação à descrição física da Instituição Escolar, objeto da pesquisa, eu fiz a opção 

em apresentá-la através de fotografia, como se percebe a seguir: 

 

 
Foto 1 Entrada – Arquivo do pesquisador  

 

                                                                Foto 2 Sala de aula – Arquivo do pesquisador 
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                            Foto 3 Banheiro para Portadores de Necessidades Especiais – Arquivo do pesquisador 

 

 

Foto 4 Área de circulação – Arquivo do pesquisador 
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Foto 5 Banheiro masculino – Arquivo do pesquisador 

 

 

Foto  6 Cozinha – Arquivo do pesquisador 

 Em conversas com as coordenadoras da Escola MEF Doutor Carvalho Neto, com 
alguns (mas) professores (as), com alguns (mas) funcionários (as) e com alguns (mas) alunos 
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(as), definimos que não seria feito o uso de imagem de pessoas no intuito de preservar o 
anonimato; razão pela qual nas fotografias não são apresentam imagem de coordenadoras, 
professores (as), funcionários (as) e/ou alunos (as). 

 

2.2 O perfil do corpo docente  

 

Em relação ao corpo docente, anualmente há uma média de 70 (setenta) professores 

(as) atuando em sala de aula nos 03 (três) turnos da escola pesquisada, especificamente, nos 

turnos da tarde e da noite são, em média, 58 (cinquenta e oito) professores (as), mas este 

número pode variar por diversos motivos, a saber: se um (a) professor (a), no decorrer do ano, 

afasta-se por licença prêmio ou licença doença ou para tratamento de saúde de membros da 

família por mais de 30 (trinta) dias, o (a) docente será substituído por 01 (um ou uma), 02 

(dois ou duas) ou mais professores (as), dependendo do horário em que ele (a) atua e da 

disponibilidade de horário dos (as) professores (as) que se interessar por suas aulas. Desta 

maneira, o número de professores (as) atuando na escola pode aumentar, ou, em outros casos, 

até diminuir. 

Ressalta-se que na referida escola, ainda, existem os (as) estagiários (as) que ocupam a 

vaga de docentes, por meio de processo seletivo para estágio extracurricular; trata-se de 

acadêmicos dos diversos cursos de licenciaturas oferecidos em Instituições de Ensino 

Superior – IES da rede pública e/ou privada reconhecidos pelo Ministério de Educação – 

MEC. 

O (A) “professor (a) típico (a)” da escola alvo da pesquisa ingressou no Serviço 

Público Municipal através de concurso público contendo provas de múltipla escolha de 

conhecimentos gerais e específicos, além de conhecimentos inerentes à prática pedagógica e 

prova de títulos. Na média, é economicamente estável, possui imóvel próprio e meio de 

transporte particular automotivo ou motocicleta. Muitos (as) têm filhos estudando em escolas 

particulares e atuam, geralmente, em 02 (duas) ou mais escolas para manter um nível de vida 

de classe média. No tocante à formação acadêmica, possui, em geral, um Curso de Pós-

Graduação Lato Sensu nas diversas áreas das licenciaturas, o que lhe garante a oportunidade 

de trabalhar tanto em escolas públicas quanto em escolas particulares ou ainda em cursinhos 

preparatórios para concursos.   

Os (As) docentes, de modo geral, queixam-se da falta de tempo para se dedicar mais 

aos estudos ou preparar aula. Para eles (as), essa dificuldade está diretamente relacionada ao 

baixo salário, o qual os (as) obriga a aumentar a jornada de trabalho, atuando em duas escolas, 
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ou em uma escola e em uma empresa pública ou privada. Alguns (umas) destes (as) docentes 

queixam-se da dificuldade de se atualizar em relação às suas próprias áreas de atuação e, para 

justificarem tal situação, declinam a falta de tempo e de dinheiro necessários a uma boa 

formação profissional. Por conseguinte, segundo eles (as), suas aulas se tornam enfadonhas e 

repetitivas. 

No tocante ao desempenho de seus (suas) alunos (as) em provas elaboradas pelo 

Governo Federal, os (as) docentes se sentem responsáveis, ao menos em parte, pelo sucesso 

dos (as) seus (suas) discentes, uma vez que utilizam algumas aulas para trabalhar os 

conteúdos programáticos que são cobrados, em especial, a interpretação textual, a leitura mais 

atenta dos enunciados e a prática de questões discursivas, ou seja, a produção escrita. 

A partir de conversas travadas entre mim e alguns (umas) destes (as) professores (as), 

arrisco a afirmar que trataram sim, de ensinar aos (às) alunos (as) alguns elementos básicos de 

uma cultura não violenta, para a paz. Uma vez tendo conversado informalmente com estes 

(as) professores (as), a impressão passada foi a de que realmente são abordados os temas 

transversais propostos pelos PCN’s para as diversas áreas do ensino fundamental. Entretanto, 

ressalta-se que não foi possível averiguar em que medida o “discurso” destes (as) professores 

(as) correspondia ao que ocorre de fato em sala de aula. 

É relevante destacar que a propositura dos temas para a elaboração das produções 

textuais que serão analisadas no capítulo 05 (cinco) desta dissertação foi determinada pelo (a) 

professor (a) de Português e, em grande parte, extraído de livros didáticos destinados ao 

ensino fundamental regular e ao ensino fundamental na modalidade EJA para os (as) alunos 

(as) da noite. Trata-se de livros distribuídos aos (às) alunos (as) pelo Governo Federal, através 

do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, no início do ano letivo. A abordagem do 

livro didático que foi adotado por estes (as) professores (as) para embasar sua prática, é 

importante pelo fato de que estes livros podem fornecer indícios sobre “modelos” dos gêneros 

textuais que se ensinam na escola pública e em cada turma. 

Existem alguns (mas) professores (as) que se propõem a adotar um livro paradidático, 

porém, enfrentam sérios problemas, uma vez que os (as) alunos (as), em geral, alegam não ter 

condições financeiras para adquirir um exemplar, o que em muitos casos é realmente verdade. 

Esta dificuldade leva alguns (mas) professores (as) a passar os conteúdos valendo-se apenas 

da lousa e do giz, o que não deixa de ser visto por eles (as) mesmos (as) como uma grande 

limitação, já que, com o passar do tempo, este recurso pode desestimular o (a) aluno (a). 
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2.2.1 Trabalhando com os dados quantitativos 

 

O trabalho com os dados quantitativos foi realizado em conformidade com a descrição 

apresentada na abordagem metodológica da introdução desta dissertação. Como já 

mencionado, houve a totalização de 11 (onze) questionários preenchidos, ou seja, 61,11% 

(sessenta e um vírgula onze por cento) de 18 (dezoito) dos distribuídos, número satisfatório 

para uma análise do perfil sócio-estrutural desse segmento.  

Ressalta-se que o questionário, conforme modelo no apêndice B deste trabalho, tem 08 

(oito) indagações e está estruturado em duas partes: a primeira, constituída por 04 (quatro) 

perguntas relacionadas ao perfil dos (as) informantes; e a segunda, contendo 04 (quatro) 

questionamentos que tratam de aspectos específicos relacionados às temáticas inerentes ao 

assunto central da pesquisa. 

Na tabela e no gráfico seguinte, pode-se perceber o número de respondentes com 

relação ao gênero. Dos (das) 11 (onze), mais da metade são mulheres, embora a distribuição 

entre os sexos esteja mais ou menos equilibrada conforme tabela e gráfico seguintes. 

 

Tabela 01 – Gênero  

 

SEXO QUANTIDADE PERCENTUAL 

 

Mulheres 06 54,54% 

Homens 05 45,45% 

Total 11 100,00% 

  



33 

 

Gráfico 01 – Gênero 

 

A faixa etária dos (das) respondentes se apresenta variável, ou seja, das 05 (cinco) 

opções apresentadas, 04 (quatro) delas foram assinaladas, conforme demonstração na tabela e 

no gráfico a seguir. Essa variação denota que a escola pesquisada, tem um corpo docente 

jovem, ou seja, mais da metade tem entre 18 e 30 anos, embora o número dos considerados 

adultos, faixa que vai dos 30 aos 50 seja também bastante expressiva. Esse perfil demonstra, 

ainda, a alta capacidade laborativa dos docentes, que se encontra em pleno desenvolvimento 

de suas atividades, sem uma perspectiva aparente de aposentadoria por tempo de contribuição 

desses (as) profissionais, pelo menos não nos próximos 02 (dois) anos.  

 

Tabela 02 – Faixa Etária 

 

FAIXA ETÁRIA 

 

QUANTIDADE PERCENTUAL 

De 18 a 25 01 09,09% 

De 26 a 30 05 45,45% 

De 31 a 40 03 27,28% 

De 41 a 50 02 18,20% 

Acima de 50 00 00,00% 

Total 11 100,00% 

45,46% 

54,54% 

Homens 

Mulheres 
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Gráfico 02 – Faixa Etária 

 

No quesito referente à remuneração, percebe-se que das 04 (quatro) respostas, 03 (três) 

foram assinaladas, mas dessa vez, há quase que 01 (uma) única resposta, o que demonstra que 

dos (as) pesquisados (as), 09 (nove) estão em anos iniciais de sua carreira no magistério 

público municipal e, portanto, percebem os vencimentos básicos previstos para o começo da 

docência publica (falta o acento no u) municipal de Aracaju, conforme demonstração na 

tabela e no gráfico 03, seguinte: 

 

Tabela 03 – Remuneração 

 

REMUNERAÇÃO (R$) 

 

QUANTIDADE PERCENTUAL 

De  1.500,00 a  2.000,00 09 81,82% 

De 2.001,00 a 3.000,00 01 09,09% 

De 3.001,00 a 3.500,00 01 09,09% 

Acima de 3.500,00 00 00,00% 

Total 11 100,00% 

 

 

 

9,09% 

45,45% 27,28% 

18,20% 

de 18 a 25 

de 26 a 30 

de 31 a 40 

de 41 a 50 
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Gráfico 03 – Remuneração 

 

 

Quanto ao tempo de atuação docente na escola objeto desta pesquisa, obtiveram-se 

respostas referentes a todos os 04 (quatro) itens do questionário, numa demonstração de que o 

corpo docente é composto por profissionais que atuam na instituição já há pelo menos 01 

(um) ano, não significando dizer que a maioria dos que se enquadram nessa faixa de tempo 

ainda esteja cumprindo estágio probatório, já que muitos, embora na escola há pouco tempo, 

são oriundos de outra escola da rede municipal. Esta realidade está representada na seguinte 

tabela e no seguinte gráfico: 

 

Tabela 04 – Atuação Docente 

 

ATUAÇÃO DOCENTE 

 

QUANTIDADE PERCENTUAL 

De 1 até 2 anos 05 45,44% 

De 2 anos e 1 dia até 5 anos 04 36,38% 

De 5 anos e 1 dia até 10 
anos 

01 09,09% 

Mais de 10 anos 01 09,09% 

Total 11 100,00% 

 

 

81,82% 

9,09% 

9,09% 

0% 

1.500,00 a 2.000,00 

2.001,00 a 3.000,00 

3.001,00 a 3.500,00 

Acima de 3.500,00 
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Gráfico 04 – Atuação Docente 

 

Ao serem questionados (as) a respeito do (s) turno (s) que exercem a atividade docente 

na escola pesquisada, apenas 01 (um [a]) dos (as) informantes assinalou a alternativa referente 

aos 02 (dois) turnos (vespertino e noturno), como demonstram a tabela e o gráfico 05:   

 

Tabela 05 – Turno Laboral 

 

TURNO LABORAL 

 

QUANTIDADE PERCENTUAL 

Vespertino 06 54,53% 

Noturno 04 36,38% 

Nos 02 (dois) (Vespertino e 
Noturno)  

01 09,09% 

Total 11 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,44% 

36,38% 

9,09% 

9,09% 
De 1 até 2 anos 

De 2 anos e 1 dia até 

5 anos 

De 5 anos e 1 dia a 

10 anos 

Mais de 10 anos 
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Gráfico 05 – Turno Laboral 

 

Quando inqueridos (as) acerca da percepção da violência escolar, os (as) respondentes 

foram unânimes ao assinalar o item referente ao bullying entre alunos (as), o que demonstra a 

ratificação da ideia equivocada de que o professor e a instituição escolar não se percebem 

agentes de atos violentos quando do exercício profissional. A resposta é apresentada 

quantitativamente na tabela e no gráfico 06:  

Tabela 06 – Percepção da Violência Escolar 

 

PERCEPÇÃO DA 

VIOLÊNCIA ESCOLAR 

QUANTIDADE PERCENTUAL 

Apenas entre alunos (as) 
nas manifestações do 

bulling 

11 100,00% 

Entre professores 00 00,00% 

Entre alunos (as) e 
professores (as) 

00 00,00% 

Entre coordenadores (as) 00 00,00% 

Entre servidores (as) 
administrativos 

00 00,00% 

Entre os menbros da 
comunidade que 

frequentam a escola 

00 00,00% 

De outra (s) forma (s) 00 00,00% 

Total 11 100,00% 

54,53% 
36,38% 

9,09% Vespertino 

Noturno 

Nos 02 (dois) 

(Vespertino e 

Noturno)  



38 

 

 

Gráfico 06 – Percepção da Violência Escolar 

 

No quesito referente à percepção da representação da violência nas produções textuais 

dos (as) alunos (as) quando comentam questões discursivas, obtiveram-se as seguintes 

respostas: 07 (sete) respondentes afirmam que percebem, enquanto que os (as) 04 (quatro) 

demais não. Pode-se, hipoteticamente, entender que estes (as) últimos (as) são aqueles (as) 

professores (as) que trabalham com disciplinas as exatas Matemática e Ciências – a última 

para a 8ª série, cujo enfoque é voltado para a Física e a Química como preâmbulo para o 

estudo destas disciplinas no ensino médio – ou com a Língua Estangiera (Inglês), uma vez 

que os conteúdos trabalhados nesse nível não fazem referência à produção de textos. Ressalta-

se que, dos (as) 07 (sete) que responderam positivamente, apenas 02 (dois) descreveram o (s) 

caso (s) mais recorrente (s), a saber: quando os alunos se referem a experiências vivênciadas 

em casa com os pais e quando escrevem palavrões. Os dados quantitativos referentes ao 

quesito em tela são apresentados na seguinte tabela e gráfico: 

 

 

 

 

100,00% 

Apenas entre 

alunos (as) nas 

manifestações do 

bullying 
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Tabela 07 – Percepção da representação da violência em questões discursivas  

 

PERCEPÇÃO DA 

REPRESENTAÇÃO DA 

VIOLÊNCIA EM 

QUESTÕES 

DISCURSIVAS 

QUANTIDADE PERCENTUAL 

 

Sim 07 63,60% 

Não 04 36,40% 

Total 11 100,00% 

 

        Gráfico 07 – Percepção da representação da violência em questões discursivas 

 

 Em relação à questão que trata sobre a violência enquanto tema transversal, proposto 

pelos PCN’s, 04 (quatro) informantes trabalham a violência enquanto tema transversal; desses 

04 (quatro), 02 (dois) assinalaram a alternativa que faz referência à leitura de textos sobre a 

temática e os (as) outros (as) marcaram o estabelecimento de discussões orais sobre casos 

cotidianos que são veiculados nos meios de comunicação de massa, e 07 (sete) assinalaram a 

alternativa que trata do aspecto de não serem trabalhados os conteúdos programáticos nas 

perspectivas dos temas transversais. Esta análise está quantitativamente apresentada nas 

tabelas e nos gráficos seguintes: 

63,60% 

36,40% 
Sim 

Não 
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Tabela 08 – Trabalho do tema transversal violência nos conteúdos programáticos 

 

TRABALHO DO TEMA 

TRANSVERSAL 

VIOLÊNCIA NOS 

CONTEÚDOS 

PROGRAMÁTICOS 

QUANTIDADE PERCENTUAL 

 

Sim 04 36,40% 

Não 07 63,60% 

Total 11 100,00% 

                        

Gráfico 08 – Trabalho do tema transversal violência nos conteúdos 
programáticos 

 

 

    

 

 

 

36,40% 

63,60% 

Sim 

Não 
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Tabela 08 (A) – Metodologias de trabalho do tema transversal violência nos conteúdos       
          programáticos  

METODOLOGIAS DE 

TRABALHO DO TEMA 

TRANSVERSAL 

VIOLÊNCIA NOS 

CONTEÚDOS 

PROGRAMÁTICOS 

QUANTIDADE PERCENTUAL 

Estabelecendo discussões 
orais sobre casos cotidianos 

veiculados nos meios de 
comunicação de massa 

02 50,00% 

Exibindo filmes e 
documentários envolvendo 

a temática 

00 00,00% 

Fazendo leituras de textos 
sobre a temática 

02 50,00% 

Com outras metodologias 00 00,00% 

Total 11 100,00 

Gráfico 08 (A) – Metodologias de trabalho do tema transversal violência nos conteúdos       
          programáticos  

 

Neste capítulo, foi apresentada a realidade da escola pesquisada, e o respaldo teórico, 
nos próximos 04 (quatro) capítulos.  

50,00% 50,00% 

Estabelecendo 

discussões orais... 

de massa 

Fazendo leituras 

de textos sobre a 

temática 
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3. CAPÍTULO 2.  MAPEANDO A VIOLÊNCIA 

 

 

A violência seja qual for a maneira como ela se 
manifesta, é sempre uma derrota. 
 

(JEAN-PAUL SARTRE) 

 

Uma vez apresentada a realidade da escola pesquisada, urge que se busque o 

referencial teórico que sustenta a presente pesquisa; e, no pensamento de Sartre, viabiliza-se a 

possibilidade de tornar concreta a realidade da cultura da paz, em que todos sejam 

vencedores. Aqui, são apresentadas as diferentes perspectivas teóricas sobre a violênia, versa-

se sobre a violência na escola: uma revisão bibliográfica, sobre a violência dentro da escola, a 

violência à escola e a violência da escola e, este capítulo é encerrado com a abordagem da 

violência simbólica no ambiente escolar. 

 

 

 

3.1 A violência sob diferentes perspectivas teóricas 

 

Existem poucos temas tão difíceis de serem abordados quanto o da violência, categoria 

que nos induz a um mundo de sentido muito variado, já que o termo é utilizado para 

propósitos muito diferentes e procede de orientações diversas. Violência pode significar, pois, 

com base no Dicionário Houaiss, a “ação ou efeito de violentar, de empregar força física 

(contra alguém ou algo) ou intimidação moral contra (alguém); ato violento, crueldade, 

força”. No aspecto jurídico, o mesmo dicionário define o termo como o “constrangimento 

físico ou moral exercido sobre alguém, para obrigá-lo a submeter-se à vontade de outrem; 

coação”. 

Com o intuito de definir o vocábulo violência, Zaluar (1999) declina que as fontes 

teóricas foram muito variadas e, entretanto, nem sempre explicitadas, o que produziu um 

debate disperso sobre o tema (Zaluar, 1999). Muitos autores preocuparam-se em marcar as 

diferenças entre poder e violência, inspirando-se em Hannah Arendt e sua caracterização da 

violência como um instrumento e não um fim, os quais seriam mudos e abdicariam do uso da 

linguagem que caracteriza as relações de poder, baseadas na persuasão, influência ou 
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legitimidade. Outras definições não fogem dessa perspectiva, mas incorporam a palavra na 

sua definição: a violência como o não reconhecimento, a anulação ou a cisão do outro (Cf. 

Adorno, 1993 e 1995; Oliveira, 1995; Paixão, 1991; Tavares dos Santos et al., 1998; Zaluar, 

1994); como a negação da dignidade humana (Brant, 1989; Caldeira, 1991; Kowarick e Ant, 

1981); como a ausência de compaixão (Zaluar, 1994); como a palavra emparedada ou o 

excesso de poder (Tavares dos Santos et al., 1998). Em todas elas ressalta-se, explicitamente 

ou não, desponta o pouco espaço existente para o aparecimento do sujeito da argumentação, 

da negociação ou da demanda, enclausurado na exibição da força física do oponente, 

esmagado pela arbitrariedade dos poderosos que se negam ao diálogo. 

Já ficou evidente, portanto, que definir violência não é tarefa das mais fáceis, pois 

querer estabelecer a noção de maneira fixa e simples é querer reduzi-la a uma compreensão 

equivocada de sua evolução e a sua especificidade histórica. Para Porto, (2002, p. 153). 

 

A dificuldade conceitual (...) decorre de várias razões, entre as quais 
mencionaria, como um primeiro aspecto, o fato de a violência ser um 
fenômeno emprírico antes do que um conceito teórico. Retirado diretamente 
da realidade social que descreve, o conceito tem sido de tal forma apropriado 
pelo senso comum, pela política, pela mídia ou por vários outros campos que 
não o científico, que sua reapropriação acadêmica carece de uma explicação 
dos sentidos nos quais é utilizado.  

 

A dificuldade para a conceituação de violência “provém do fato de se tratar de um 

fenômeno da ordem do vivido, no qual se inclui também quem tenta teorizar sobre ela, e cujas 

manifestações provocam uma forte carga emocional em quem a comete, em quem a sofre, e 

em quem a presencia” (Minayo, 2003, p.26). 

O vocábulo violência se origina da palavra vigor, força e caracteriza-se com precisão 

como o emprego da força, as vias de fato. Apresenta, ainda, a noção de coação, de 

superioridade física de uns sobre os outros. Vis (apresenta origem latina) tem a acepção de 

força em ação, o recurso de um corpo para exercer sua força e, logo, a potência, o valor e a 

força vital; também indica quantidade, aglomeração, o que leva à associação de multidão à 

violência. Porém, do ponto de vista material, o termo pareça ser neutro, ao se analisarem os 

eventos violentos, verifica-se que eles se referem a conflitos de autoridade, a lutas pelo poder 

e à busca de domínio e aniquilamento do outro, em que suas manifestações são aprovadas ou 

reprovadas, lícitas ou ilícitas, segundo normas sociais mantidas por aparatos legais da 

sociedade ou por usos e constumes naturalizados. 
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No Dicionário de Política (Bobbio et al., 1986), há uma referência importante e que 

corrobora com a ideia de violência já apresentada, mas que se faz necessário reproduzir. 

Trata-se da contribuição de Stoppino (1986), autor do verbete correspondente no mesmo 

dicionário, segundo o qual a violência aparece como a intervenção física voluntária de um 

indivíduo ou grupo contra outro indivíduo ou grupo (ou também contra si mesmo), 

geralmente à revelia deste, com objetivo de destruir, ofender e coagir. Percebe-se que, a 

violência pode ser direta, quando fere imediatamente o corpo de quem a sofre, ou indireta, ao 

produzir mudanças no ambiente físico que prejudiquem o (s) outro (s). 

Stoppino (1986, p. 1292) ainda faz uma advertência que apresenta o alerta para o 

cuidado necessário no uso da palavra “violência”, quando se referir ao uso de poder coercitivo 

e à manipulação: 

 

(...) o uso indiscriminado do termo violência, designando todas estas 
relações de poder, além das intervenções físicas, produz o grave dano de 
colocar, na mesma categoria, relações que são muito diversas entre si pelos 
caracteres estruturais, pelas funções e pelos efeitos, conseqüentemente 
provocando mais confusão do que clareza.  

 

Ainda que reconheça a presença de violência nas situações em que existem relações de 

poder opressivas, o autor faz a defesa de que se delimite rigorosamente, na literatura política e 

sociológica, o significado de violência à intervenção física. Desta maneira, propõe que o uso 

da palavra violência fique restrita às situações em que há “violência em ato”, e que sejam 

utilizadas, preferencialmente, as palavras “coerção” e “manipulação” sempre que se queira 

caracterizar a ocorrência de opressão, ou, nas palavras do autor, “ameaça de violência”.  

Yves Michaud (1989), outro autor no qual este trabalho se inspira, por sua vez, afirma 

que a força é o que é, e somente se torna violência quando passa da medida ou perturba uma 

ordem. A noção de violência desse autor é ampliada da condição de força irresistível de uma 

ação e, ao mesmo tempo, extrapola o caráter brutal a ela associado, quando ele diz que essa 

força assume sua qualificação de violência em função de variadas normas. Quando se 

reconhem as normas como qualificação de violência, admite-se que poderão existir tantas 

formas de violência quantas normas houver e, que, ainda, devem ser consideradas outras 

dimensões além da física e exemplifica-se apontando para as decorrentes da pressão exercida 

para que alguém aja contra a sua vontade. Esse autor, ainda, defende a ideia de que, mesmo 

uma explosão de sentimentos pode assumir um carátrer de violência. 

Detendo-se ainda um pouco mais sobre as contribuições desse pensador francês, 

convém explorar melhor a sua perspectiva analítica na medida em que os dados sobre os quais 
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ele se debruça resultam da análise de experiências concretas de violência, cujo sentido é 

obtido quando confrontadas com o contexto normativo onde são gerada, predominantemente 

marcada pela violência, perspectiva essa que se ajusta perfeitamente ao tipo de reflexão sócio 

estrutural dentro da qual se situa a problemática da violência na escola.  

No trabalho específico sobre o tema, intitulado A violência (1989), e que se tornou 

referência para os estudiosos do tema, Michaud parte de uma definição conceitual abrangendo 

as diversas acepções de “violência” para, em seguida, discorrer sobre a história e a sociologia 

do tema, sua relação com a tecnologia e a mídia, os aspectos de controle da violência e suas 

causas, perpassando as abordagens sociológicas e antropológicas. Segundo as palavras do 

autor (1989, p. 8), em termos etimológicos: 

 

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 alguma coisa.  

 

Percebe-se, claramente, que, a ideia de força natural presente num ser ou numa coisa 

está no bojo da concepção de violência, porém não existe, aqui, um ajuizamento de valor. A 

força, que pode designar uma variedade de comportamento e ações físicas, tronar-se-ia 

violência quando passasse da medida ou perturbasse uma ordem. Existe, nessa linha de 

pensamento, um problema a ser resolvido: como existem muitas “ordens normativas” 

possíveis, existiriam e existem como consequência muitas e diferentes formas de violência. 

O autor entende que a violência é facilmente reconhecida como dano físico, prejuízo 

material ou estrago. Como uma alteração da norma, entretanto, a noção é mais plástica, pois 

quando existe mudança de regras, preceitos ou padrões, há necessariamente mudança de 

sentido no uso do vocábulo violência. Então, a perspectiva etimológica não comporta a 

complexidade do fenômeno.   

A violência também é expressão da sociedade onde ocorre. Ela exprime seu modo de 

organização, revela seus valores, anuncia a visão de mundo de seus cidadãos. Desta forma, ela 

é dinâmica e intricada e define-se a partir do que é considerado “normal” à sociedade. 

Diz Michaud (1989) que, em muitos casos, de acordo com o contexto social e 

relacionado às normas e regras formuladas socialmente, a violência é tolerada, proibida, 

ajeitada, encorajada ou passa despercebida. 
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Houve um grande esforço por parte dele em encontrar um conceito de violência mais 

preciso que contemplasse todas as possibilidades de interação, não somente uma relação de 

dois sujeitos, mas de vários indivíduos agindo contra um ou de múltiplas pessoas praticando 

atos violentos em relação a um grupo. Contempla, ainda, na conceituação do termo, as 

diversas modalidades de violência e até um aspecto temporal que considera poder praticá-la 

de forma pontual, com grande intensidade e em um só tempo ou distribuí-la em pequenas 

doses aplicadas gradualmente. 

Outro aspecto importante, na conceituação, refere-se aos diversos tipos de prejuízos 

que a violência pode causar, a saber: danos físicos, psíquicos e morais em menor ou maior 

grau, prejuízos materiais ou danificação das alianças culturais: 

 

Os prejuízos materiais e físicos são considerados mais importantes, nem que 
seja porque são mais visíveis, mas as perseguições morais e psicológicas, a 
intimidação reiterada, os danos sacrílegos às crenças e aos costumes também 
podem ser graves. No fundo, a questão é saber quais são os contornos exatos 
da pessoa e nada garante que esta se limite apenas à individualidade física. 
(1989, p. 11). 

 

No estudo do fenômeno da violência, percebe-se que Michaud (1989) apresenta uma 

perspectiva abrangente e viabiliza importantes estratégias para compreender as manifestações 

desse fenômeno no interior da escola e são fornecidos aportes relevantes para entendê-lo em 

sua complexidade. Para o autor (1989, p. 11):  

 

Há violência quando, numa situação de interação, um ou vários atores 
agem de maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, causando 
danos a uma ou várias pessoas em graus variáveis, seja em sua 
integridade física, seja em sua integridade moral, em suas posses, ou 
em suas participações simbólicas e culturais.  

 

Na concepção do autor em tela, é um equívoco pensar que se pode explicar a violência 

de maneira imparcial e objetiva, uma vez que a percepção está estreitamente ligada ao ponto 

de vista normativo do qual se observa o fenômeno e depende dos critérios e regras que 

vigoram em cada grupo social.   

O erro das abordagens objetivas é não ver que, sem suas referências normativas, a 

idéia de violência não tem nenhum sentido e suas funções de condenação, de celebração ou de 

encantamento não podem ser deixadas de lado (Michaud, 1989, p. 13). 
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A conceituação de violência é determinada pelos valores presentes em cada um dos 

grupos sociais, uma vez que não se pode assumir um conceito universal do vocábulo e há que 

se aceitar um quantum de subjetividade que o ato de assumir uma significação implica. 

 

3.2 A violência na escola: uma revisão bibliográfica 

 

O levantamento e a análise das produções sobre um determinado objeto de estudo 

permitem conhecer as dimensões já desveladas sobre a temática a ser estudada, ao mesmo 

tempo em que posiciona suas possibilidades teórico-metodológicas. Apreender e examinar o 

maior número de trabalhos realizados e em andamento sobre uma temática possibilita centrar 

esforços nos aspectos que demandam estudos ainda não contemplados ou aprofundar outras 

dimensões. 

De início, é importante compreender a presença tanto quando a ausência das categorias 

que integram a temática “Violências na Escola” e que tem sido objeto da atenção de 

pesquisadores. 

Mesmo constatando essa ausência de estudos sobre “Violências”, não se tem a 

pretensão, neste estudo, de abarcar a totalidade dos que foram realizados, o que não seria 

possível. Tem-se a intenção de buscar aqueles trabalhos que relacionam violências na escola, 

mapeá-los e identificar as áreas de concentração, sua distribuição espaço-temporal, categoria e 

autores mais referenciados. 

Essa possibilidade permite a formação de um escopo que indique em que proporção o 

Brasil vem contribuindo para esse debate, mas, sobretudo, a importância que a temática vem 

tendo entre os pesquisadores. 

Dessa maneira, recorri a duas fontes de pesquisas: o Banco de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e a Fundação 

Biblioteca Nacional (FBN). Para essas pesquisas, fiz uso da internet. A busca seguiu o padrão 

por título e/ou assunto, sempre associando a expressão “Violência na Escola”. 

Uma vez tendo os referenciais a serem coletados em mãos, estabeleci a busca nas duas 

fontes de pesquisas, a partir das informações disponíveis, tais como título, ano de publicação e 

autoria, sem perder de vista os limites desse procedimento que não abrange a análise de 

conteúdo. Os títulos tendem a fazer um apelo ao público alvo, no sentido de despertar o 

interesse pela leitura e, portanto, podem revelar vários sentidos, mas seria um pleonasmo 

vicioso tomá-los pela obra completa. 
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Nas dissertações e teses, foram analisados os resumos, os quais estão disponíveis e 

permitem a ultrapassagem da mera justaposição de informações produzindo sínteses que, 

como ensina Valle (2005, p. 217), implicam “um trabalho de seleção e de construção, que não 

significa justapor informações, nem adicioná-las mecanicamente, mas configurá-las, organizá-

las e recompô-las”. 

A partir desta perspectiva, foram adotados distintos procedimentos metodológicos no 

trato com os dados coletados nas duas fontes: nas teses e dissertações do Banco da Capes, 

processou-se a análise dos resumos, objetivando identificar os aspectos metodológicos, os 

autores, as concepções, a população alvo e os referenciais teóricos utilizados nas pesquisas; e 

na FBN, a análise foi centrada no título, no ano de publicação e na autoria.  

Nesse banco de dados, foram encontrados 114 (cento e quatorze) resumos, sendo 94 

(noventa e quatro) de dissertações e 20 (vinte) de teses. O que chamou a minha atenção foi a 

diversidade de áreas de concentração em que as pesquisas se realizaram, totalizando 11 (onze) 

áreas, sendo 01 (uma) tese em Antropologia, 02 (duas) dissertações em Ciência da Religião e 

Teologia, 01 (uma) dissertação em Economia, 70 (setenta) dissertações e 11 (onze) teses em 

Educação, 01 (uma) tese em Geografia, 02 (duas) dissertações em Área Interdisciplinar, 02 

(duas) dissertações em Planejamento e Políticas Públicas, 06 (seis) dissertações e 03 (três) 

teses em Psicologia, 04 (quatro) dissertações e 01 (uma) tese em Saúde, 03 (três) dissertações 

em Serviço Social e 07 (sete) dissertações e 03 (três) teses em Sociologia. 

Em relação à pesquisa exclusiva em escolas públicas, percebeu-se que os 91 (noventa 

e um) escritos como desenvolvimento da pesquisa sobre esse tipo de instituição, abrangem 

distintas variáveis da problemática “violências na escola”. Aqui, ressalta-se que foram 

analisadas as formas predominantes de agrupamento, além de outras possibilidades de 

pesquisa que se apresentem. Sob este aspecto, verificaram-se duas formas dominantes: a 

primeira faz referência à grande parcela dos pesquisadores que preferem analisar a percepção, 

a representação ou os sentidos que os diferentes agentes da comunidade escolar têm sobre a 

violência, totalizando 45 (quarenta e cinco) estudos. Destes, 15 (quinze) pesquisaram os 

alunos3; 12 (doze) tiveram o foco de pesquisa nos docentes4; 10 (dez) desenvolveram seus 

                                                           
3
 Augusto (2001); Araújo (2000); Costa (2000); Costa (2007); Filho (2003); Klein (2007): Malavolta (2005); 

Martins (2003); Martins (2006); Nery (2007); Oliveira (2002); Ribeiro (2004); Saul (2004); Silva AC (2006) e 
Silva DG (2006). Quando aparecem autores cujo sobrenome e ano da pesquisa coincidem, são utilizadas suas 
iniciais para distinguir os trabalhos referenciados. 
4 Andrade (2001): Araújo (2005); Lobato (2006); Machado (2005); Mattos (2005); Martins (2005); Oliveira 
(2004); Silva JB (2004); Silva NR (2006); Pacheco (2005); Pappa (2004) e Pereira (2003). 
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estudos com alunos e professores5 e 08 (oito) apresentaram como público alvo, além de 

alunos e professores, os pais, os gestores e outros funcionários6. Destaca-se o trabalho de 

Andrade EV (2007), que visa contribuir com professores e profissionais da saúde na 

compreensão das violências escolares. 

A segunda forma prioritária de agrupamento realizada pelos pesquisadores nas escolas 

públicas faz referência à predominância dos estudos serem desenvolvidos com alunos (as) na 

faixa etária compreendendo a adolescência e a juventude. Embora, esse dado não esteja tão 

claro em todos os resumos, auferiu-se que 45 (quarenta e cinco) pesquisas são dirigidas ao 

estudo com adolescentes e jovens, cujos autores estão elencados abaixo7. 

Além das duas formas predominantes já descritas, outras análises reveladoras quanto 

ao corpo das pesquisas nas escolas públicas, constata-se que só 03 (três) autores se voltaram 

para as crianças e a cultura infantil8 num indício de que as manifestações de violências no 

âmbito escolar são entendidas como problema que só despontam a partir de determinada 

idade, abrangendo as séries finais de ensino fundamental menor, pois aqueles que estão em 

idade própria de escolarização acabam por coincidir com a definição de adolescente 

estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei nº 8.069/90), que 

compreende a adolescência dos 13 aos 18 anos de idade. 

No tocante à pesquisa realizada na FBN, percebe-se que essa biblioteca9 tem por 

exigência o Depósito Legal, por parte de todos (as) os (as) autores (ras) nacionais. Ainda que 

a exigência legal seja recente (2004), a quantidade de itens do acervo é animadora. Desta 

maneira, descobre-se que o acervo se divide em 03 (três) tipos de categorias: Catálogo de 

Obras Antigas, Catálogo de Obras Atuais e Catálogo de Dissertações e Teses. 

Mantendo a metodologia de pesquisar pelo título ou assunto violências na escola, 

visualizou-se que, no catálogo de obras antigas, nada consta com esse título e/ou assunto. No 

                                                           
5 Alessio (2007); Abreu (2006); Costa (2005); Guedes (1999); Laterman (1999); Lopes (2001); Paim (1997); 
Paula (2006); Rodrigues (1994) e Santana (2003). 
6 Domingos (2005); Lara (2001): Marques (2006); Ruotti (2007); Sanchez (2007); Silva MJD (2004); Tigre 
(2002) e Andrade EV (2007). 
7
 Abreu (2006); Alessio (2007); Araújo (2000); Araújo (2005); Augusto (2001); Barrilari (2007); Costa (2005); 

Costa (2007); Guadalupe (2007); Guedes (1999); Filho (2003); Kimura (1998); Klein (2007); Lara (2001); 
Laterman (1999); Lírio (2004); Malavolta (2005); Marra (2004); Marques (2006); Martins (2003); Martins 
(2006); Medeiros CMB (2006); Molin (2007); Nery (2007); Oliveira (2002); Ribeiro (2004); Rodrigues (2005); 
Ruotti (2007); Sanchez (2007); Santana (2003); Santana (2007); Santo (2002); Santos APAJ (2007); Saul 
(2004); Schmidt (2007); Rodrigues (1994); Silva AF (2004); Silva DG (2006); Silva AC (2006); Silva CR 
(2007); Simões (2000); Paim (1997); Paula (2006); Tigre (2002) e Viana (2005). 
8
 Costa (2000); Cruz (2004) e Kawashima (2007). 

9 Considerada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) como a 
oitava maior biblioteca do mundo e a maior da América Latina, com um acervo de nove milhões de itens.   
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catálogo de obras atuais, foram encontrados 54 (cinquenta e quatro) títulos, e no catálogo de 

dissertações e teses, apenas uma referência foi localizada. 

No sítio eletrônico do Núcleo de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Sergipe, encontram-se 03 (três) dissertações envolvendo a temática violência na 

escola, a saber: “Violências e Gênero no Cotidiano Escolar: estudo de caso de uma escola da 

rede pública estadual sergipana” (2008) – Maria Aparecida Souza Couto, sob a orientação da 

Profª. Drª. Maria Helena Santana Cruz; “Violência Doméstica e Educação em Aracaju no 

século XIX (1855 - 1889)” (2008) – Jeremias Romão de Brito, sob a orientação do Prof. Dr. 

Jorge Carvalho do Nascimento e “Fenômeno Bullying: um estudo de caso sobre a violência 

simbólica no Colégio de Aplicação de Sergipe” (2010) – Gisele Millen Mendes, sob a 

orientação do Prof. Dr. Paulo Sérgio da Costa Neves, também orientador desta dissertação. 

 

3.3 A violência na escola e o debate específico 

 

Embora, nos últimos tempos, o tema tenha despertado o interesse de estudiosos, 

percebe-se que ele ainda merece um tratamento mais adequado, especialmente, por parte dos 

órgãos gestores do Ministério da Educação, das Secretarias de Educação e afins, porque essa 

problemática e suas consequências são uma realidade para todos os que participam das 

instituições escolares: diretores (as), professores (as), alunos (as), pais, demais servidores (as) 

e, também, a própria sociedade. Desta forma, o fenômeno da violência escolar, hoje, exige de 

todos um olhar diversificado sobre a questão para compreendê-lo e propor ações de prevenção 

e intervenção (Cf. Wainselfsz, 1998). 

No tocante à esfera acadêmica, ao investigar a literatura disponível, observa-se que os 

estudos acerca da violência escolar vêm apresentando mudanças relevantes tanto no que se 

refere à própria eleição do tema como objeto de preocupação e estudo, quanto pelo tipo de 

abordagem. Do modelo de análise em que o recorte tinha por base a violência do sistema 

escolar, especialmente por parte dos (as) professores (as) contra os (as) alunos (as), os estudos 

atuais privilegiam a análise da violência entre alunos (as) e desses (as) contra a propriedade e, 

em menor proporção, de aluno (as) contra professores (as) e de professores (as) contra alunos 

(as) (Cf. Debarbieux apud Abromovay, 2002). 

A alteração do recorte a favor da visualização da violência escolar foi estabelecida 

pela necessidade de identificar suas diferentes formas e de conceituar seus significados, tarefa 

árdua, já que nenhuma definição chega a ser consensual entre os pesquisadores, pois o termo, 

conforme já atestado, é amplo e complexo demais para se alcançar um consenso, ponto de 



51 

 

vista compartilhado por autores como Abromovay (2002. p. 95), segundo o qual, aquilo que é 

caracterizado como violência varia em função do estabelecimento escolar, da posição de 

quem fala (professores ou professoras, diretores ou diretoras, alunos ou alunas), da idade e do 

sexo; sendo, pois, necessária a definição mais apropriada ao lugar, ao tempo e aos (às) atores 

(as) que a examinam.  

Nesta perspectiva, entende-se que não é fácil compreender a complexidade que 

envolve o significado do vocábulo violência, uma vez que incide sobre ele, a necessidade de 

compreendê-lo sob o ponto de vista de determinantes e condicionantes sociais, econômicos, 

culturais entre outros (Minayo & Souza, 2003. p. 8). 

 Os vocábulos usados para indicar a violência variam de acordo com o país, como por 

exemplo, os Estados Unidos, onde as pesquisas que versam sobre a violência na escola fazem 

uso da expressão como delinquência juvenil, enquanto que, na Inglaterra, não se tem esse 

enfoque. Para alguns procedentes dessa tradição, a expressão violência na escola só deveria 

ser utilizada no caso de conflito entre estudantes e professores (as) ou no caso de atividades 

que causam suspensão, atos disciplinares e prisão (Abromovay et al, 2002). 

No entender de Araújo (2002, p. 16), existem controvérsias com relação às definições 

de violência referente à escola.  

 

Muitos autores referem-se à violência que ocorre dentro da escola da 
mesma maneira que se referem àquela que é detectada nas suas 
imediações. Ora utilizam-se da expressão “violência nas escolas”, ora 
utilizam-se de “violências das escolas”, ou então, confundem a 
violência que ocorre na educação com “educação violenta”.  

 

A partir da discussão de Sposito (1998, 71-73), tem-se que a violência escolar é aquela 

que acontece no interior do espaço educacional e que aponta para uma reação contra a 

instituição, a qual pode se manifestar sob a forma de depredações do patrimônio, roubos, 

furtos, bem como ameaças aos (às) professores (as) e/ou funcionários (as). Já a violência na 

escola, que também ocorre no interior da escola, é definida como aquela que não diz respeito, 

especificamente, ao universo escolar. Ela poderia acontecer em outro lugar, mas que afeta o 

ambiente frequentado mais corriqueiramente por adolescentes / jovens. 

Salienta-se que, mesmo diante das dificuldades encontradas para aproximar a 

definição da violência escolar, alguns avanços forma alcançados por pesquisadores, como é o 

caso da classificação deste tipo de violência em níveis, proposta por Bernard Charlot (2002, p. 

435). 
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A violência – golpes, ferimentos, violência sexual, roubos, crimes, 
vandalismo; Incivilidade – humilhações, palavras grosseiras, falta de 
respeito; Violência simbólica ou institucional – falta de sentido em 
permanecer na escola por tantos anos; ensino como um desprazer, que 
obriga o jovem a aprender matérias e conteúdos alheios aos seus 
interesses; imposição de uma sociedade que não sabe acolher os seus 
jovens no mercado de trabalho; a violência das relações de poder entre 
professores e alunos; a negação da identidade e satisfação profissional 
aos professores, a sua obrigação de suportar o absentismo e a 
indiferença dos alunos.  

 

Waiselfisz (1998) entende que já há uma maior sensibilidade coletiva nos vários 

setores sociais perpassando o público e o privado, em relação a atos que passam a ser 

definidos como violentos e inaceitáveis, devido ao maior reconhecimento de direitos sociais e 

de cidadania. 

Enquanto que para Camacho (2000), nas escolas, ainda ocorre uma certa neutralização 

e banalização da violência, não pela inexistência de uma definição precisa do fenômeno, mas 

pelo aspecto de ela se tornar habitual nas escolas e ser partícipe do cenário cotidiano das 

instituições escolares. 

 Em relação ao histórico da violência escolar, a partir da década de 80 (com a quebra da 

ditadura militar) e começo dos anos 90, ela passou a ser reconhecida. Na década de 80, os 

estudos para a compreensão do fenômeno da violência nas escolas, pautaram-se em iniciativas 

dispersas do poder público retratando realisticamente a magnitude e a extensão do problema. 

Eram relatados levantamentos parciais que demonstravam o fato da violência escolar se 

manifestar por meios de depredações, furtos e atos de vandalismos, principalmente em 

grandes centros urbanos, tais como São Paulo e Rio de Janeiro.  

Os registros eram mais episódicos, e os protagonistas eram outros que não os próprios 

alunos. Eram, pois, essas as características da violência, propriamente, escolar e que 

despertavam para a questão da segurança nas instituições de ensino, mas não para as questões 

da natureza educativa. Ao final dos anos 80 e começo dos 90, verificou-se a presença de 

alunos nos atos de vandalismo. Paralelamente, as ações violentas, antes ocorridas apenas nos 

finais de semana, passaram a acontecer nos intervalos das aulas, durante as práticas no interior 

da escola (Sposito, 1998, pp. 64-67). 

Ainda na década de 80, Guimarães (1984), em sua pesquisa, apresenta um quadro que 

contraria as hipóteses dominantes no período, desviando o foco da atenção para a violência 
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por parte dos próprios estabelecimentos escolares, cujas práticas autoritárias estimulavam, 

elas mesmas, o clima de agressão entre os próprios alunos.  

O reconhecimento dessa realidade apontou para a necessidade de intervenções e 

adoção de medidas pontuais de segurança nas escolas, as quais, por sua vez, desencadearam, 

já na década de 90 manifestações mais freqüentes de violência, na forma de depredações 

contra prédios, invasões às instituições escolares e ameaças a professores agravados pela 

intensificação do crime e do tráfico de drogas em algumas cidades brasileiras, aumentando o 

sentimento de insegurança, principalmente, em bairros periféricos e, assim a vida escolar 

passa a sofrer de forma mais nítida os impactos dessa nova conjuntura social (Sposito, 2001). 

Segundo Cárdia (1999), os atos de violência na escola podem estar associados à baixa 

qualidade de vida das pessoas que se utilizam desse serviço ou com ele mantêm relação, razão 

pela qual, autores como Guimarães (1996) e Peralva (1997), quando se referem a depredações 

envolvendo esse ambiente institucional, relacionam-na a movimentos de contestação, como 

se, ao atingir um patrimônio público, quisessem chamar a atenção das autoridades para as 

condições de precariedade em que a comunidade se encontra. 

Para Candau (1999), outra forma muito relatada pelos educadores, alunos e pais são as 

agressões entre alunos e os adultos, incluindo entre estas as ameaças aos professores, 

agressões verbais, físicas e psicológicas, as quais são mais frequentes entre os próprios 

alunos. 

Portanto, torna-se, pois, imprescindível uma preocupação com as várias formas de 

violência e com o processo de vitimização. Nesta linha de raciocínio, Abromovay (2002) se 

refere ao fato de que alguns estudiosos atentam para que não seja somente a violência 

explícita merecedora de atenção, já que outros tipos podem ser traumáticos e graves, sendo 

recomendado escutar as vítimas e a comunidade acadêmica, para a construção de noções 

sobre as violências e os sentidos percebidos pelos indivíduos. 

Andrade (2001), por exemplo, aponta em seus relatos que, tanto as manifestações 

explícitas de violência, como as implícitas são detectadas facilmente pelo professor no seu 

cotidiano de trabalho. Entre as mais explícitas destacam-se aquelas evidenciadas por chutes, 

empurrões, insultos, das brincadeiras agressivas, gestual, entre outras. Trata-se, portanto, da 

forma a que mais temos assistido e ouvido falar diariamente; embora se costume sonegar suas 

formas implícitas ou simbólicas, justamente aquelas que, por não serem tão imediatamente 

percebidas, atuam de modo mais devastador sobre nós, conforme esclarece Schmidt (2007, p. 

8): 
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Ouve-se muito a respeito da violência física, a qual tem se tornado um 
problema reconhecidamente mundial, e que por isso mesmo tem 
ocupado espaço quase diário na mídia, por outro lado, silencia-se 
sobre a violência simbólica, aquela que não é percebida. 

 

Ainda acerca do estudo de Andrade (2001), é revelado que a violência implícita deve 

ser evidenciada devido ao fato de que, de através dela, existe a possibilidade de ocorrer novas 

formas de violência. É fato que se permanece velada e não identificada como um fenômeno 

será mais difícil abordá-la e dirimi-la na prática. A violência implícita se faz presente em 

diversos contextos, instala-se nas diferentes relações sociais, dificultando e prejudicando o 

desenvolvimento pessoal, educativo e profissional do ser humano.  

Nota-se que o estudo acerca desta última modalidade de violência, ocupa posição mais 

privilegiada entre as preocupações dos estudiosos do tema, sobretudo porque, como já se 

disse, a identificação dos seus contornos, bem como o controle sobre seus efeitos têm se 

revelado um dos principais desafios para quem se debruça sobre o assunto. Para Itani (1998, 

p. 40), por exemplo: 

 

[...] na verdade o professor ou a professora são em si objetos de 
violência nas relações de trabalho, suscetíveis a pressões e conflitos 
decorrentes dessas relações desiguais. Às vezes, o professor vive a 
experiência da desmoralização de seu trabalho com a improvisação 
contínua de mudanças no sistema de ensino. Entretanto, pode ser co-
autor de atitudes discriminatórias contra alunos e escapam, às vezes a 
reflexão. 

 

Um estudo sobre as representações de alunos e professores (Silva, 2004, p. 262) revela 

que os segmentos escolares específicos, alunos, professores e staff técnico não percebem a si 

próprios como violentos. Ao contrário, sempre é o outro segmento envolvido que promove a 

ação violenta. Para os professores, a violência se evidencia de forma mais perceptível, na 

relação com os alunos. Os alunos são violentos e, geralmente, os educadores não se percebem 

viabilizando atitudes de violências para com os alunos. Parece que os professores, diretores e 

coordenadores pedagógicos são isentos de práticas de violência. Porém, os alunos destacam 

que, a relação entre professor e aluno nem sempre é boa por falta de compreensão e respeito: 

“há professores que não se dão respeito na classe. Em geral, não há muito respeito, por falta 

de respeito à idéia do outro”. 

Abromovay e Rua (2002) realizaram um extenso estudo promovido pela UNESCO, 

incluindo 14 (quatorze) capitais brasileiras; quando foram entrevistados 34.000 (trinta e 
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quatro mil) estudantes, 13.000 (treze mil) pais e professores de 340 (trezentas e quarenta) 

escolas, com fins à obtenção de um amplo exame da questão da violência na escola. Os 

pesquisadores chegaram à conclusão de que, na maioria das escolas, sejam elas públicas ou 

privadas, a violência atingiu tal patamar que os alunos e os professores se sentem tão 

inseguros como se estivessem na rua. 

Nesse estudo, foi comprovada a ideia de que não apenas os estabelecimentos de ensino 

público convivem com o tráfico de drogas, armas e gangues. A situação é bem parecida no 

ensino privado. Desta forma, 40% (quarenta por cento) dos professores consideram as 

gangues e as drogas os maiores problemas da escola no Brasil, 50% (cinquenta por cento) dos 

alunos brasileiros têm o aprendizado prejudicado pela violência dentro da escola. As ameaças 

contra professores se tornam cada vez mais constantes e perigosas, por isso 50% (cinquenta 

por cento) do corpo docente de São Paulo e 51% (cinquenta e um por cento) do de Porto 

Alegre relataram algum tipo de agressão. E mais, 04 (quatro) em cada 10 (dez) docentes 

atribuem a violência ao envolvimento com drogas. 

Ainda se constatou que, um dos motivos para a expansão do tráfico e consumo de 

drogas é a falta de medidas mínimas de segurança. Sendo que 53% (cinquenta e três por 

cento) das escolas particulares não tomam cuidados básicos para proteger seus alunos. Na 

rede pública, esse número sobe para 65% (sessenta e cinco por cento). Em cada 04 (quatro) de 

10 (dez) escolas, a vigilância nos portões é tão precária que estranhos podem entrar e sair à 

vontade. Os autores afirmaram que as escolas menores são menos violentas, pois o controle 

dos alunos é melhor. A metade dos alunos que convive com situações de violência e com 

situações de agressividade não consegue se concentrar nos estudos e sofre impacto decisivo 

no aproveitamento escolar. A outra metade se divide entre aqueles que desistem da escola e os 

que ficam totalmente inseguros e nervosos. Logo, a violência acaba sendo uma das primeiras 

razões do abandono prematuro dos estudos. Acontecendo o mesmo com os professores, 

porque, depois de ameaças e agressões, muitos desistem da profissão ou procuram outra 

alternativa de sobrevivência. 

 Quando se trata da violência que cresce no ambiente escolar, trata-se de certo modo, 

da violência da sociedade como um todo, já que a escola carrega consigo o sistema no qual 

está inserida e do qual é partícipe. 

No processo de aprendizagem, a questão do ambiente tem grande importância na 

teoria da educação libertadora de Freire (1999, p. 155) quando lembra que, “não há dúvidas, 

que as condições materiais em que vivem os educandos, condicionam-lhes a compreensão do 

próprio mundo, sua capacidade de aprender, de responder aos desafios”. 
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Esse entendimento de Freire sustenta-se no fato de que a violência pode se apresentar 

de várias formas, através dos comportamentos, atitudes, pensamentos e sentimentos que 

permeiam as relações de todos (as) os (as) alunos (as), professores (as) e demais membros da 

comunidade escolar. Pode, ainda, manifestar-se nos relacionamentos entre professores (as) e 

alunos (as) e destes (as) com a comunidade na qual estão inseridos (as).  

Desta forma, é, no ambiente escolar, que se processam as relações fundamentais para o 

desenvolvimento do ser humano e da cidadania, onde, segundo Jares (2002, p. 34) se realiza o 

trânsito de uma cultura de guerra e violência, para uma cultura de paz que nos permite o 

convívio em comunidade como um processo criativo com repercussões diretas em nosso 

cotidiano, tarefa inacabada e seguramente inacabável, mas necessária, e, por isso um “dever-

direito” do educador. 

Vive-se em um momento histórico que suscita abertura de mudanças; neste sentido, a 

escola é um instrumento de grande responsabilidade na formação de consciência. No dizer de 

Werneck (1992, p. 83): 

 

[...] se a diagilocidade, penetrar em suas práticas, se os currículos 
ocultos corresponderem aos manifestos e se os educadores tiverem a 
coragem de deixar os seus alunos errarem, para discutir com eles o 
erro, haverá alguma esperança de mudança, num horizonte que entre 
nós retrata apenas o amanhecer. 
 

Esta nova perspectiva de educação apresenta em seu bojo a participação e o 

desenvolvimento de valores fundamentais, como a solidariedade, a ética, o voluntariado e a 

paz, concebidos como de grande valia para a superação dos problemas emergentes na 

sociedade atual. 

 

3.3.1 A violência na escola, a violência dentro da escola, a violência à escola e a violência da 

escola 

  

Quando se relaciona a temática da violência com a escola, percebe-se que o conceito 

se torna mais complexo, porque se pode pensar em pelo menos, 03 (três) modalidades, a 

saber: violência na escola (violência dentro da escola), violência à escola e violência da 

escola. A literatura indica que não existe a possibilidade de restringir esse conceito, porém a 

síntese da discussão versando sobre a violência e sobre a violência na escola realizada por 

Bernard Charlot (2002) e Éric Debarbieux (2002) ajuda no sentido de uma melhor precisão 

deste conceito. 
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Charlot (2002, p. 434) entende que a violência na escola se refere aos atos violentos 

que poderiam ocorrer em outros lugares, porém, por razões diversas acabam tendo lugar 

dentro da unidade escolar. Percebe-se esse fato no caso das invasões de estranhos para acertos 

de contas “das disputas do bairro”. Para Debarbieux, (2002, p. 20), esse tipo de violência é 

denominado de violência dentro da escola, pois violência na escola: 

 

Remete a fenômenos ligados à especificidade da escola; por exemplo, 
ameaças para que o colega deixe colar na prova ou insultos ao 
professor. Claro que essa violência ocorre também dentro da escola, 
mas é preciso levar em conta as especificidades da instituição escolar 
para entendê-la. 

 

Entretanto, os insultos a professores, as pichações e os atos de vandalismos são, na 

concepção de Charlot, violência à escola. Quanto a isso, os dois autores chegaram à mesma 

conclusão: a violência à escola refere-se àquela que visa a atingir diretamente a instituição 

escolar e aqueles que a representam: a exemplo, do aluno que picha a sala, insulta um (a) 

professor (a) e arromba portas. E, por fim, têm-se a “violência da escola”, apresentada como 

institucional e simbólica, a qual pode ser ilustrada pela atribuição de notas, palavras 

desdenhosas dos adultos, atos considerados racistas, preconceituosos ou pejorativos. 

Ressalta-se que, o professor Charlot recomenda que as expressões “a violência à 

escola” e “a violência da escola” devem ser analisadas juntas, pois entende-se que em ambas 

existe a percepção de que tanto “o agressor” quanto “o agredido” fazem parte da mesma 

instituição escolar. No capítulo reservado à análise da representação da violência nos gêneros 

textuais produzidos pelos (as) alunos (as) alvo desta pesquisa, a recomendação do autor foi de 

grande valia no intuito de se ter um parâmetro para se chegar aos resultados qualitativos e 

quantitativos.  

A presente pesquisa faz a opção por tratar a violência dentro da escola, pois são 

eventos de agressão que ocorrem dentro do território escolar. Existe, ainda, o privilégio dado 

à violência na escola, caracterizada por atos de violência que, por vezes, podem até ter origem 

externa à escola, mas que, por determinadas razões, possivelmente têm relação com a 

dinâmica interna da escola. 

 

3.3.2 A violência simbólica no ambiente escolar 
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O sociólogo francês Pierre Bourdieu produziu toda uma teoria sobre a violência 

simbólica, e busca-se, nessa teoria, um aprofundamento para a presente dissertação, pois se 

entende que há uma vincunlação estreita no desempeho da violência simbólica nos processos 

escolares. 

Convém destacar que a violência simbólica é uma maneira de coação apoiada no 

reconhecimento de uma imposição determinada, sendo ela econômica, social ou simbólica. A 

violência simbólica se une na feitura continuada de crenças no processo de socialização, e 

nesses processos, existe a indução do indivíduo no sentido de se posicionar no campo social10 

a partir de critérios e padrões pautados no discurso dominante. 

A violência simbólica é a manifestação do conhecimento do discurso dominante, 

pautando-se no reconhecimento e na legitimidade desse discurso. Nesta perspectiva, Bourdieu 

(1998, p. 15) declina que “o poder simbólico, poder subordinado, é uma forma transformada, 

quer dizer, irreconhecível, transfigurada e legitima das outras formas de poder.”, ideia 

semelhante defendida por Foucault (1979, p. 75) segundo a qual, o poder pode ser visto como 

[...] “esta coisa tão enigmática, ao mesmo tempo visível e invisível, presente e oculta, 

investida em toda parte.” 

Ainda se referindo ao poder simbólico, Bourdieu (1998, p. 7) defende que: 

 

É necessário saber descobri-lo onde ele se deixa ver menos, onde ele é 
mais completamente ignorado, portanto, reconhecido: o poder 
simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser 
exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhes 
estão sujeitos ou mesmo que o exercem. 

 
A origem da violência simbólica estaria presente nos símbolos e signos culturais, 

especialmente no reconhecimento tácito da autoridade por certas pessoas e grupos. Desta 

maneira, ela nem sempre é encarada como violência, e sim, como uma espécie de interdição 

desenvolvida com base em um respeito que passa a ser naturalizado. Percebe-se que, este fato 

está presente na estutura interna do campo social, onde estão inseridas as pessoas. 

Bourdieu e Passeron (2008, p. 25) quando estudaram o sistema de ensino francês, 

apresentaram o modo como as relações estão baseadas numa peculiar modulação de 

                                                           
10

 Campo, nas ciências sociais, refere-se a um espaço restrito reservado a determinadas operações ou portado de 
certas propriedades. O espaço social se compõe de uma pluralidade de campos autônomos, sendo que cada um 
define modos específicos de dominação e estabelece suas próprias normas. Pequeno mundo correspondendo a 
certos comportamentos da sociedade: campo universitário, campo jornalístico, campo literário, entre outros. 
“Isto, é o universo no qual estão inseridos os agentes e as instituições que produzem ou difundem a arte, a 
literatura ou a ciência, esse universo é um mundo social como os outros, mas obedece a leis mais ou menos 
específicas” (Bourdieu, 2004 a, p.20). 
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violências, que, em verdade, é a violência simbólica, isto é, “todo poder que chega a impor 

significação e a impô-las como legítimas, dissimulando as relações de força que estão na base 

de sua força, acrescenta sua própria força, isto é, propriamente simbólica, a essas relações de 

força”. 

A aplicabilidade da violência simbólica em via institucional, sempre apoiada no efeito 

autoridade é a característa marcante da violência simbólica, pois existe a atuação de maneira 

sutil, naturalizando as relações dominantes. Desta maneira, a escola é visualizada com sua 

hierarquia, seus tempos e seus espaços, suas filas, seus disciplinamentos, seus contratos 

desiguais para meninos e meninas de diferentes origens sociais, e as ações pedagógicas 

incultem saberes que reproduzem e legitimam as regras das classes dominantes. Existe, pois, 

na cultura escolar, a produção de esquemas inconscientes os quais formam a cultura 

dominante, com a transformação da herança coletiva em inconsciente individual. 

Nos dias atuais, na escola, a violência se exerce também pelo poder das palavras que 

negam, oprimem ou destroem psicologicamente o outro; percebe-se que existe a necessidade 

de se estabelecer os limites do poder ou os excessos legítimos dele no uso da linguagem. 

Talvez se faça necessário encerrar o capítulo tentando responder à dúvida básica 

acerca da pertinência do uso do conceito de violência simbólica de Bourdieu e sua relação 

com as condutas de violência da realidade estudada. É certo que quando esse autor trata da 

violência, ele a insere numa estruturação do poder legítimo e ignorado como tal, porque está 

tão naturalizada nas instâncias institucionalizadas que os próprios indivíduos a reproduzem 

sem se darem conta de que o estão fazendo.  

O rebaixamento do outro que se faz frequentemente e, quase sempre, de maneira 

oculta, mas que só se exerce com a cumplicidade daqueles que de algum modo lhe estão 

sujeitos, é parte de uma estrutura estabelecida, o poder legítimo. Mas a estrutura 

organizacional e de funcionamento da escola é parte imprescindível dessa engrenagem que 

alimenta e reproduz a violência simbólica. Podem-se mencionar inúmeros aspectos que 

confirmam essa tese, tais como a distribuição das cadeiras em sala de aula; o caráter subjetivo 

do modelo de avaliação, e; a própria postura do quadro de profissionais que atuam nesse 

campo e que nem sempre é sensível à vivência desse público alvo constituído pelos (as) 

discentes. Mas talvez a melhor ilustração desse modelo de violência na escola deva ser obtida 

na análise das produções dos gêneros textuais, objeto privilegiado desta investigação.   
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4. CAPÍTULO 3. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

 

É preciso sentir a necessidade da experiência, da 
observação, ou seja, a necessidade de sair de nós 
próprios para aceder à escola das coisas, se as queremos 
conhecer e compreender.  

 
(ÉMILE DURKHEIM) 

 

Durkhem aponta o caminho para que possamos deixar os achismos práticos da nossa 

vivência educacional para buscarmos teorias concretas que sustentem a nossa práxis 

profissional; e, nesta perspectiva, o presente capítulo versa sobre a representação e a realidade 

social, a origem da definição de representações sociais e o fenômeno das representações 

sociais.   

 

 

4.1 Representação e Realidade Social 

 

4.1.1 A origem da definição de representações sociais 

 

No intuito de elucidar como as ideias são partilhadas socialmente em blocos de 

acepção coerente e resistente a mudanças, busca-se apresentar a teoria das representações 

sociais, considerada como fundamental para a compreensão e a transformação da realidade 

social e escolar. 

A definição de representação social foi concebida pelo psicólogo social romeno e 

naturalizado francês Serge Moscovici, que fez uso dessa definição, pela primeira vez, em 

1961 na defesa de sua tese intitulada Psychanalyse: son image et son public (Psicanálise: sua 

imagem e seu público). Em 1978, o mesmo autor expôs de forma mais sistematizada, outro 

estudo que complementava a sua tese; o qual apresentava como objetivo compreender as 

diversas formas pelas quais a psicanálise era representada, difundida e propagada ao público 

parisiense no momento em que saía de um grupo fechado para adquirir novas acepções nos 

grupos populares. 

Concluído tal estudo, Moscovici se dedicou à pesquisa sobre a influência da função 

simbólica na construção da realidade, cujo objetivo residia no fato de entender como as ideias 
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do senso comum poderiam influenciar a constituição da identidade dos grupos sociais, as suas 

práticas e os seus pensamentos. 

Moscovici criticava os pressupostos positivistas e funcionalistas, os quais não 

explicavam a realidade em outras dimensões, analisando qualquer fato mediante leis que 

distinguiam os fenômenos individuais dos coletivos. Esse autor tinha a pretensão de construir 

uma Psicologia Social do conhecimento cujo fim era estudar como e por que as pessoas 

partilhavam os saberes, de modo a constituir uma realidade comum11. 

Nesta perspectiva, a Psicologia Social proposta por Moscovici tentava unir em um 

único saber os conhecimentos das áreas da Psicologia – campo do conhecimento voltado para 

o estudo do indivíduo – e da Sociologia – campo do conhecimento voltado para o estudo da 

sociedade. 

Entretanto, na construção da sua teoria sobre as representações sociais a partir da base 

de uma psicologia social, Moscovici teve como fundamentos outros autores, principalmente, 

Émile Durkheim (1947) apesar da discordância que estabelecia em muitos aspectos com ele. 

Convém esclarecer, que Durkheim foi o primeiro a propor o uso da expressão “representação 

coletiva” no seu livro As regras do método sociológico (1947). Neste livro, o autor desejava 

designar a especificidade do pensamento social em relação ao pensamento individual. 

Ele tinha a concepção da vida coletiva e mental dos indivíduos como resultado das 

representações, as quais uma vez constituídas se tornavam realidades parcialmente 

autônomas. Desta maneira, as representações individuais e coletivas eram vistas, até certo 

ponto, como independentes. 

Durkheim ainda defendia que as representações coletivas constituíam formas de 

integração social construída pelos homens com o intuito de manter a coesão do grupo e suas 

propostas para o mundo. Sob este viés, as representações sociais designavam um conjunto de 

conhecimento, crenças, mitos, religião e ciência. Para ele, as representações coletivas não se 

reduzem à soma das representações dos indivíduos, já que, ao ser representado algo, um novo 

conhecimento é constituído, o que favorece a recriação do coletivo e, nessa acepção, a 

principal função das representações coletivas seria a transmissão da herança dos antepassados, 

a qual acrescentaria às experiências individuais tudo aquilo que a sociedade acumulou de 

sabedoria e ciência ao longo dos anos. Durkheim (1970) entende que, qualquer tipo de ideia 

que ocorresse dentro de uma comunidade seria vista como uma representação coletiva. 

                                                           
11  Ao invés de acompanhar Moscovici na classificação que ele faz de Durkheim como positivista ou 
funcionalista, optou-se, neste trabalho, por destacar o debate que se trava entre os dois autores, concentrando-se 
nas diferenças fundamentais entre as concepções de representações coletivas dos dois, até mesmo porque não há 
acordo acerca dessa classificação feita por Moscovici. 
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Moscovici (1978) diverge da ideia de representações coletivas propostas por 

Durkheim (1970) porque acredita que essas representações só poderiam ser analisadas em 

sociedade fechadas, onde os símbolos e os rituais são partilhados e praticados por todos, 

assumindo um caráter uniforme e estático. Para Moscovici (1978), as representações coletivas 

não seriam adequadas ao estudo das sociedades contemporâneas, que são caracterizadas pela 

multiplicidade de orientações políticas, religiosas, filosóficas e artísticas, bem como pela 

rapidez na circulação das informações. 

O autor em referência defende, ainda, não ser possível pensar que as representações 

sociais são apenas transmissão de uma herança coletiva passada desde os nossos 

antepassados, uma vez que são formadas por meio de imagens e expressões vindas da 

socialização, sendo, ainda, produtos de reproduções de objetos valorizados. Desta maneira, é 

considerado o fato de que os indivíduos têm um papel ativo na elaboração das representações 

sociais na sociedade. 

O mesmo autor, também, define que a construção das representações sociais “implica 

em um remanejamento das estruturas, uma remodelação dos elementos, uma verdadeira 

reconstrução do dado no contexto dos valores, das noções e das regras” (Moscovici, 1978, p. 

26). 

Ressalta-se que, nessas modificações, o indivíduo tem papel ativo, porque adquire a 

oportunidade de reconstruir o senso comum com os valores de seu grupo. Existe a 

possibilidade de se explorar a diversidade de ideias presentes na sociedade, fazendo com que 

as representações sociais se tornem dinâmicas. Neste sentido, as representações não podem 

ser entendidas como algo dado. (Duveen, 2003). 

Duveen (2003) considera que as representações devem ser discutidas não como algo 

estático, mas como fenômenos que variam de acordo com os indivíduos e a sociedade na qual 

estão inseridos. Em função desse fato, é iniciada a discussão da representação social como um 

fenômeno com um caráter dinâmico, em contrapartida à ideia de representações coletivas, 

defendida por Durkheim (1970). Com base nessa reflexão, Duveen (2003, p. 15) declina que: 

 

(...) enquanto Durkheim vê as representações coletivas como formas 
estáveis de compreensão coletiva, com o poder de obrigar, que pode 
servir para integrar a sociedade como um todo, Moscovici esteve mais 
interessado em explorar a variação e a diversidade das idéias coletivas 
nas sociedades modernas. Essa própria diversidade reflete a falta de 
homogeneidade dentro das sociedades modernas, em que as diferenças 
refletem uma distribuição desigual de poder e geram uma 
heterogeneidade de representações.  
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Assim sendo, segundo Moscovici (2003), Durkheim (1970) percebia as representações 

coletivas como um conceito estanque, elas eram isentas de qualquer análise posterior, logo, 

não se tinha a necessidade de desvelar sua estrutura ou destinar maiores preocupações com o 

estudo de sua dinâmica interna, pois essa função caberia à Psicologia Social. 

Ainda, para Moscovici (2003), existe a intenção de considerar as representações 

sociais como fenômenos que ocorrem com os indivíduos e com os grupos sociais a que 

pertencem. E entender as representações sociais como fenômenos é considerá-las como forma 

de conhecimento na época presente, e priorizar sua condição de objeto que deve ser entendido 

como conteúdo a ser apreendido como processo dinâmico. 

Moscovici (1978), ao considerar as representações como fenômenos em processo, não 

teve o interesse pelas representações das sociedades ditas “primitivas”, nem as sobreviventes 

de determinada cultura. Ele se interessava pelas representações que “são as de nossa 

sociedade atual, de nosso solo político, científico, humano, que nem sempre têm tempo 

suficiente para sedimentar completamente, para se tornarem tradições imutáveis” (Moscovici, 

2003, p. 48). 

Insere-se, neste aspecto, a diferença relevante entre representação social de Moscovici 

(1978) e representação coletiva de Durkheim (1970), pois para Moscovici (2003, p. 49), 

 

(...) se, no sentido clássico, as representações coletivas se constituem 
em um instrumento explanatório e se referem a uma classe geral de 
idéias e crenças (ciência, mito, religião etc.), para nós, são fenômenos 
que necessitam ser descritos e explicados. São fenômenos específicos 
que estão relacionados com um modo particular de compreender e de 
se comunicar – um modo que cria tanto a realidade como o senso 
comum. É para enfatizar essa distinção que eu uso o termo “social” 
em vez de coletivo. 

 

Moscovici (2004) tece outra crítica em relação à concepção da representação coletiva 

no sentido de que os indivíduos e os grupos sociais estão sob o controle de instituições e de 

suas ideologias, quer seja, da igreja, da escola ou classes social, e que apenas reproduzem as 

ideias que são determinadas por essas instituições. Segundo ele, essa concepção de 

representação é restringida a uma definição, pois para ele: 

 

(...) as representações sociais são conjuntos dinâmicos, seu status é o 
de uma produção de comportamentos e de relações com o meio 
ambiente, de uma ação que modifica aqueles e estas, e não de uma 



64 

 

reprodução desses comportamentos ou dessas relações, de uma reação 
a um dado estímulo exterior (2004, p. 98). 

 

Percebe-se que o ser humano é visto como um ser pensante, que formula questões e 

tem iniciativas no tocante ao encontro das respostas, além de, ao mesmo tempo, compartilhar 

realidades por ele representadas. É nítida a impressão de que Moscovici (1978) acredita em 

que não se pode pensar que as mentes dos indivíduos sejam caixas pretas, que apenas recebam 

informações, muito menos assegurar que os seres humanos ou grupos estão sempre e 

completamente sob controle de uma dada ideologia dominante. 

Moscovici (1978 e 2003), partindo desta diferença, apresenta a sua concepção sobre o 

social, isto é, a grandeza dos seres humanos residiria no foto de serem pensadores autônomos 

e produtores constantes das suas representações sociais; para esses pensadores autônomos, as 

ciências e as ideologias são vistas como alimentos para o pensamento. E há o reconhecimento 

de que “as representações são, ao mesmo tempo, construídas e adquiridas, tira-se-lhes esse 

lado pré-estabelecido, estático, que as caracterizava na visão clássica. Não são os substratos, 

mas as interações que contam” (Moscovici, 2003, p. 62). 

Existe a percepção de que o que permite qualificar como social a representação não é 

fundamentalmente se ela é compartilhada por indivíduos ou por grupos, e sim, o seu processo 

de elaboração, isto é, a existência de interações sociais, uma vez que determinar uma 

representação como social implica reprodução e geração coletivamente através de interações 

sociais. Ressalta-se, ainda, que para se qualificar uma representação como social urge que, 

além de definir quem a produz, busque-se saber o porquê de se produzir desta forma e qual é a 

sua função. 

Desta maneira, estudar representações sociais é a tentativa de compreender a realidade 

social (re) apresentada para os sujeitos, tendo por base seus pensamentos, suas maneiras de 

estar e entender o mundo, suas inquietações, seus entendimentos históricos, culturais e 

políticos. Logo, as representações são sociais, ao levar em consideração todos os aspectos da 

sociedade, encontrando-se não apenas os elementos estáveis e contraditórios do discurso 

social, mas também os elementos presentes do simbólico no senso comum, como o 

entendimento, a emoção e o sentido, que os seres humanos dão à sua realidade. 

 

4.1.2 O fenômeno das representações sociais  
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As representações estão presentes em todas as interações humanas entre pessoas ou 

grupos, ou seja, o contato com pessoas e a familiaridade com elas faz com que sejam 

desenvolvidas representações. Percebe-se que, as representações sociais são criadas pelos 

indivíduos isoladamente e uma vez elaboradas, passam a ter vida autônoma, circulam, atraem-

se ou repelem-se. A título de ilustração, citam-se as diferentes áreas do conhecimento, uma 

vez que, ao apresentarem uma visão diferenciada dos objetos, fatos e/ou situações, cada área 

seleciona em seu bojo um conjunto de informações específicas, levando o ser humano a 

apropriações específicas.  

Moscovici (2003) defende a ideia de que uma representação social, segundo a teoria 

das representações sociais, surge quando o novo ou não familiar vem a ser incorporado aos 

universos consensuais. Esta ideia apresenta, em seu interior, que, o novo, em geral, é 

introduzido por universos retificados como a tecnologia, a ciência, ou o das profissões 

especializadas e é o contato com esse novo que proporciona a não familiaridade na sociedade 

mais ampla. 

O desenvolvimento dos processos que transformam os fatos não familiares em 

familiares é movido pelos fatos não familiares, uma vez que se não fosse a frequência com 

que o estranho se apresenta, o pensamento social tenderia à estabilidade, implicando 

habituação mental. Os processos de ancoragem, classificação, denominação e objetivação 

serão inclusos na realidade social a partir das representações sociais. 

A ancoragem diz respeito à integração do objeto representado por um sistema de 

pensamento social pré-existente, em que as representações anteriormente disponíveis acolhem 

as novas representações. Este processo pressupõe classificação e denominação. 

A classificação corresponde à escolha de um paradigma e a busca da relação entre 

aspectos do objeto representado que possibilitam ao objeto representado ser colocado dentro 

do universo do respectivo paradigma. 

A denominação baseia-se no tirar alguma coisa do anonimato e torná-la partícipe de 

um complexo de palavras específicas, da matriz de identidade de uma cultura. 

A objetivação faz referência à forma, à configuração que é atribuída ao conhecimento 

acerca do objeto sob a forma de linguagem, ou seja, corresponde à materialização de um 

objeto abstrato. 

As representações sociais são entendidas como fenômenos, uma vez que possuem um 

caráter dinâmico, constituindo tanto a realidade como o senso comum. Duveen (2003, p. 08), 

fazendo uma explicação de como as representações sociais se tornam senso comum, declina: 
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Elas entram para o mundo comum e cotidiano em que nós habitamos e 
discutimos com nossos amigos e colegas e circulam na mídia que 
lemos e olhamos. Em síntese, as representações sustentadas pelas 
influências sociais da comunicação constituem as realidades de nossas 
vidas cotidianas e servem como principal meio para estabelecer as 
associações com as quais nós nos ligamos uns aos outros. 

 

Já Moscovici (2003, p. 20) afirma que: 

 

As representações se comunicam entre si, elas se combinam e se 
separam, introduzem uma quantidade de novos temas e novas práticas 
no uso cotidiano e espontâneo (...) na verdade, as representações 
sociais diariamente e espontaneamente se tornam senso comum, 
enquanto representações de senso comum se transformam em 
representações científicas e autônomas. 

  

Nesta perspectiva, percebe-se que na afirmação de Duveen (2003) existe a reiteração 

do que Moscovici (1978 e 2003) defende, isto é, a definição de representação social é 

composta tanto de aspectos sociológicos quanto psicológicos, já que, como este último 

procurou enfatizar, as representações sociais não são compostas de conteúdos isolados, mas 

de redes de significados que se relacionam a outras já existentes. 

Para Moscovici (1978), as representações sociais são definidas como verdadeiras 

teorias do senso comum, portanto, um saber ingênuo, que designa uma forma de pensamento 

social e são utilizadas para explicar fatos, classificar objetos, pessoas e/ou grupos. “Em 

poucas palavras: a representação social é uma modalidade de conhecimento particular que 

tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre os indivíduos” 

(Moscovici, 1978, p. 26), porque não é todo conhecimento que pode ser considerado 

representação social, mas somente aquele que faz parte da vida cotidiana das pessoas, por 

meio do senso comum, que é elaborado socialmente e funciona no sentido de interpretar, 

pensar e agir sobre a realidade (Jodelet, 1985).  

No entendimento de Jodelet (1985, p. 478), que é discípula de Moscovici, as 

representações sociais apresentam 05 (cinco) características fundamentais, ei-las: sempre é a 

representação de um objeto; tem um caráter de imagem e a propriedade de poder modificar o 

sensível, a idéia, a percepção e o conceito; tem um caráter simbólico e significante; tem um 

caráter construtivo e tem um caráter autônomo e criativo. 

A partir destas características, Jodelet afirma que toda representação social se refere a 

um objeto e tem um conteúdo. O objeto a que a ela se refere pode ser a representação de 

alguém (indivíduo, família, grupo, classe, entre outros) e/ou de alguma coisa (informação, 
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imagem, opinião ou atitude), e mais, que a pessoa formuladora da representação social é 

considerada um ser social, localizada em um lugar social determinado. 

Neste viés, as representações sociais são entendidas como “uma forma de 

conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui 

para a construção de um saber do senso comum ou ainda saber ingênuo, natural” (Jodelet, 

2001a, p. 21). Percebe-se que, as representações sociais servem para ajustar o homem ao 

mundo em que vive; saber como o ser humano deve se comportar, identificar e resolver os 

problemas do dia a dia, principalmente porque ele partilha esse mundo com outros homens, 

muitas vezes, de maneira não tão pacífica.    

De forma geral, Jodelet (2001a, p. 17) entende que as representações sociais “nos 

guiam no modo de nomear e definir conjuntamente os diferentes aspectos da realidade diária, 

no modo de interpretar esses aspectos, tomar decisões e, eventualmente, posicionar-se frente a 

eles de forma defensiva”. 

As representações sociais, sob esta perspectiva, constituem-se em um conjunto de 

conceitos, frases e explicações originadas na vida diária durante o curso das comunicações 

interpessoais. São formas de conhecimento que se manifestam por meio de elementos 

cognitivos, imagens, conceitos, categorias e teorias, mas que não são reduzidas apenas aos 

conhecimentos cognitivos. Uma vez socialmente elaboradas e compartilhadas, elas 

contribuem para a construção de uma realidade comum, bem como possibilitam a 

comunicação entre os homens. 

Quando Moscovici (1978) objetivou saber como o conteúdo das representações sociais 

reflete no sujeito e na realidade comum que é elaborada por essas representações, debruçou-se 

nos estudos das opiniões públicas, uma vez que nelas contém aspectos que viabilizam a 

observação das representações sociais, ainda que em nível superficial, como um conjunto de 

proposições, avaliações e reações. Sob tal perspectiva, foi constatado que essas proposições 

eram emitidas pelos indivíduos de acordo com suas opiniões, classe, cultura e grupos nos 

quais estavam inseridos. Ele declinou que existem diferentes universos de opinião em relação 

à representação social de algo e/ou alguém e, por essa razão, expôs a hipótese de que cada 

universo tem 03 (três) dimensões fornecedoras da visão global do conteúdo e do sentido para 

a visão global desse conteúdo: a atitude, a informação e o campo de representação ou 

imagem, como se verifica no seguinte posicionamento de Moscovici (1978, p. 68):  

 

A atitude corresponde à orientação global, favorável ou não, ao objeto 
de representação; a informação refere-se ao conjunto de conhecimento 
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que o grupo possui do objeto representado e o campo de 
representação, corresponde à organização dos conhecimentos e remete 
à idéia de imagem, ao conteúdo concreto e limitado de proposições 
referentes a um aspecto preciso do objeto. 

 
Percebe-se que Moscovici (1978, p. 75) conclui que é possível definir um grupo de 

pessoas como diverso de outro pelas suas “teorias da realidade”, ou seja, por meio de suas 

representações sociais. Neste aspecto, 

 

[...] vemos ser possível definir, por sucessivas aproximações; os 
contornos de um grupo em função da visão que ele tem do mundo ou 
de uma determinada ciência [...] nós observamos que a representação 
também traduz a relação de um grupo com um objeto socialmente 
valorizado, notadamente pelo número de suas dimensões, mas, 
sobretudo, seja por sua orientação, seja pelo fato de sua presença ou 
ausência. 

 

As representações são formadas mediante encontros de pessoas, nos diferentes espaços 

sociais, tais como clubes, escritórios, igrejas, escolas, bares e ruas, locais onde os sujeitos 

discutem os infinitos assuntos, analisam situações e viabilizam alternativas. É a partir dessa 

dinâmica que se possibilita a criação de verdadeiras “filosofias espontâneas, não oficiais, que 

têm um impacto decisivo em suas relações sociais” (Moscovici, 2004, p. 45).  

Urge, pois, que sejam entendidas as representações sociais como fenômenos 

complexos e ativos na vida social e que seus elementos informativos, cognitivos, ideológicos, 

normativos, valores, suas crenças, atitudes, opiniões, imagens são organizados a partir de um 

saber que diz algo sobre o estado da realidade. E a partir deste aspecto, entende-se que a 

definição de representação social foi pensada por Moscovici (1978) objetivando estudar a 

forma como os processos psicológicos agem no social, na ação quotidiana, e como os 

processos sociológicos agem nos psicológicos, dando impulso a outras ações. 

Aqui, ressalta-se o aspecto de compreender como as representações sociais intervêm 

na atividade cognitiva dos indivíduos, e até que ponto as representações sociais são 

independentes, isto é, até onde elas determinam as atividades cognitivas que têm influência na 

vida prática. 

A partir da compreensão de que no ambiente social sempre existe certa autonomia e 

condicionamento, defende-se a ideia de que as representações sociais têm 02 (duas) funções: 

de convenção e de prescrição. Moscovici (2004, p. 34) defende a tese de que as 

representações sociais. 
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[...] convencionalizam os objetos, pessoas ou acontecimentos que encontram. 
Elas lhes dão uma forma definitiva. As localizam em uma determinada 
categoria e gradualmente as colocam como um modelo de determinado tipo, 
distinto e partilhado por um grupo de pessoas. 

 

Nesta perspectiva, o autor entende que a função de convencionalizar seria a de atribuir 

forma definitiva, de tal maneira, que o objeto fosse adaptado no contexto de determinado 

grupo, sendo, neste sentido, aceito e partilhado pelo grupo. Aqui, existe a nítida percepção de 

que a realidade dos indivíduos passa a ser construída por aquilo que é aceito por seu grupo 

social. 

Em outro viés, Moscovici (2003, p. 35) entende que todas as pessoas são influenciadas 

pela cultura na qual nasceram e cresceram. O contexto da vida, os costumes, as crenças e os 

hábitos levam os seres humanos a herdarem uma tradição que demonstra o que já foi passado 

e investe no que deve ser mantido. Tal aspecto é contemplado no posicionamento do autor em 

tela quando afirma que: 

 

Nenhuma mente está livre dos efeitos de condicionamentos anteriores 
que lhe são impostos por suas representações, linguagem ou cultura. 
Nós pensamos por meio de uma linguagem; nós organizamos nossos 
pensamentos, de acordo com um sistema que está condicionado, tanto 
por nossas representações, como por nossa cultura. Nós vemos apenas 
o que as convenções subjacentes nos permitem ver e nós 
permanecemos inconscientes dessas convenções. 

 

 Entretanto, Moscovici (2003) argumenta que é possível aos seres humanos se 

tornarem conscientes das convenções da realidade que moldam os comportamentos, as 

percepções e os pensamentos, da mesma forma como podem rever maneiras de escapar de 

suas exigências. Mas, mesmo conscientes, sabe-se que não é possível dirimir todas as 

convenções e todos os preconceitos. 

Ressalta-se que, as representações sociais também têm a função de indicar com 

precisão costumes, opiniões e tradições, pois os costumes e hábitos de um grupo são refletidos 

em suas representações e fortalecidos na atuação quotidiana dos sujeitos. Neste aspecto, 

Jodelet (2001a) diz que essas têm a finalidade de orientar as pessoas na maneira que 

interpretam e posicionam-se frente aos eventos sociais. O seguinte posicionamento de 

Moscovici (2003, p. 36) é ratificado na afirmação acima de Jodelet: 

 

[...] as representações são prescritivas, por que elas se impõem sobre nós 
como uma força irresistível. Essa força é uma combinação de uma estrutura 
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que está presente antes mesmo que nós comecemos a pensar e de uma 
tradição que decreta o que deve ser pensado. 
 

O autor em tela pressupõe a existência de 02 (dois) universos de conhecimento 

reconhecidos e elaborados pela sociedade: o consensual e o reificado.  

O universo de conhecimento consensual é aquele que reconhece a liberdade dos 

indivíduos para se expressarem em diversas áreas do conhecimento e agruparem-se a partir de 

suas ideias comuns. Neste universo, “a sociedade é vista como um grupo de pessoas que são 

iguais e livres, cada um com possibilidade de falar em nome do grupo e sob seu auspício” 

(Moscovici, 2003, p. 50). Este universo se relaciona com os conhecimentos construídos nas 

relações quotidianas, formando “teorias do senso comum”, que possuem uma lógica própria, 

em que “existe certa cumplicidade, isto é, convenções lingüísticas, perguntas que não podem 

ser feitas, tópicos que podem, ou não podem, ser ignorados”. (Moscovici, 2003, p. 51). O 

universo consensual está presente nas conversas quotidianas, nas quais se criam códigos de 

linguagem, ou no dizer de Moscovici: “em longo prazo, a conversação (os discursos) cria nós 

de estabilidade e recorrência, uma base comum de significância entre seus praticantes” 

(Moscovici, 2003, p. 51). E percebe-se que a situação descrita leva a uma dinâmica pública do 

pensamento, na qual o que se pensa é dito sem constrangimentos, pois representa a visão de 

um grupo, consolidando e promovendo a manutenção de certas representações sociais, criam-

se raízes, e as pessoas são ligadas no que elas têm em comum. Nesta perspectiva, existe a 

ocorrência de uma valorização do senso comum, do saber popular e passa-se a afirmar que as 

pessoas comuns, nos seus quotidianos, pensam racionalmente. 

No universo de conhecimento reificado, com base no entendimento de Moscovici, “a 

sociedade é vista como um sistema de diferentes papéis e classes, cujos membros são 

desiguais. Somente a competência adquirida determina seu grau de participação de acordo 

com o mérito” (Moscovici, 2003, p. 51).  

Neste sentido, percebe-se que, a sociedade vê a si mesma representada por 

especialistas, uma vez que o saber científico é estruturado como um universo a que 

integrantes só possuem acesso a partir do nível pessoal de qualificação, ou seja, a sociedade é 

configurada por regras e normas que determinam quem participará, sendo que tal participação 

é definida pelas qualificações, como defende Moscovici (2003, p. 52), deste modo: 

 

[...] é facilmente constatável que as ciências são os meios pelos quais 
nós compreendemos o universo reificado, enquanto as representações 
sociais tratam com o universo consensual. 
[...] 



71 

 

As representações, por outro lado, restauram a consciência coletiva e 
lhe dão forma, explicando os objetos e acontecimentos de tal modo 
que eles se tornam acessíveis a qualquer um e coincidem com nossos 
interesses imediatos. 

  

O autor em tela entende que as representações sociais são de natureza específica do 

universo consensual, isto é, as representações sociais se movem para as práticas quotidianas. 

É o senso comum, as ciências populares, que permite ao homem agarrar as representações 

sociais no mesmo momento em que elas se manifestam, são geradas, comunicadas e 

colocadas em ação na vida quotidiana. 

Em um primeiro olhar, o universo consensual e o reificado podem parecer 

antagônicos, porém não o são, porque estão relacionados, se for considerado que as pessoas, 

apesar das representações sociais, constituem-se com base nos universos consensuais, 

vinculadas ao senso comum dos grupos sociais, recebendo influência de diferentes ambientes, 

principalmente por meio da comunicação de massa e da educação formal. 

Os meios de comunicação de massa têm sido fundamentais no processo de transmissão 

dos saberes do universo reificado para o consensual, pois os saberes científicos são 

transformados para que sejam (re) apresentados no universo consensual e, desta maneira, 

tornar-se passível de convenção por parte dos indivíduos e dos grupos, transformando-se em 

saberes do senso comum. Entretanto, cabe a ressalva que, quando o saber científico chega à 

população por meio dos meios de comunicação de massa, já ocorreu uma (re) apresentação de 

tema, criando um novo tipo de senso comum. 

Percebe-se, de uma maneira geral, que os sujeitos constroem seus comportamentos, 

suas falas, suas rotinas, e orientam-se para lidar com algo novo com base nestes dois saberes e 

é a partir do universo consensual que os grupos sociais podem e reconhecem o que é familiar, 

e avaliam o que não é familiar. 

Moscovici (2003) afirma que, para que sejam construídas as representações sociais é 

necessário um constante esforço de tornar comum e real algo que é incomum, ou seja, 

realizado por meio do ajustamento da atividade representativa, que permitem tornar familiar e 

presente no universo humano interior um objeto distante ou ausente.  
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5. CAPÍTULO 4. OS GÊNEROS TEXTUAIS 

 

 

O processo de escrever é difícil? Mas é como chamar de 
difícil o modo extremamente caprichoso e natural como 
uma flor é feita 
 

(CLARICE LISPECTOR) 
 

 

 A ideia apresentada por Clarice no leva a pensar o ato da escrita como algo concreto, 

e, neste capítulo, é feita referência aos gêneros textuais, através da abordagem de um novo 

tema nos estudos linguísticos, perpassando pelas nomenclaturas, conceituações, classificações 

e tipologias. Enfatiza-se a contribuição da Linguística, a partir das classificações homogêneas, 

intermediárias e heterogêneas, e encerra-se esta parte, com a contribuição da Psicologia e da 

Sociologia. 

 

 

5.1 Os gêneros textuais: um novo tema nos estudos linguísticos 

  

 

Na década de 80, a linguística textual se aprofundou nas discussões sobre textualidade, 

intertextualidade, coesão e coerência textuais e apresentou aspectos incipientes sobre 

estruturação – micro, macro e superestruturas. Ao iniciar a década de 90, surge um tema que 

veio à baila: os aspectos da tipologia e dos gêneros. Em 1990, o linguista americano John 

Swales (1990) defendeu na sua obra Genre Analysis o conceito de gêneros textuais nos 

seguintes termos: 

 

Os gêneros textuais não são apenas fenômenos lingüísticos e sim fenômenos 
lingüisticamente situados, ou seja, são eventos discursivos. Trata-se de um 
conjunto de eventos codificados e chaveados no interior de processos sociais 
comunicativos. Reconhecer estes códigos e chaves pode tornar-se um 
facilitador poderoso, tanto para a compreensão quanto para a produção. 

 

Quando Swales (1990) se refere aos gêneros textuais não apenas como fenômenos 

linguísticos, mas sim como fenômenos linguisticamente situados, percebe-se que há um 

consenso por parte dos pesquisadores da temática, mas quando ele afirma que gêneros podem 
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ser considerados como eventos discursivos, percebe-se a necessidade de uma apreciação mais 

afinada, uma vez que, por exemplo, uma aula pode ser considerada como um evento 

discursivo. 

Poder-se-ia, de maneira mais convincente, a aula ser um mero marco ato de 

linguagem; entretanto, é viável fazer referência às aulas do tipo expositiva, aula inaugural, 

com ocorrências macroestruturais diferenciadas, que vão se consubstanciar em gêneros 

textuais formados por tipos de discursos ou tipos de sequências distintas, tais como: 

sequências injuntivas, explicativas e dialogais. 

A conceituação de evento discursivo não foi aprofundada por Swales, mas é 

necessário ressaltar que ela estaria num ponto equidistante entre a definição de gêneros 

textuais e a de ambientes discursivos, pois um evento discursivo é uma ocorrência num tempo 

e num espaço exclusivo e específico, que envolve enunciadores com objetivos 

comunicacionais específicos.  

A linguística apresenta contribuições para o desenvolvimento dos estudos sobre 

gêneros, que residem, a princípio, na ênfase destinada a dois processos de análises, são eles: 

a) Análise de gêneros como ocorrências em eventos discursivos e em ambientes 

discursivos específicos, voltados para uma finalidade (relações entre língua e sociedade, 

suportes textuais, instituições sociais e seus enunciadores); e 

b) Análise de gêneros como sendo estruturas esquemáticas estáveis diferenciadas 

(relações intralinguísticas e processo de textualização). 

Bakhtin (1997) apresentou como exemplos de gênero textual: a carta, com suas 

variadas formas, a ordem do dia e o romance. Percebe-se que se trata de fenômenos muito 

díspares, e o que se pode inferir da posição do autor em referência é que a questão não está na 

designação do gênero, mas sim na identificação de elementos que distingam um enunciado de 

outro, e mostrem os traços básicos de paradigma macroestrutural ali realizado. 

Os gêneros textuais, fazendo referência à relação entre língua e sociedade, refletem os 

avanços históricos e tecnológicos de uma sociedade. Nos tempos hodiernos, as novelas, antes 

escritas em folhetins de jornais e em livros, elas são escritas para a televisão, e com a 

ampliação do crescente uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC’s), uma 

maior parcela da população mundial, para suas relações pessoais e/ou comerciais, faz uso de 

correio eletrônico e fax, em detrimento do telégrafo e do telex. 

Neste viés, percebe-se que os eventos discursivos vão sofrendo contínuas 

modificações nas estruturas esquemáticas da base (gêneros estáveis de enunciados). Tal fato 

implica mudanças nos processos de textualização e provoca alterações nas relações dos 
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usuários da língua materna, que precisam conhecer a diversidade dos gêneros existentes em 

seu meio para interagir nos eventos discursivos dentro dos ambientes discursivos específicos 

de uma determinada sociedade. Bronckart (1999, p. 35) ilustra esta situação, quando declina 

que: 

 

Na escala sócio-histórica, os textos são produtos da atividade de 
linguagem em funcionamento permanente nas formações sociais: em 
função de seus objetivos, interesses e questões específicas, essas 
formações elaboram diferentes espécies de textos, que apresentam 
características relativamente estáveis (justificando-se que sejam 
chamadas de gêneros de textos) e que ficam disponíveis no intertexto 
como modelos indexados, para os contemporâneos e para as gerações 
posteriores. 

 

5.2 Gêneros textuais: nomenclaturas e conceituações  
 

No final da década de 80, André Petitjean escreveu, na Revista Científica Pratiques nº 

62, 1989, o artigo intitulado “Tipologias Textuais” que versa sobre a noção de gênero e de 

tipologia textual. O linguista francês, no referido artigo, embora não exaustivamente, propõe 

algumas possibilidades de classificação de tipos e de gêneros textuais. 

No artigo em questão, o autor enfatiza a necessidade de se estabelecer uma 

nomenclatura mais estável para se tratar do tema e apresenta uma crítica aos livros didáticos 

que, em determinados momentos, fazem referência a tipo de textos, tipo de discursos; em 

outros momentos, referem-se a gênero de textos, gêneros de discurso ou tipos de escritos. Para 

Petitjean, essas “hesitações terminológicas” confundem a compreensão dos leitores, 

professores e alunos da língua materna. 

Segundo Petitjean (1989), é comum a ocorrência, em livros didáticos de língua 

materna, de uma solicitação, numa página, para a construção de um texto curto para relatar 

um fato, e, em páginas seguintes, tem-se o aconselhamento da prática oral de diferentes tipos 

de discursos, entre os quais a narração, que, na seara da escrita, já foi tratada como 

composição escrita em diferentes gêneros. 

No Brasil, percebe-se que a maioria dos livros didáticos de Língua Portuguesa para o 

ensino fundamental ressalta a necessidade de se trabalhar, em uma perspectiva pedagógica, 

com os educandos uma diversidade de textos; ressalta-se que, o sentido de texto nessa 

expressão já recebeu em tempos não muito distantes a nomenclatura de composição, depois 

passou a ser denominado de redação, e na atual conjuntura, tem-se a denominação de 

produção de gêneros textuais.  
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (BRASIL, SEF, 1998) 

sugerem esta prática, em se tratando de ensino-aprendizagem da compreensão e da produção 

textual em língua materna. Sugerem, ainda, que, no final de determinado ciclo de observação, 

o educando deverá ter adquirido, entre outras habilidades, a de definir a especificidade de um 

texto e reconhecer os principais traços que caracterizam alguns gêneros de textos e alguns 

tipos de discursos: narrativo, teatral, poético, etc.  

 

5.3 Gêneros textuais: classificações e tipologias 

 

Urge salientar que a confusão de nomenclatura, conceituação e de classificação dos 

gêneros textuais não é privilégio apenas de autores de livros didáticos, pois, percebe-se que na 

literatura de referência, em especial as obras que expõem as teorias linguísticas, as formas de 

classificação dos gêneros textuais são também pouquíssimas precisas. 

Para alguns teóricos, discurso opõe-se a texto; nesta perspectiva, discurso designa um 

enunciado posto em situação de uso, e texto é um modo de organização linguística abstrata. A 

referida oposição é verificada entre as teorias de análise do discurso e os modelos de 

gramáticas de texto. Tal posicionamento encontra respaldo nos teóricos Beaugrade e Dressler 

(1983) e Charolles (1978). Para outros, discurso e texto são expressões sinônimas. Para 

alguns, a investigação tipológica é necessária e possível, para outros, ela é impossível, No 

entender de Hjemslev (1966), a Linguística, através da tipologia, eleva-se a pontos de vista de 

fatos gerais e torna-se ciência. 

Petitjean (1989), ao pensar em contribuir para dirimir as dúvidas inerentes à questão 

das classificações dos gêneros textuais, apresentou a proposta de um esboço de classificação, 

conduzindo sua reflexão a alguns ramos da ciência, ei-los: a Linguística, a Psicologia e a 

Sociologia. 

 

5.3.1 Contribuição da Linguística 

 

No que se refere à contribuição da linguística na questão da classificação, Petitjean 

apresenta a seguinte indagação: o que é classificar um texto? E ele mesmo responde que 

classificar um texto é operar uma aproximação entre os objetos de linguagem sempre 

unívocos e diferentes, a partir de propriedades que lhes são comuns. Todorov (1978) afirma 

que classificar é descobrir uma regra que funcione através de vários textos. Porém, essa regra 
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ou regularidade depende de uma parte, do objeto a classificar e, de outra parte, do 

procedimento classificatório. 

 

a) O objeto a classificar: o texto 

 

Texto são as verbalizações orais ou escritas, emitidas em situação de uso, ou seja, 

realidades semióticas e pluridimensionais. Na medida em que os textos são estratificados em 

níveis diferentes, é viável atribuir-lhes propriedades comuns muito heterogêneas, seguindo-se 

a isto um número incalculável de combinações possíveis. Para corroborar com essa ideia, 

Petitjean (1989, p. 88) declara que:  

 

Como cada texto possui um número infinito de características, ele 
pode possuir um número infinito de identidades específicas e, como 
quaisquer características apresentada por um texto dado pode sempre 
também fazer parte das características de um outro texto, cada texto 
pode partilhar qualquer uma de suas identidades específicas com um 
número infinito de outros textos. 

 

b) O procedimento classificatório 

 

Bakhtin (1997) faz referência às classificações da seguinte maneira: o defeito dos 

autores de classificações é o de esquecer a necessidade primordial de uma classificação: a 

necessidade de uma unidade de base.  

Nesta perspectiva, Isemberg (1978) escreveu um artigo em que considera frágeis as 

tipologias construídas sobre critérios referenciais ou sob a forma de adição de critérios 

heterogêneos, pois, ao afirmar que numa mesma área de conhecimento existem textos tão 

variados como um manual ou um artigo de revista especializada ou ainda uma comunicação 

científica, ele propõe o que chama de exigências mínimas metodológicas de uma tipologia 

superior, elencando quatro exigências, a saber: a homogeneidade, a monotipia, a não 

ambigüidade e a exaustividade. Mas, reconhece que todo o classificador é prisioneiro do 

dilema: “quanto mais uma tipologia se pretende exaustiva, menos ela será monotípica;” 

“quanto mais ela será politípica, menos ela será generalizável.” 

Após examinar mais de uma centena de artigos disponíveis no mercado anglo-saxão, 

alemão e francês, Isemberg reconheceu que uma tipologia ideal não existe e que os 

procedimentos classificatórios são muito variados.  
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Petitjean (1989) enfatiza a questão da classificação sob a perspectiva linguística, 

propondo uma divisão de três tipos de classificações, ei-las: as classificações homogêneas, as 

classificações intermediárias e as classificações heterogêneas. A partir das classificações 

citadas e em sintonia como avanço da Linguística, busca-se o entendimento das proposições 

de muitos autores com diferentes enfoques classificatórios sobre a questão dos gêneros 

textuais e dos tipos de discursos. 

 

5.3.1.1 As classificações homogêneas 

 

A parir da noção de tipos de texto, Petitjean sugere as classificações homogêneas. 

Nesta perspectiva, o classificador trabalha pautado em uma base tipológica única e 

homogênea sob a forma de um paradigma abstrato, frequentemente dedutivo, que se realiza 

completamente ou parcialmente num domínio de aplicação dada. 

A ilustração de classificação homogênea é a proposta de Weinrich (1975), que, a partir 

de um foco conceitual ligado a procedimentos cognitivos, faz a diferença entre cinco tipos de 

textos: o tipo descritivo, ligado à percepção no espaço; o tipo narrativo, ligado à percepção 

no tempo; o tipo expositivo, ligado à análise e à síntese de representações conceituais; o tipo 

argumentativo, concentrado no julgamento e na tomada de posição; e o tipo instrutivo, 

ligado à previsão de um comportamento a ser seguido. 

Para o autor em referência, cada um destes focos conceituais se manifesta por meio de 

marcas linguísticas superficiais: (a) acumulação de imperfeitos, (b) presença de pretérito 

perfeito, (c) e (d) acumulação de conectivos lógicos, e (e) densidade de imperativos e de 

verbos de ação no infinitivo. 

Petitjean (1989) ao continuar sua explanação, faz referência às estruturas sequenciais 

de base de Adam (1987, 1990, 1992), que, além de servirem para organizar a planificação 

global de um texto (superestrutura), servem para encadear uma sequência ilimitada de 

unidades linguísticas (plano de texto). 

Adam (1987, p. 83) propõe a seguinte relação entre sequencialidades e alguns gêneros 

textuais: 

 Seqüencialidade narrativa (romance, novela, conto, etc.);  Seqüencialidade injuntiva-instrucional (manual de instruções, de 
montagem, regulamento, guia de viagem, boletim meteorológico, 
etc.);  Seqüencialidade descritiva (descrição dentro da narração, 
publicidade, guia turístico, etc.) 
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 Seqüencialidade argumentativa (editorial, publicidade, texto de 
dissertações, teses, etc.)  Seqüencialidade explicativa-expositiva (página de um livro 
didático, artigo de vulgarização, artigo de informação, etc.)  Seqüencialidade dialógica-convencional (diálogo, entrevista, 
conversa telefônica, etc.)  Seqüencialidade poética-autotélica (poema, prosa poética, 
slogan publicitário ou político, letra de música, etc.) 

 

O autor em tela também afirma que os textos raramente são monossequenciais e 

estruturam-se de modo completo ou parcial por diversas sequências, idênticas ou diferentes. 

Neste ponto, percebe-se a sucessividade sequencial e de hierarquização ou dominância de 

sequências.  

Com as ideias já apresentadas, percebe-se que cada plano de texto ou superestrutura de 

um gênero textual pode ser detectado a partir da percepção dos tipos de discursos, das 

sequências e das marcas linguísticas superficiais, que servem de instrução sobre a estratégia 

utilizada na construção da estrutura estável que é o gênero textual. 

 

5.3.1.2 As classificações intermediárias 

  

Petitjean (1989) afirma que algumas classificações elaboram sua base tipológica com a 

ajuda de critérios heterogêneos, e cujo foco classificatório, essencialmente é o modo 

enunciativo, a intenção de comunicação ou as condições de produção, e dão conta da 

produção de texto de acordo com a situação de uso.  

Nesta perspectiva, ele reserva o nome de tipo de discurso para este modelo de 

classificação, citando M.J. Borel (1981): um tipo de discurso não tem realidade semiótica 

quando está isolado do seu contexto, de suas relações com outros discursos, de situações que 

o determinam e onde ele cause efeito. Ainda, faz referência a Bronckart (1985) no tocante à 

influência que os parâmetros de interação exercem sobre o discurso, uma vez que é realizado 

um ato de linguagem, existe sempre um objetivo específico a atingir, um enunciador, um 

destinatário e um lugar social. 

As tipologias consideradas por Petitjean como intermediárias necessariamente levam 

em consideração parâmetros de natureza situacional e parâmetros de natureza social; percebe-

se que ele faz uso de uma definição de Adam (1987, p. 38), ei-la: 
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 O texto é um objeto abstrato resultado da subtração do contexto 
operado sobre o objeto empírico, ou seja, o discurso. Petitjean se 
refere a Adam quando faz menção à classificação heterogênea como: 
um discurso é um enunciado caracterizável por propriedades textuais, 
sobretudo como um ato de discurso cometido dentro de uma situação 
envolvendo participantes, instituições, lugar e tempo. 

 

Percebe-se, ainda, que, o entendimento da proposta classificatória de Petitjean e de 

suas proposições com relação a tipos de texto e tipos de discurso tem a questão central na 

concepção de que texto deve ser a materialização linguística de discursos, e de discurso 

relacionado com efeitos de sentido produzidos na interação entre usuários da língua em 

mundos discursivos (arquétipos) e em ambientes discursivos definidos (instituições) dentro de 

uma dada sociedade. 

A partir da reflexão sobre uma concepção de discurso, têm-se obrigatoriamente duas 

perspectivas: uma na direção de discurso no âmbito mais específico da produção de efeitos de 

sentido e da construção de gêneros textuais, a título de ilustração, pode-se citar o discurso 

teórico do mundo do expor, compondo o gênero textual editorial de um jornal. E a outra 

concepção de discurso no âmbito das relações institucionais sociais ou nos ambientes 

discursivos estabelecidos dentro de uma sociedade, a exemplos do discurso da mídia, do 

judiciário, do religioso e do acadêmico. Na última concepção, vê-se o atrelamento à noção de 

formações discursivas de Michel Foucault (1969).12   

Neste viés, Petitjean propõe as tipologias intermediárias em três classificações, são 

elas: tipologias enunciativas; tipologias comunicacionais; e tipologias situacionais. 

 

A) Tipologias enunciativas 

 

Entendidas como aquelas que têm o princípio classificatório a relação entre o produtor 

do texto e a situação de enunciação. Esta relação constitui um quadro composto por 03 (três) 

parâmetros diferentes, a saber: o locutor, o interlocutor e “o tempo e o espaço”. 

Beneviste (1991) está na origem deste procedimento classificatório quando, em seu 

trabalho, simultaneamente propõe uma conceituação de enunciação: a língua posta em 

funcionamento através de um ato individual de utilização, e acrescentou a esta definição uma 

teoria das marcas lingüísticas: pronomes pessoais, formas verbais, indicadores espaciais e 

temporais, modalizadores, através dos quais o locutor se insere no enunciado; e, propõe, 

                                                           
12

 M. Foucault (1969) 
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ainda, uma tipologia de discurso baseada na presença/ausência, na correlação e na densidade 

dessas marcas lingüística. Percebe-se que, este conjunto reflete na escolha enunciativa 

possível entre duas atitudes ilocucionais: a enunciação pessoal e a enunciação histórica. 

Para Beneviste (1991), a enunciação histórica é considerada como sendo reservada à 

língua escrita, caracterizando a natureza de acontecimentos passados. Ele declina que: trata-se 

da apresentação dos fatos ocorridos num certo momento do tempo sem nenhuma intervenção 

do locutor na narrativa. Ressaltando que tem por contraste o plano do discurso, pois é preciso 

entender discurso em toda sua extensão, ou seja, toda enunciação supondo um locutor e um 

ouvinte, e no primeiro uma intenção de influenciar o outro de alguma maneira. 

Verdadeiramente, trata-se de uma tipologia não de textos ou de discursos, mas de 

modos enunciativos. 

 

B) Tipologias comunicacionais 

 

É constituída em reduzir a diversidade das trocas sociais sob a forma de um modelo de 

comunicação constituído a partir de parâmetros presentes num processo de comunicação: 

emissor – destinatário – o contexto de referência – o código comum ao emissor e ao 

destinatário – o canal de transmissão – e a mensagem realizada. Neste sentido, a explicação 

aqui apresentada terá o respaldo da proposta tipológica de Jakobson (1960), inspirada na do 

linguista Bühler (1979).  

Dominique Brassart (1987, p. 49) defende a ideia de que: 

 

Enquanto que objeto empírico, um discurso é um enunciado ou uma 
enunciação de natureza verbal que tem propriedades textuais e que 
deve, além disso, ser caracterizado contextualmente, como ato de 
linguagem ou de discurso executado em algumas condições de 
comunicação. 

 

Existe a percepção que todo discurso depende de circunstâncias particulares de 

comunicação, e que cada uma destas circunstâncias é o produto de um certo número de 

componentes que se faz necessário desenvolver. Nesta perspectiva, pode-se estabelecer uma 

tipologia do discurso a partir dos componentes do processo de comunicação. 

Jakobson (1960), ao ampliar o trabalho de Bühler (1979), que apresentava apenas três 

funções: informativa, expressiva e apelativa, associa a essas funções um ato de comunicação 

contendo seis funções, a saber: 
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 A função referencial – orientada para o contexto da 
comunicação com uma visão expositiva e informativa;  A função emotiva – centrada no produtor da mensagem, 
manifestando a expressão direta da atividade do sujeito com relação 
àquilo que ele diz;  A função conativa – centrada no destinatário, inscrevendo-o na 
mensagem através de atitudes imperativas;  A função fática – centrada na manutenção do contato entre o 
emissor e o destinatário, manifestando-se principalmente sob formas 
ritualizadas;  A função metalingüística ou a metalinguagem – centrada no 
código;  A função poética – centrada na mensagem, colocando em 
evidência os signos, tanto na expressão dos seus significados quanto 
na expressão dos seus significantes. 

 

Para Jakobson (1960), existe a admissão de que seria difícil encontrar mensagens que 

fossem formadas apenas por uma função; então, sugere sua noção de função predominante 

que, por derivação, vai contribuir para a elaboração de uma tipologia de textos e/ou de 

discursos. Eis a sugestão de Jakobson (1960): 

 

 Textos referenciais – todos os textos objetivos;  Textos expressivos – todos os textos que manifestam uma 
emoção;  Textos conativos – todos os textos prescritivos que agem sobre 
alguém;  Textos fáticos – todos os textos que propiciam o contato entre 
emissor e destinatário;  Textos metalingüísticos – todos os textos que refletem sobre o 
código;  Textos poéticos – todos os textos onde a língua é tomada não 
como meio, mas como objeto. 

 

É nítida a ideia de que as reflexões de Jakobson sobre os componentes dos atos de 

comunicação relacionados com as funções da linguagem e com uma tipologia de textos levam 

o teórico da comunicação J. M. Schaffer (1989) a declinar que todo ato discursivo faz ao 

menos cinco coisas, o que deu origem às 05 (cinco) célebres questões: - 1.  Quem disse? 2. 

Disse o quê?  3. Em que canal? 4. A quem disse? 5. Com qual intenção? - Percebe-se que, três 

questões fazem referência às condições do ato de comunicação ou seu quadro situacional, 

comunicacional: quem fala a quem e qual a intenção; e duas se referem à mensagem 

realizada, ou seja, ao texto em seu sentido estrito: o que é dito e como é dito. 
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Petitjean afirma que estas tipologias comunicacionais foram recriminadas por não 

terem abordado com maior profundidade a correspondência entre as funções de linguagem e 

as produções dos discursos. Percebe-se que, estas tipologias não fazem a relação necessária 

entre gêneros de textos, tipos de discursos, ambientes discursivos, ou suas instituições de 

ocorrência, o que estabelece o estreito laço entre língua e sociedade. 

 

C) Tipologias situacionais 

 

Ao ser invocado o componente situacional, muitos linguistas estabelecem uma 

descrição em termos de gêneros discursivos.  Nesta perspectiva, encontram-se as proposições 

de P. Charaudeau (1983) e de J. M. Adam (1987), quando se referem ao discurso publicitário, 

político, escolar, científico, etc. Estes linguistas defendem a ideia de que uma reflexão 

tipológica sobre os discursos deverá levar em conta os gêneros do discurso e considerar, por 

exemplo, o poema, a fábula, a peça de teatro e o romance como gêneros de discurso literário; 

a parábola, a oração e o sermão como gêneros de discurso religioso; a reportagem, a crônica 

policial, o editorial e a história em quadrinhos como gêneros de discurso jornalístico; e o 

artigo de lei e a defesa da sentença como gêneros de discurso jurídico.   

Diante dos fatos elencados, Bronckart (1985) propõe a seguinte reflexão: o conceito de 

discurso remete, enfim, a uma entidade, mais ampla, ou seja, àquela da formação discursiva 

da obra no texto, entidade que só pode ser depreendida levando-se em consideração um 

conjunto de parâmetros de natureza social. 

 O foco conceitual das tipologias entendidas como situacionais para classificar os 

gêneros textuais é o domínio social a partir do qual os discursos são produzidos. Vários 

linguistas preferem cognominar este domínio social no qual figuram os gêneros textuais de 

“gêneros discursivos”, como é o caso de Adam e de Charaudaeu, já mencionados neste escrito 

científico. 

 Entre os trabalhos mais relevantes que versam sobre as tipologias situacionais estão as 

tipologias sugeridas por M. Bakhtim (1997) e Bronckart (1985, 1999), as quais são 

consideradas como:   

 

A) Tipologias dos lugares sociais 

 

Bakhtim (1997) declina que: 
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Considerando a vida em sociedade não poderemos facilmente 
destacar, além da relação de comunicação artística, os tipos de 
comunicação social expostas a saber: 1) as relações de produção (nas 
usinas, nos ateliês, cooperativas agrícolas etc.); 2) as relações de 
negócio (nas administrações, organismos públicos etc.); 3) as relações 
do cotidiano (os encontros, as conversar na rua, nos bares, nas casas 
etc.); e, enfim, 4) as relações ideológicas estrito senso (nas 
propagandas, nas escolas, na ciência, na atividade filosófica, sob todas 
as formas). O que nós designamos em nosso artigo precedente sob o 
termo de situação, não é outra coisa senão a realidade efetiva, na vida 
concreta, de tal ou tal formação, tal ou tal atividade da comunicação 
social. 

  

  Por sua vez, Bronckart conceitua o Lugar Social como uma zona de cooperação na 

qual se desenvolve a atividade humana específica e em que se articula a atividade de 

linguagem. É percebido um conceito genérico que abarca principalmente os diferentes tipos 

de instituições e de aparelhos ideológicos da sociedade, mas também zonas de exercícios 

práticos quotidianos. Existe, ainda, a propositura de alguns valores de lugares sociais, cuja 

pertinência naturalmente tem a ver com um certo etnocentrismo de uma sociedade ocidental 

contemporânea: instituições econômicas e comerciais – instituição política estatal – literária – 

acadêmica – de cortesia – de repressão – escolar – familiar – mídia – lugares de prática de 

lazer – lugares de contato cotidiano.  

  

B) As tipologias das práticas discursivas efetuadas no interior de um lugar social 

 

A questão aqui apresentada diz respeito a qual texto é encontrado mais frequentemente 

em determinados lugares e em situações profissionais. A partir do perfil de uma determinada 

instituição, seja ela pública ou privada (banco, escola, hospital ou indústria), seja de um ramo 

de negócio ou de outro, a necessidade de redigir textos é bastante variada. E nessa 

perspectiva, deve-se levar em consideração o caráter pragmático do gênero textual para 

verificar sua maior ou menor ocorrência, seja com a finalidade de informar, advertir, emitir 

ordem, relatar, emitir pareceres, recomendar e/ou alterar. 

Os gêneros textuais que se utilizam de discurso injuntivo, por exemplo, variam de 

lugar para lugar e apresentam características particulares. Ao se tratar de um aviso afixado no 

mural de um estabelecimento qualquer, o estilo empregado deve ser o mais preciso e 

impessoal possível. Ao ser endereçada uma circular de uma empresa a muitos leitores ou 

quando for endereçada a um subalterno próximo na hierarquização funcional, a textualização 

tem que ser diferenciada, pois as comunicações internas, geralmente, são muito ritualizadas, 
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pouco abertas, com um formato padrão. A título de ilustração, cita-se a ata de reunião de 

trabalho ou, ainda um formulário de pedido de licença. 

Ressalta-se, aqui, que outra categoria de gêneros textuais que merece um tratamento 

diferenciado é a dos textos acadêmicos, já que se trata por um lado de redação de artigos 

científicos, relatórios de pesquisas, resenhas de livros, relatos de experimentos em sala de 

aula, comunicações científicas em congressos e seminários, e por outro lado, monografias, 

dissertações de mestrado ou teses de doutorado, gêneros que figuram tanto no ambiente 

acadêmico quanto no ambiente escolar. 

Além das tipologias apresentadas no interior de um lugar social, existe uma 

classificação dos parâmetros que configuram o estatuto dos partícipes em uma situação real de 

produção: 

 

 Estatuto sócio-econômico (superioridade/inferioridade) do emissor com 

relação ao estatuto do destinatário; 

 Idade ligada eventualmente a uma avaliação do nível cognitivo suposto; 

 Nível de conhecimento no domínio concernente; 

 Relação familiar/não familiar; 

 Identidade: diferença ideológica ou cultural. 

 

O estatuto dos partícipes em uma situação real de produção foi teorizado por 

linguistas, a partir da Análise do Discurso, por empréstimo ao conceito de formação 

discursiva, de M. Foucault (1969), sob a constituição de formação ideológica e de formações 

discursivas. Ele deu lugar a descrições e classificações de discursos coletivos 

(burguesia/nobreza, discurso patronal/discurso sindical, discurso político de esquerda/direita, 

etc.). 

 

5.3.1.3 As classificações heterogêneas 

 

Petitjean (1989) pondera como conveniente fazer referência aos gêneros textuais para 

designar a classificação heterogênea, uma vez que são tipologias diversificadas, como 

interação comunicativa, modo enunciativo, estratégia ilocutória, conteúdo temático, marcas 

linguísticas de superfície, relações entre os textos e índices paratextuais.  Neste contexto, 

quando a base tipológica é totalmente heterogênea e envolve critérios que revelam focos 
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classificatórios muito diferentes, Bakhtin (1997) já havia feito referência que não existe razão 

para minimizar a heterogeneidade dos gêneros do (discurso) e a dificuldade resultante disso 

quando se trata de conceituar o caráter geral do (enunciado). 

Ilustrando a heterogeneidade da base tipológica de um gênero, Petitjean (1989, p. 12) 

apresenta algumas conclusões a que chegou quando do estudo do gênero fait divers13: 

 

 Enquanto discurso, o fait divers apresenta um modo de enunciação ou de 
referência que é caracterizado por narrativas expandidas, por uma 
multiplicação de agentes enunciadores (polifonia) e por uma mistura de planos 
de enunciação.  Enquanto discurso, o fait divers, sob o ponto de vista comunicacional, 
apresenta uma intenção informativa (contar uma história), mas que não é 
desprovida de argumentação de valores ou de apresentação de condutas.  Enquanto discurso, enfim, o fait divers depende das condições situacionais de 
produção que fazem com que, segundo a política redacional do veículo de 
comunicação ao qual ele está ligado, um mesmo acontecimento tenha um 
tratamento semântico diferenciado.  Enquanto texto, o fait divers tem uma construção sequencial heterogênea, pois 
revela uma seqüencialidade narrativa dominante em que se inserem diálogo e 
descrição e uma seqüencialidade transversal, que faz com que tal descrição 
tenha um enfoque argumentativo ou que tal série de ações esteja ordenada por 
uma vontade de explicação. 

 

Bakhtin (1997) apresentou a propositura da oposição entre gêneros primários e 

gêneros secundários. Como primários são considerados os diálogos do cotidiano e as cartas; já 

o romance, o teatro e as obras científicas são considerados como gêneros secundários. Na 

concepção do autor em referência, os gêneros secundários absorvem os gêneros primários. 

Esta dicotomia, mais tarde, foi admitida por Todorov (1978) sob a forma de oposição de 

gêneros elementares e gêneros complexos.   

Petitjean (1989) apresenta uma outra oposição possível, que é a entre gêneros abertos e 

fechados. Os primeiros seriam romances e teatro, e os segundos, as fábulas e as cartas oficiais, 

uma vez que são fortemente ritualizados. 

Genette (1987, p. 15) sugere uma classificação não por tipo de textos, ou gêneros de 

textos, mas por tipo de relações estabelecidas entre os textos, a saber: 

 

 Quando existe a presença de um texto em outro texto (citações, alusões, etc.), o 
autor chama de relação intertextual;  Quando um texto acompanha outro texto (título, prefácio, orelha de um livro, 
etc.), ele chama de relação paratextual; 

                                                           
13 Crônicas (reportagens) policiais escritas geralmente em jornais. 
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 Quando há um comentário de um texto por um outro texto (explicação, crítica, 
exegese, etc.), dá-se o nome de relação metatextual;  Quando existe derivação de um texto a partir de outro texto (pastiche, paródia), 
o autor o chama de relação hipertextual. 

 

O autor em tela chama de relação arquitextual a pertinência de um texto a uma classe 

(tipo, discurso, gênero). 

Embora o objetivo deste escrito científico não seja o de exaustividade classificatória, 

porém o de centrar no estudo de determinados gêneros textuais, provenientes do trabalho da 

representação da violência na produção de gêneros textuais de alunos (as) da 7ª e 8ª séries dos 

períodos vespertino e noturno na EMEF Doutor Carvalho Neto, este percurso serviu para 

compreender as diversas maneiras arroladas de se classificar gêneros, com base nos diversos 

focos conceituais apresentados.    

 

5.3.2 Contribuição da Psicologia 

 

A contribuição da Psicologia na questão dos gêneros se deu através da Psicologia 

Cognitiva, uma vez que os psicólogos se interessaram, numa perspectiva 

desenvolvimentalista, pelos modos de organização textual, através de 03 (três) tipos de 

atividades, a saber: 

 

a) As atividades de compreensão: a organização global de um texto (sua 

superestrutura) apresentava um papel fundamental no processo de compreensão dos textos. 

Ou seja, o conhecimento do gênero textual ou do tipo de discurso influi na leitura de um texto 

particular; 

b) As atividades de produção: quer seja a partir de tempos verbais (Bronckart, 

1985); de conectores (Fayol, 1986), de organizações textuais (Bronkart & Scheuwly, 1984), 

os psicólogos estabeleceram que há relações de dependências e de correlação entre gêneros de 

textos e suas configurações ou marcas linguisticas; 

c) As atividades de classificação: as pesquisas relativas à classificação de textos 

só estão no seu início, pois já foi constatado que as crianças privilegiam, para identificar e 

classificar textos, os critérios temáticos em detrimento dos parâmetros enunciativos e dos 

critérios que abordam as marcas linguísticas de superfície, uma vez que os últimos são os 

menos utilizados.  
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São elencadas 03 (três) sugestões didáticas para a abordagem dos gêneros, numa 

perspectiva cognitivista desenvolvimentalista, ei-las: 

 Iniciar bem cedo os (as) alunos (as) em todos os gêneros de texto e tipos de 

discurso; 

 Colocar os (as) alunos (as) em situações de produção de textos que lhes 

permitam descobrir os parâmetros comunicacionais e as implicações comunicacionais de sua 

produção; 

 Sistematizar os trabalhos de observação permitindo-lhes correlacionar a forma 

global de organização dos textos com suas manifestações linguísticas de superfície. 

 

5.3.3 Contribuição da Sociologia 

 

Deve-se aos sociólogos um olhar etnográfico dos modos de consumo dos textos e uma 

reflexão crítica sobre o caráter “constituinte dos gêneros”. Verdadeiramente, esta relação está 

estritamente ligada às questões econômicas de consumo dos textos de acordo com 

determinadas classes sociais. 

Para a Sociologia, classificar e conhecer gêneros podem ser uma maneira de 

legitimação da segmentação social, porque existe uma tendência de classificar os grupos de 

leitores de acordo com os gêneros textuais lidos.  

Parmentier (1986) levanta a questão de que os questionários aplicados em pesquisas 

sobre leitores e sobre gêneros lidos, em sua maioria, não colocam como gêneros de textos: 

catálogos, panfletos, folders, manuais de instrução, cartas, cartões postais, etc., além de uma 

série de certos gêneros. No entendimento do autor, estes textos não figuram nos questionários 

das pesquisas por não gozarem de um estatuto de legitimidade de um pretenso saber ler, tal 

como um romance, uma revista ou um jornal líder de venda em um determinado segmento de 

mercado. 

Percebe-se que, uma classificação, baseada em parâmetros preestabelecidos por 

classes de consumidores, provoca distorções na relação leitores e gêneros textuais, pois são 

estipulados, de um lado, alguns gêneros consagrados e, de outros, gêneros não consagrados, 

uma espécie de infra-literatura, e são considerados leitores apenas os que têm acesso aos 

gêneros consagrados. 

Nesta perspectiva, tem-se indício de que existe um problema com o princípio 

classificatório, pois, em muitos casos, os gêneros textuais são entendidos como estruturas 

estáveis, com critérios de semelhanças e diferenças estruturais, de acordo com: o tipo de 



88 

 

suporte onde aparecem, o tipo de discurso predominante e o ambiente discursivo em que 

ocorrem com mais frequência. E antes disto, prevalece a noção de prestígio social: texto mais 

ou menos literário, público especializado e público de massa, buscando uma certa hierarquia 

de qualidade e de valor social. 

Não se busca aqui adentrar no mérito do valor estético, artístico e do valor de conteúdo 

dos textos, porém urge lembrar que esta valorização incorporada na classificação dos gêneros 

reflete um etnocentrismo cultural, uma vez que o nível qualitativo depende muito da 

autoridade de quem pretende legislar a favor ou contra um gênero ou outro. Além disto, as 

classificações oficiais apresentam critérios de todo o tipo de valores como o teor moral, a 

erudição, a contribuição e a importância das informações para os leitores, critérios submetidos 

a uma variação histórica da sociedade. 

Para ilustrar de maneira clara o teor do que é abordado no parágrafo anterior, refere-se, 

aqui, à importância das novelas televisivas como um gênero textual, pois já há alguns anos, 

para a maioria dos brasileiros em detrimento das novelas publicadas em livros. Refletir sobre 

a noção de gênero implicaria a uma classificação das novelas de televisão tal como as novelas 

escritas para serem publicadas em livros, mudando-se apenas o suporte. 

Entretanto, existe uma tendência a criticar o gênero novelas, desprestigiando-o, sem 

que haja o desenvolvimento de um estudo estrutural comparativo, apontando diferenças e 

semelhanças com os outros gêneros não televisivos. 

Didaticamente é de grande valia que seja observada a heterogeneidade cultural dos 

(as) alunos (as) e que os gêneros textuais, com toda sua diversidade, sejam melhor explorados 

pelos (as) professores (as) de língua materna. Além disto, na interação de sala de aula, o (a) 

professor (a) deve deixa claro, em suas intervenções com relação aos gêneros textuais, se suas 

atitudes são descritivas ou prescritivas e quais as consequências de seu posicionamento, uma 

vez que é fundamental que os (as) alunos (as) entendam as possibilidades de classificação dos 

gêneros textuais, percebendo, sobretudo, seu funcionamento dentro das instituições onde esses 

gêneros aparecem. 
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6. CAPÍTULO 5. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A ANÁLISE 
DE CONTEÚDO 

 

 
Tornar o simples complicado é fácil; tornar o 
complicado simples, isto é, criatividade. 
 

(CHARLES MINGUS) 

  

Pautando-se na ideia apresentada por Mingues, este capítulo apresenta as descrições e 

as análises da representação da violência na produção de gêneros textuais dos (as) alunos (as) 

alvo desta pesquisa, fazendo-se uso da metodologia da análise de conteúdo, uma vez que é na 

exposição escrita de situações apresentadas pelos (as) alunos (as) que são manifestados os 

traços da representação da violência vivenciados por eles (elas) tanto na condição de agentes 

quanto de vítimas presentes no cotidiano deles (as). 

 Examinam-se 26 (vinte e seis) produções textuais elaboradas a partir de propostas 

institucionais, sempre determinadas pelo (a) professor (a) de Português, em situação de sala 

de aula para as turmas de 7ª e 8ª séries dos turnos vespertino e noturno da EMEF Doutor 

Carvalho Neto. Por meio desta ferramenta, depreende-se o éthos14 das expressões escritas que 

denotam as situações em que alguns (mas) alunos (as) são agentes ou vítimas de condutas 

violentas no seu dia a dia. 

 Para a produção de gêneros textuais escritos em situação de sala de aula, são esperadas 

dos (as) discentes certas competências e habilidades para a leitura e intelecção de enunciados 

escritos, esperando-se que eles (as) apresentem saberes já apreendidos em séries anteriores, 

tais como um saber interpretativo de um texto-fonte, seguido de um saber-fazer sobre o que 

entendeu da leitura realizada. 

 O saber interpretativo pode ser recuperado por meio das marcas deixadas na produção 

do gênero textual apresentada pelo (a) discente. E o saber-fazer, por sua vez, é determninado 

pela ideologia a que o (a) aluno (a) se submete e ao gênero. Discini, 2005, p. 34, entende que: 

 

Seja qual for o ponto de vista vinculado pelo texto, é importante 
salientar que o sujeito nunca é soberano. Primeiramente, porque 
crenças fincadas na sociedade e representativas de diferentes 
segmentos sociais ditam o que deve ser dito. Depois, porque coerções 
de gênero ditam como dizer. Os gêneros são formas relativamente 

                                                           
14 Não um éthos individual, mas a imagem de enunciador da totalidade discursiva. Desse modo, o enunciador das 
produções textuais constitui-se como um éthos, que tem relação com um texto-fonte e que é erigido a partir de 
um gênero.  
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estáveis de enunciados; estáveis tanto em relação ao conteúdo 
temático-figurativo, quanto em relação à estrutura textual. 
 

 Nesta perspectiva, pela totalidade de produções textuais que se estabeleceu como 

recorte a esta dissertação, será possível conhecer as coerções impostas pela instituição escolar, 

no que diz respeito à elaboração de um texto em situação de sala de aula. Além de se entrever 

as práticas escolares, será possível, pelo modo como o (a) aluno (a) articula as coerções de 

gênero, descrever o estilo, concebido enquanto éthos das marcas de escritas que determinam a 

violência. 

 Por meio do percurso gerativo do sentido, será possível observar as escolhas tímidas 

realizadas no nível fundamental; explicitar a construção de mundo, que permeia as produções 

textuais desses (as) alunos (as), em nível narrativo; e, por fim, as figuras que recobrem 

determinados temas e remetem à ideologia institucional da situação de produção de gêneros 

textuais na escola. 

 A análise dessas produções permite verificar o que o olhar do (a) aluno (a) focaliza no 

percurso de leitura que ele (a) constrói dos textos apresentados pela instituição. Este enfoque 

orienta as discussões a respeito de um éthos responsivo ao texto-base. Com as escolhas do 

enunciador das produções textuais, percebem-se convergências e divergências entre o 

percurso da leitura imposto ao páthos15 pelo (a) enunciador (a) da proposta institucional e a 

intelecção depreendida pelo éthos. 

 

6.1 Esclarecimentos sobre as produções textuais 

 

   Considerou-se cada produção textual como unidade que remete à totalidade, composta 

pelas 26 (vinte e seis) produções analisadas. Buscou-se reuni-las em conjunto, como um 

corpus, para ilustrar como o (a) aluno (a) tece sua narrativa acerca da realidade por ele (a) 

vivenciada. Nesta perspectiva, foi possível, pela recorrência com que os temas aparecem, 

reconstituir o modo de vida, o estilo ou o éthos dos (as) alunos (as) alvo da pesquisa. 

 As produções de gêneros textuais desses (as) alunos (as) constam da seção Apêndice 

desta dissertação. Elas estão designadas por hiatos numéricos, a exemplo: o texto 11 (T11). 

As produções textuais consideradas para exame foram digitadas especialmente para este 

trabalho de pesquisa. 

                                                           
15 Nesta dissertação, depreende-se que o páthos, como imagem do enunciatário, feixe de expectativas inscritas 
no texto institucional, deve poder e saber reconstruir o percurso de leitura do texto-base desde os sentidos 
aparentes até a imanência, tal como se propõe na situação de interatividade das práticas de produções de gêneros 
textuais em sala de aula: aluno e professor examinador. 
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 Manteve-se a textualização original quanto à paragrafação, à grafia dos vocábulos, 

tendo sido, aqui, reproduzidos os considerados erros de ortografia e foram mantidos fielmente 

todos os recursos de coesão textual. 

 O objetivo da digitação das produções dos (as) alunos (as) se ampara no desejo de 

viabilizar a leitura das produções de gêneros textuais escolares, já que, em alguns casos, a 

cópia xerográfica dificulta a legibilidade e, em outras, a letra do (a) aluno (a) poderia causar 

dificuldades de leitura. 

 Não foram utilizadas indicações como sic, no momento da transcrição dos originais, 

logo, as produções textuais estão apresentadas sem que se dê a elas uma olhar prescritivo de 

certo e errado. 

 

6.2 Análise de conteúdo 

 

 O linguista Marcos Bagno (2009: p. 119) afirma que: 

 

Arrancar a frase do texto para tentar analisá-la isoladamente seria o 
mesmo que arancar um tijolo de um edifício completo e analisar esse 
tijolo em seus aspectos materiais (peso, largura, comprimento, 
composição química...) sem levar em consideração o papel que ele 
desempenha nesse esdifício, em que posição ele se encontra com 
relação aos demais tijolos, quanto peso ele suporta e por aí vai... 
 

Sob tal perspetiva é que se processa a análise de conteúdo das 26 (vinte e seis) 

produções textuais que serviram de corpus à pesquisa, buscando, desta maneira, uma análise 

reflexiva, que tem seus pressupostos baseados na realidade social em que está inserido tanto o 

sujeito, enquanto produtor de textos, quanto a escola, que institucionalmente dita as formas de 

elaboração desses textos. 

 Com relação aos textos, dos 22 (vinte e dois) que fazem referência à temática livre, 11 

(onze) foram do turno vespertino e os outros 11 (onze), do noturno; e quanto aos 04 (quatro) 

que tiveram a determinação para que os (as) alunos (as) selecionassem argumentos, fatos e 

opiniões para defender um ponto de vista, 03 (três) foram do turno vespertino, e apenas 01 

(um), do noturno. Percebe-se que os (as) alunos (as) alvo desta pesquisa, independente do 

turno a que estejam vinculados, registram as suas situações de violência (quer na condição de 

agente ou de vítima), sejam elas física, verbal ou simbólica, ocorridas em casa, na escola ou 

em outros locais que constituem o seu dia a dia.  Estas informações estão apresentadas nas 

tabelas e nos gráficos seguintes: 
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Tabela 09 – Temática livre por turno  

 

 TEMÁTICA LIVRE POR 

TURNO 

QUANTIDADE PERCENTUAL 

 

Vespertino 11 50,00% 

Noturno 11 50,00% 

Total 22 100,00% 

 

Gráfico 09 – Temática livre por turno 

   

Tabela 10 – Temática determinada por turno 

  

 TEMÁTICA LIVRE POR 

TURNO 

QUANTIDADE PERCENTUAL 

 

Vespertino 03 75,00% 

Noturno 01 25,00% 

Total 04 100,00% 

 

 

 

 

 

 

50,00% 50,00% 
Vespertino 

Noturno 



93 

 

Gráfico 10 – Temática determinada por turno 

 

    

 Os 22 (vinte e dois) primeiros textos que se encontram no apêndice A, fazem 

referência à temática livre que foi estabelecida pelo (a) professor (a), logo, não se definiram 

os tipos textuais16 e não houve referência aos gêneros textuais17· , e nos 04 (quatro) últimos, 

foi apresentada uma proposta de produção textual com o tema Viver em rede no século XXI – 

Os limites entre o público e o privado. Nestas, solicitou aos (às) alunos (as) que 

selecionassem argumentos, fatos e opiniões para defender um ponto de vista. Ademais, 

estabeleceu-se que o texto não deveria ser escrito em versos, nem que resultasse numa 

narativa. Estas informações podem ser visualizadas na seguinte tabela e gráfico 11: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Como já referendado no Capítulo 5 desta dissertação, os tipos textuais apresentam construtores teóricos 
definidos por propriedades linguísticas intrínsecas; constituem sequências linguísticas ou sequências de 
enunciados no interior dos gêneros e não são textos empíricos; sua nomeação abrange um conjunto limitado de 
categorias teóricas determinadas por aspectos lexiciais, sintáticos, relações lógicas, tempos verbais; e são 
designações teóricas dos tipos: narração, argumentação, descrição, injunção e exposição.  
17  São realizações linguísticas concretas, definidas por propriedades sócio-comunicativas; constituem textos 
empiricamente realizados cumprindo funções em situações comunicativas; sua nomeação abrange um conjunto 
aberto e praticamente ilimitado de designações concretas determinadas pelo canal, estilo, conteúdo, composição 
e função.  O telefonema, o sermão, a carta comercial, a carta pessoal, o romance, o bilhete, uma aula expositiva, 
a reunião de condomínio, o horóscopo, a receita culinária, a bula de remédios, a lista de compras, o cardápio, o 
edital de concurso, a piada, o bate-papo virtual, etc. são exemplos de gêneros.  

75,00% 

25,00% 

Vespertino 

Noturno 
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Tabela 11 – Temáticas de produções de gêneros textuais   

 

TEMÁTICAS DE 

PRODUÇÕES DE 

GÊNEROS TEXTUAIS 

QUANTIDADE PERCENTUAL 

 

Livre 22 84,61% 

Viver em rede no século 

XXI – Os limites entre o 

público e o privado 

04 15,39% 

Total 26 100,00% 

 

 

Gráfico 11 – Temáticas de produções de gêneros textuais 

   

 

 Observa-se, incialmente, que quando o tema é livre e sem nenhuma determinação 

quanto ao tipo ou ao gênero, os (as) alunos (as) que elaboraram o T 01, T 02, T 03, T 11, T 

12, T 13, T 14, T 15, T 18, T 19, T 20, T 21 e T 22 se preocuparam em colocar um título no 

texto, respectivamente, “O grande amor da minha Vida”, “Substituição”, “Sobre os 

acontecimentos do Clima”, “Olho de Gato”, “O bando pegou o bijo”, “Agrotóxicos, Lixo 

Eletrônico, Reciclagem e Lixão de Rosário do Catete”, “Olho de Gato” – segunda 

ocorrência –, “Sem Casa”, “Violência”, “O que estou achando das estagiárias”, “Filhos”, 

84,61% 

15,39% Livre 

Viver em rede no 

século XXI - Os 

limites entre o 

público e o privado 
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“Os Amores da minha vida” e “Quem nunca amou?”) 18   enquanto que, entre os que 

obrigatoriamente deveriam escrever tipos textuais expositivo e argumentativo, os (as) alunos 

(as) do T 22, T 23, T 24, T 25 e T 26 limitaram-se a elaborar o texto a partir do tema, sem, 

contudo, haver a atribuição de um título. Ressalta-se que, na produção textual de tipos 

expositivo e argumentativo, o título é uma grande pista para saber do que trata o texto, além 

de que, quando bem estruturado, ele desperta no (a) leitor (a) ou no (a) ouvinte, em situações 

comunicacionais específicas, a curiosidade para a leitura e/ou escuta atenta das demais partes 

que constituem o texto. Os dados qualitativos relatados neste parágrafo podem ser 

visualizados, quantitativamente, na tabela e no gráfico de número 12: 

 

 

Tabela 12 – Títulos 

 

TÍTULOS QUANTIDADE PERCENTUAL 

 

O grande amor da minha 
vida 

01 03,85% 

Substituição 01 03,85% 

Sobre os acontecimentos do 
Clima 

01 03,85% 

Olho de Gato 02 07,65% 

O bando pegou o bijo 01 03,85% 

Agrotóxicos, Lixo 
Eletrônico, Reciclagem e 

Lixão de Rosário do Catete 

01 03,85% 

Sem Casa 01 03,85% 

Violência 01 03,85% 

O que estou achando das 
estagiárias 

01 03,85% 

“Filhos” 01 03,85% 

Os Amores da minha vida 01 03.85% 

Quem nunca amou? 01 03,85% 

                                                           
18

 O título “Agrotóxicos, Lixo Eletrônico, Reciclagem e Lixão de Rosário do Catete”, neste trabalho é 
considerado como T 13, uma vez que o (a) aluno (a) apresentou a elaboração do texto em formato de tópicos, 
atribuindo a cada um deles, 04 (quatro) ao todo, um título específico. Quanto às 02 (duas) ocorrências do mesmo 
título, “Olho de Gato”, deu-se devido ao fato de que 02 (dois ou duas) alunos (as) sentaram-se juntos na aula em 
que houve a propositura da temática livre, e fizeram uso de uma referência do texto Olho de Gato, de Cecília 
Meireles, contida no livro didático. 
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Sem título 13 50,00% 

Total 26 100,00% 

 

Gráfico 12 – Títulos 

 

 

 

  Os temas envolvendo a propositura da temática livre são: situação real do cotidiano 

do (a) aluno (a) – contemplada no T 02, T 03, T 04, T 13, T 18, T 19, T 20, T 21 e T 22; 

situação fictícia – percebida no T 01, T 05, T 06, T 07, T 11, T 12, T 14 e T 17; poema a 

partir da realidade cotidiana – encontrado no T 10, T 15 e T 16; poema fictício – apresentado 

no T 08 e apresentação de pensamentos e/ou citações utilizados (as) no cotidiano – elencado 

no T 09. Percebe-se esta descrição no aspecto quantitativo na tabela e no gráfico seguinte: 
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Tabela 13 – Temas / Temática Livre 

 

TEMAS QUANTIDADE PERCENTUAL 

 

Situação real do cotidiano 
do (a) aluno (a) 

09 40,90% 

Situação fictícia 08 36,36% 

Poema a partir da 
realidade cotidiana 

03 13,64% 

Poema fictício 01 04,55% 

Pensamentos e/ou citações 
utilizados (as) no cotidiano 

01 04,55% 

Total 22 100,00% 

 

Gráfico 13 – Temas / Temática Livre   

 

 

 
 
 Quanto aos 04 (quatro) textos para os quais foi apresentada a proposta de produção 

textual com o tema específico, “Viver em rede no século XXI – Os limites entre o público e o 

privado”, percebe-se que eles funcionam como um espaço que possibilita a interação entre os 

sujeitos. Neles, emergem diferentes vozes: aquelas que embassam o discurso, as que provêm 

do (da) destinatário (a) – e aí reside o cerne de dupla dialogização bakhtiniana – e a voz do 

(da) próprio (a) autor (a). Este processo é desencadeado na interpretação que o (a) aluno (a) 

precisa fazer da proposta de produção textual. Ao fazê-lo, ele (a) procura atender a uma 

40,90% 

36,36% 
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4,55% 
4,55% 

Situação real do 

cotidiano do (a) 

aluno (a) 

Situação fictícia 
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expectativa que está relacionada à especificidade daquela situação comunicativa: fazer com 

que a sua produção escrita seja adequada.  

 Percebe-se que, o (a) aluno (a) adotou não só o roteiro seguido por um texto 

considerado motivador, como também o gênero, fugindo à proposta, que era a produção de 

argumentos, fatos e opiniões para defender um ponto de vista. Na busca de adequar o seu 

discurso à situação, ele (a) não se deixa perceber enquanto autor (a) do seu próprio discurso, 

adotando o do outro. 

 

6.2.1 Análise de vocábulos e/ou expressões como marcas da representação da violência 

 

 Com relação à representação da violência, nos textos que são aqui analisados, 

ressaltam-se, quando existentes, os seguintes vocábulos e/ou expressões como marcadores da 

presença desse elemento: 

 

 T 01: “Centro de recuperação de Drogados”, ”crak”, “cocaína” e “não vo minti ainda 

So apaixonado por ela”.  

 T 02: “falta de introzamento” e “não consigo imaginar as aulas sem Ele”. 

 T 03: “Muita violência”, “estrupos”, “jovens drogrados”, ”filhos matando pai e mãe”, 

“pais abusam de suas próprias filhas” e “é um matando o outro”. 

 T 04: “tava bebendo”, “menina muito gostosa”, ”eta avião da porra” e “eta mulequa 

do caraio”. 

 T 05: nas palavras e expressões apresentadas no referido texto, não se identificam 
sinais de violência.19  
 
 T 06: “rumou um Jarro na cabeça dele”, “ele desmaiou”, “a mulher que gostava dele 

tava com uma arma de fogo”, ”chogando o jarro, puxou a arma de fogo, fez pou, pou, pou na 

cabeça dela”, “ela morreu”, e “ele botou ela na delegacia”. 

 T 07: “bati com muita forsa que acertei meu dedo”. 

 T 08: Não há nenhum traço de violência nas palavras e/ou expressões utilizadas pelo 

(a) aluno (a). 

                                                           
19  Vale o destaque: o que chamou atenção do (a) professor (a), que aplicava a atividade, e a minha, que 
observava a aplicação da atividade, foi o fato de que o (a) aluno (a), ao entregar o referido texto, falou que, na 
verdade, estava era planejando um grande assalto ao centro da cidade, que vai praticar com a sua turma da 
“fumacinha”. Ressalta-se que não foi possível o registro por meio de gravação de áudio, uma vez que não se 
tinha a devida autorização e também por não ter sido esse o caminho metodológico escolhido por mim para a 
presente investigação. 
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 T 09: Nota-se que não se tem um texto, no sentido de uma estrutura textual 

propriamente dita em relação à elaboração de uma tipologia ou gênero textual, mas sim, a 

apresentação de pensamentos e/ou citações populares utilizadas no dia a dia do (a) aluno (a), 

logo, não existem palavras e/ou expressões que denotem a violência. 

 T 10: Nota-se, mais uma vez, que não se tem um texto no strito sentido do termo, mas 

sim, a tentativa de elaboração de uma poesia utilizando vocábulos e/ou expressões que 

representam o dia a dia do (a) aluno (a). Porém, não se podem localizar palavras e/ou 

expressões que versem sobre a violência. 

 T 11: “a mãe dela morreu”, “ela voltou ao mundo real” e “a menina ficou muita 

confusa”. 

 T 12: “quando um se perdeu dos outros”, “o bicho falou”, “ele queria briga”, “eles 

trouse os cachorros”, “ pegou as espingada. escopetas e os revoveres” e “quase morreu”.  

 T 13: “Os agrotóxicos estão prejudicando muito o meio ambiente e a nós também”, 

“jogam em qualquer lugar e acabam acontecendo vários casos”, “o lixo é um dos casos de 

doença mais frequentes”, “jogam em terremos baldios”,” favorece a dengue”, “criou-se casas 

ao redor” e “põem em período essas famílias”. 

 T 14: “começava a chorar”, “começou ver os animais como pessoas”, “a mãe dela 

morreu”, “ela sabia que estava perdendo uma parte dela”, “ela se apaixounou por um burro” 

e “á menina ela voltou o mundo atual”.   

 T 15: “A solidão toma conta do ser humano, feito o tsunami entrando no Japão”, “A 

pessoa mais infeliz do mundo”, “Mães se deseperando ouvindo buá, buá, buá de seus filhos 

passando fome e sede”, “uma expressão muito forte para um ser humano”, “de uma 

qualidade baixa” e “essa é a vida de uma pessoa sem casa”. 

 T 16: “estou sofrendo”, “ sofrer é ruim” e “esse sofrimento”. 

 T 17: “jeito espivitado”, “ficou se mexendo demais”, “ficou furiosa”, “não me bata” e 

“não fique brava”. 

 T 18: “O indice da violência vai crescendo no nosso estado de forma alarmante”, “a 

sociedade em geral sofre”, “A Segurança precisa mais ser rápida nas ocorrência”, “o 

sofrimento que nós passamos no dia a dia” e “para coebir as ações dos assaltantes”. 

 T 19: “mas tem ora que são muito chata”, “no fundo ela é ruim” e “as vezes da 

vontade de sai da sala chigando elas”. 

 T 20: “Nunca me imaginei mãe”, “No entanto eles vieram, sem planejamento 

nenhum”, “mesmo sem sonhá-los, eles chegaram” e “você esquece em minutos as 

travessuaras e mal criações que els cometem”. 
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 T 21: “mesmo nos dias mais tristes, chuvosos e sombrios” e “o amor anterior tenha 

ciúmes”. 

 T 22: “amamos vários objetos”, “capaz de romper barreiras” e “curar feridas”. 

 T 23: “com os golpes de relacionamento, documentos falcificados e outros tipos de 

golpes que a internet pode trazer” e “a internet pode trazer muitas de ruins”. 

 T 24: “Mas quando as pessoas exagera isso pode tornar um problema muito grave”, 

“tem outro (sites) que influência em coisas más” e “pessoas ficarem desaparecidas e nunca 

mais voltar para casa”. 

 T 25: “vários jovens principalmente, são tão viciados que deixam até de comer, 

estudar, se divertir para ficar mexendo no computador”, “mas também pode prejudicar, é 

atravpes dela que acontecem várias cisas, tais como assassinatos, estupros etc”, “ao se 

comunicar com pessoas que conhecemos a pouco tempo e já chamamos de amigos (as)” e 

“temos que aprender que cuidado nunca é demais e nunca faz mal!”. 

 T 26: “até que ponto essa evolução tecnológica beneficia a população mundial”. 

 

6.2.2 Análise das ocorrências da violência nas falas dos (as) alunos (as) alvo da pesquisa 

 

 Visando à análise de conteúdo, aqui, são tratadas as ocorrências da violência nas 26 

(vinte e seis) produções elencadas, em relação à contextualização das falas desses (as) alunos 

(as) que representam o cotidiano deles (as) dentro da escola e/ou fora dela, no intuito de que o 

(a) professor (a) possa se tornar o (a) disseminador (a) da cultura de paz.  

 No texto intitulado “O grande amor da minha Vida”, é percebido que o (a) jovem 

apresenta o seu imaginário em relação às drogras ilícitas, inclusive, sendo observado um 

discurso metafórico que interpreta a dependência química como uma paixão exacerbada, 

capaz de retirar a condição de humano, objetivando a vivência de um amor intenso e eterno 

que tem como consequências a luta pelo resgate da identidade perdida, ainda que isso exija 

bastante sacrifício, inclusive, o isolamento da realidade cotidiana para que se tenha um 

enfrentamento consigo mesmo (a). No texto em questão, fica demarcada a dificuldade de 

retornar ao estado anterior da paixão pelas drogas: “não Vo minti ainda So apaxonado por 

ela”.  

 Em “Substituição”, temos um relato referente ao cotidiano escolar, o (a) aluno (a) 

demonstra afeto e respeito pelos professores Antonio Marcos e Rejeina quando da 

substituição do professor pela professora. Ao defender a permamência dele, se estabelece uma 

metalinguagem, ou seja, o (a) aluno (a) faz uso do nome do professor, para ilustar a relação 
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com a História: “por que ele Já tem o nome de quem Já fez história no passado, ou seja 

Jeneral Romano”. 

São exaltadas algumas características do professor; “a sua dedicação, o seu carisma 

sua afinidade Perante ao seus alunos”. O (A) aluno (a), ainda, afirma que “Tempo Medioval o 

moderno ele e chow de bola”, ratificando o seu posicionamento de que o professor Antonio 

Marcos não deve ser substituído. Noutra passagem dessa mesma produção textual depara-se 

com uma demonstração do quanto o (a) aluno (a) se sente preterido pela escola na hora das 

decisões a serem tomadas, configurando aquilo que Charlot chama-se de “violência da 

escola”: “Não gostei de ficar sabendo que possivelmente o professor de historia poderá ser 

substituído”.  

Sobre “Os acontecimentos do Clima” o (a) aluno (a) apresenta um cotidiano externo 

violento: “Muita violência, estrupos, jovens drogrados filhos matando pai e mãe, pais 

abusam de suas próprias filhas”; esse mesmo aspecto é percebibo no texto intitulado “O 

bando pegou o bijo” (T 12), no seguinte fragmento: “quando vio o povo ficou. Assustado 

quando vio o bilho verde o bicho falhou eu quero falar com você ai os seres humano pensou 

que ele queria briga ai eles trouse os cachorros que eles eram casados pegou as espingada. 

escopetas e os revoveres e ai foram atrás acharam. o bicho verde. correu. tanto que quase 

morre se. não fose o No ele palou nadau. Ate. Atrevesar o riacho depois ele. Somio” e o (a) 

autor (a) do T 03, ainda, faz uso do discurso religioso cristão: “Deus morreu por agente e 

deixou varias maravilhas”, “eu penso que Deus está zangado com o ser humano” e “nós seres 

humanos devemos agradecer a Deus por tudo o que ele nos deu é agradecer pelo pão nosso 

de cada dia”. 

Vale ressaltar que é porque essa violência é recorrente lá fora, que ela torna-se também 

recorrente no ambiente escolar, sendo que aí, ela aparece quando os (as) alunos (as) são 

instigados para que relatem através da linguagem oral ou escrita as suas experiências em 

outras instâncias de convívio social, junto à família, grupos de amigos, agências religiosas e 

torcida organizada. A violência que eles (as) vivenciam no cotidiano e que poderia 

comprometer suas possibilidades enquanto sujeitos no mundo, não afeta ou não se estende ao 

ambiente da escola, senão nos textos que são estimulados a produzir. 

O (A) aluno (a) que escreve o texto designado por mim como hiato numérico T 04, no 

qual é percebida a inexistência de um título, apresenta estereótipos sobre a mulher: “uma 

menina muito gostosa e bonita”, “eta avião da porra” e “eta mulequa do caraio”; a 

masculinidade e a virilidade são destacadas no fato de que homem bebe com colega, tece 

comentários sobre a mulher bonita que passa e faz uso de vocábulos de baixo calão, tais 
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como: “porra” e “caraio”, além de estar inserido em um grupo que, no texto, é designado de 

“galera”. 

No T 05 também não há título e o (a) aluno (a) apresenta a descrição de um mundo 

diferente do vivenciado por ele (a), ou seja, um mundo dos sonhos, ocupado por pessoas 

abastadas, e distante da realidade vivenciada pelo (a) autor (a) do texto: “confeitaria, fabricas 

de carros, depósito de mobilia, marcenaría e tanto ouro estabelecimento, muito deles 

embelezando as ruas com sua vitrines, exibindo objetos de bom gosto e de subido valor”.  

Podemos pensar numa representação de bens de consumo que é veiculada pela 

televisão, meio de comunicação de massa que tem uma grande abrangência, em especial, nas 

telenovelas que são exibidas em horários nobres, cujo maior objetivo é atingir os mais altos 

índices de audiência.  

No T 06, também não existe um título e tem-se uma descrição de situações 

imaginárias, o que nos remete a uma reflexão sobre o universo do (a) jovem escritor (a) do 

referido texto, que, muitas vezes, está eivado de representações acerca de acontecimentos 

cotidianos, do qual não é necessariamente protagonista, nem sua família. Trata-se de 

ocorrências envonvendo pessoas próximas, como vizinhos, colegas de classe, ou até mesmo 

inspirados em um enredo de filme, em um livro ou revista lidos. Tais aspectos podem ser 

apreendidos no seguinte fragmento: “rumou um Jarro na cabeça dele e fez poc que ele 

desmaiou a mulher que gostava dele tava com uma arma de fogo e quando via a mulher 

chogando o jarro ela puxou a arma de fogo e fez pou, pou, pou na cabeça dela e ela morreu 

quando o homem apaixonado viu ele botou a mulher na delegacia e foi atrás do outro amor”. 

Nos fragmentos “e ela me dize bata forte na cabeça do perego” e “quando eu batia no 

prego e fazia “toc-toc”, teve uma hora eu bati com muita forsa que acertei meu dedo”, 

retirados do T 07, que também não tem título, percebemos o fato do adolescente e/ou criança 

assumir o papel do adulto no tocante à execução de trabalhos domésticos, ambiente no qual 

estão mais suscetíveis aos acidentes e onde se constitui a questão da virilidade masculina, 

pois, geralmente o homem é visto como detentor da força física suficiente para resolver 

situações adversas, tais como: consertar equipamentos ou objetos em casa e sempre ganhar 

em situações que necessitem de força física.  

“O homem bate na porta toc, toc”, a partir deste fragmento extraído do T10, que 

também não possui título, percebe-se que o (a) aluno (a) ao se referir a homem, não o faz no 

sentido amplo de ser humano, e sim, enquanto representante do gênero masculino, do macho, 

em oposição à mulher, à fêmea. 
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A partir dos fragmentos: “Era uma menina que via as coisas imaginaria êla tinha uns 

7 anos quando a mãe dela morreu”. (T 11) e “como a mãe dela morreu ela sabia que estáva 

perdendo uma parte dela aí ela se apaixonou por um burro ai á menina ela voltou o mundo 

atual aí ela ficou assim meia confusa”. (T 14) que são analisados conjuntamente pelas razões 

já justificadas em nota acima, os (as) alunos (as) usam uma referência do texto “Olho de 

Gato”, de Cecília Meireles, contida no livro didático. Percebemos, nas 02 (duas) ocorrências, 

a representação da morte prematura dos pais (“êla tinha uns 7 anos quando a mãe dela 

morreu” e “como a mãe dela morreu”) e da orfandade dos (as) alunos (as) pesquisados (as): 

(“ela sabia que estáva perdendo uma parte dela”). 

 No T 13, sobre cuja especificidade fez-se menção em nota anterior, existe a 

representação da ecologia, na expressão “muitos queimam” e há também o relato de uma 

forma de violência que é peculiar aos (às) alunos (as) pesquisados (as): as difíceis condições 

de vida a que muitos seres humanos estão submetidos. Tal aspecto é marcado nos seguintes 

fragmentos: “O lixão de Rosário é muito precário porque criou-se casas ao redor e poem em 

perigo essas famílias” e “E agora querem trazer o lixão de Aracaju para cá também”. 

No texto intitulado “Sem casa” (T 15), percebemos que, a partir do próprio título, o (a) 

aluno (a) já deixa o (a) leitor (a) com uma grande curiosidade para o que vai ser traado no 

texto, pois o título já nos faz pensar em uma série de questões sobre as violências sociais. 

Essa curiosidade é dirimida quando são apresentados os seguintes fragmentos: “A solidão 

toma conta do ser humano, feito o tsunami entrando no Japão”, “A pessoa mais infeliz do 

mundo”, “mães se desesperando ouvindo buá, buá, buá de seus filhos passando fome e sede”, 

“Sem casa uma expressão muito forte para um ser humano, de uma qualidade baixa”, “Sofrer 

com razão”, “Sofrer sem esperança”, “Sofrer com solidão” e “Essa é a vida de uma pessoa 

sem casa”. 

No T 16, que é escrito em forma de poesia, o (a) aluno (a) demonstra uma violência 

individual, provocada pelo amor passional entre duas pessoas, e há indícios de não ser 

correspondido, gerando o sofrimento, a dor da ausência. Essas percepções são demonstradas 

nos seguintes versos: “estou sofrendo”, “sofrer é ruim” e “esse sofrimento”.  

Em T 17, percebe-se a violência física através dos seguintes fragmentos: “minha tia 

não me bata” e “Minha tia não fique brava”. Presume-se que o (a) aluno (a) vive com a tia e 

que nessa relação o diálogo é substituído violência física.  

No texto “Violência”, (T 18), percebemos a preocupação do (a) aluno (a) em cobrar 

das autoridades competentes mais segurança para dirimir as questões de instabilidades de 

violência física e moral vividas pelas pessoas no dia a dia, inclusive, há exemplos dessas 
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situações nos seguintes fragmentos: “nos coletivos suburbano, nas ruas, enfim, em todas as 

localidades que precisa do efetivo da segurança”, “Precisamos cobrar mais dos governantes 

para que possa suprir as necessidades da população” e “Portanto precisamos lutar pelos 

nossos direitos e tentar de alguma forma, paracoebir as ações dos assaltantes”. 

No texto intitulado “O que estou achando das aulas das estagiárias”, (T 19), o (a) 

aluno (a) apresenta uma descrição de atos violentos que são desenvolvidos em sala de aula, 

logo, inerentes ao cotidiano escolar. Não se trata, evidentemente, da forma mais convencional 

de violência que se manifesta através da agressão física, mas de um tipo de manifestação mais 

sutil, característica da relação professor (a)/aluno (a) e que nem sempre é percebida por quem 

ocupa a posição de autoridade na sala de aula, constituindo, talvez o que muitos (as) autores 

(as) consideram como sendo a “violência simbólica”. Esse aspecto é exemplificado nos 

seguintes fragmentos: “Ela são muito legais mas tem ora que são muito chata”, “elas são 

educadas e bonitas eu gosto delas mas as vezes da vontade de sai da sala chigando elas” e 

“no primeiro dia quando elas chegaram eu dizia, elas são muito boa e legais mas no terceiro 

dia já vi que elas não é o que eu desse”. O que se percebe do cotidiano escolar, em especial, 

da sala de aula, é essa relação de oscilação na relação professor (a) aluno (a), sendo que o (a) 

professor (a) nunca se coloca na condição de agente dessas situações, atribuindo esse papel ao 

(à) aluno (a). 

Em “Filhos” (T 20), a referência feita à violência está registrada nos seguintes 

fragmentos: “Nunca me imaginei mãe, eu me via casada, formada e realizada 

profissionalmente, mas jamais mãe”, “No entanto eles vieram, sem planejamento nenhum, 

mesmo sem sonhá-los eles chegaram. Foi uma confusão, uma loucura” e “Filhos não veem 

com um manual de como educá-los, nem como entendê-los.” E percebe-se que a mulher sofre 

violência em abdicar de seus projetos de vida quando os filhos vêm sem planejamento e esse 

fato gera uma sequência de desorganizações na vida, pois a mulher sem experiência passa a 

acumular mais essa função materna, além das que desempenha enquanto trabalhadora. 

Nos textos “Os Amores da minha vida” e “Quem nunca amou?” (T 21 e T 22, 

respectivamente), a partir dos títulos, percebe-se que eles fazem referência a situações em que 

inexiste a violência, seja ela física verbal e/ou simbólica. 

Como já dito anteriormente, nos 04 (quatro) últimos textos, (T 23, T 24, T 25 e T 26, 

respectivamente) foi apresentada uma proposta de produção textual com o tema “Viver em 

rede no século XXI – Os limites entre o público e o privado”. Nela, solicitou-se aos (às) 

alunos (as) que selecionassem argumentos, fatos e opiniões para defender um ponto de vista 

acerca do tema sugerido.  
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Ademais, frisou-se que o texto não deveria ser escrito em versos, nem que fosse 

produzida uma narrativa, ou seja, foi exigido do (a) aluno (a) que elaborasse uma dissertação 

ou um texto temático, de modo que sua referência ao mundo se desse por meio de conceitos 

amplos, modelos genéricos, muitas vezes abstraídos do tempo e do espaço.  

Sabe-se que a base de uma dissertação é a fundamentação de seu ponto de vista, sua 

opinião sobre o assunto, para tanto, deve-se atentar para as relações de causa-consequência e 

pontos favoráveis e desfavoráveis, muito usadas nesse processo. 

Por essa razão, talvez, é que nas produções textuais acerca do tema sugerido, não são 

registrados tipos de violência que representem a realidade cotidiana dentro e fora da escola, 

como nos textos que se vinha analisando até aqui. A explicação para tal, deve residir no fato 

de que os (as) alunos (as) estiveram, nesses casos específicos, mais preocupados (as) com a 

exigência da estrutura textual solicitada, do que com o registro da violência, logo, esse tipo 

material não será considerado nesta análise. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Não é possível refazer este país, democratizá-lo, 
humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando 
de matar gente, ofendendo a vida, destruíndo o sonho, 
inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não 
transformar a sociedade, sem ela tampouco a socieade 
muda. 

(PAULO FREIRE) 
 

 
 Freire retrata a necessidade de se investir em educação para que se tenha a ausência da 

violência, e, ao debruçar-me, inquieto e apaixonadamente, durante 02 (dois) anos, sobre este 

trabalho de investigação, mais do que conceber a dissertação acadêmica, havia o desejo de 

que ele gerasse ressonâncias em meu fazer cotidiano dentro da escola, sendo ponto de partida 

e inspiração para redifinição de minhas práticas pedagógicas. Além disso, aspirava contribuir 

para a reflexão dos (as) educadores (as) que na lida diária com os (as) alunos (as), assumem a 

responsabilidade de tratar dos conflitos interpessoais e criar estratégias de ação educativa que 

promovam uma convivência, no interior da escola e fora dela, pautada na cultura da paz. 

 Realizar este trabalho de pesquisa foi, em vários momentos, um desafio teórico e 

metodológico. Teórico, pois os estudos realizados sobre a representação e a recorrência da 

violência nas produções dos gêneros textuais estão inseridos em muitas áreas do 

conhecimento, permeadas por diversas perspectivas analíticas, por vezes antagônicas, muitas 

vezes complementares. Sob este viés, fui impelido a aprofundar as referências teóricas em 

outros campos epistemológicos, embrenhando-me, para além da própria área da Educação, em 

estudos sociológicos, linguísticos, psicológicos, filosóficos e antropológicos.  

Quando iniciei a pesquisa, que parecia algo mais tangível, inclusive, porque a 

realidade investigada era restrita e sobre a qual eu já detinha um certo domínio, em termos de 

conhecimento, não imaginei que fosse me deparar com tantos obstáculos teóricos, como por 

exemplo, a própria definição do termo violência. Contudo, o fato é que, não obstante toda a 

diversidade analítica, localizada acerca do fenômeno, paradoxalmente, senti-me muito mais 

estimulado a dar cabo de sua complexidade. Ao invés de me contentar em apenas arrematar a 

análise de um fenômeno localizado, aceitei o desafio de mergulhar nas discussões sobre a 

violência, embora não esteja tão certo de que tenha cumprido aquilo a que me propus. 
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 Quanto ao desafio metodológico, a maior dificuldade foi alcançar um tipo de 

distanciamento necessário, já que se trata do mesmo ambiente de trabalho docente. A 

experiência nesse campo profissional e o uso da produção de gêneros textuais com a 

finalidade de trabalhar a oralidade e a escrita com os (as) alunos (as), a partir de motivações 

cotidianas da sala de aula e de fora dela, não havia ainda despertado o interesse para o padrão 

da violência nesse tipo de material.  

A perspectiva adotada até então, era a de correção da parte gramatical e estrutural do 

texto, dos elementos de coesão e coerência e da adequação ao tema proposto. Contudo, a 

frequência com o que o tema da violência aparecia, começou por despertar meu interesse, 

embora ainda não soubesse muito bem como abarcar essa problemática. Neste sentido, o 

desafio metodológico que se apresentava era o de como analisar esses textos, para além das 

preocupações da gramática normativa. 

Sob este aspecto, o método da análise de conteúdo se apresentou como um tipo de 

abordagem capaz de dar conta da complexidade de um fenômeno que sempre estivera tão 

próximo e que, no entanto, por muito tempo passou despercebido. A utilização deste modelo 

de análise permitiu não apenas a compreensão da violência, enquanto manifestação que afeta 

de forma decisiva a realidade daqueles (as) alunos (as) com os (as) quais eu lidava 

cotidianamente no ambiente escolar, como também me possibilitou sair da condição de 

professor para a de pesquisador do campo da educação, esfera de atuação em que a percepção 

da problemática é bem mais aguda. 

 Pesquisar sobre a representação da violência nas produções dos gêneros textuais de 

alunos da 7ª e 8ª séries da EMEF Doutor Carvalho Neto é adentrar num mundo obscuro e 

sombrio; é descobrir o que está além dos textos. Trata-se, ainda, de um exercíco de escuta das 

vozes que se apresentam nas produções dos gêneros textuais desses (as) alunos (as). Em 

minha investigação, constatei que tais representações envolvem relatos de violência física, 

verbal e simbólica em meio a uma série de testemunhos sutis, cuja motivação inicial, a 

atividade de produção textual na escola, nem tinha a ver com a temática da violência 

propriamente dia.  

 Por compartilharem de uma realidade tão violenta, muitas vezes, esses (as) alunos (as) 

não reconhecem as variações desse fenômento, quando ele se apresenta de forma mais 

camuflada, pois que possuem uma noção restrita de violência, associada apenas às agressões 

físicas.  

O mesmo se aplica aos (às) professores (as) entre os (as) quais eu me incluía antes 

desta pesquisa. Neste caso, o desconhecimento dos mecanismos sutis da violência se revela 
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mais grave, inclusive porque os (as) docentes participam de uma instituição e, enquanto tal, 

são difusores (as) e reprodutores (as) dessa violência simbólica que se manifesta através de 

formas sutis de controle e regulação. 

 Quanto aos textos produzidos pelos alunos (as), o que se depreende de sua leitura e 

interpretação, revela que o ambiente de convívio destes (as) estudantes, está eivado por 

situações de violência, as quais ressaltam quando eles (as) são estimulados (as) a produzir 

qualquer tipo de relato sobre seu cotidiano. No caso das produções textuais, a expressão dessa 

violência é ainda mais flagrante porque ela se constrói numa relação solitária do (a) aluno (a) 

com o papel e em um tipo de confiaça que ele (a) estabelece com o (a) professor (a), a quem 

destina o resultado de sua produção textual. 

Outra particularidade observada com relação ao universo escolar desses (as) 

estudantes é o fato de que, na escola propriamente dita, as manifestações de violência, 

originadas ou produzidas pelos (as) alunos (as), como o bullying, por exemplo, são incomuns, 

o que não significa dizer que no seu cotidiano esse fenômeno não esteja tão presente. O que a 

produção textual revela é que, a escola parace servir como uma espécie de válvula de escape, 

tanto no sentido do espaço do qual a violência estaria ausente, pelo menos nas suas 

manifestações mais brutais e evidentes, como também por oferecer a oportunidade para que, 

através de algumas atividades avaliativas, como a produção do texto, os (as) alunos (as) 

possam exprimir suas maiores angústias e insatisfações. 

Quanto aos (às) professores (as), embora estejam profundamente implicados (as) nesse 

ambiente da violência, já que atuam diretamente com os (as) protagonistas e/ou vítimas desse 

fenômeno, no caso, os (as) estudantes, parece haver um certo alheamento do seu papel de 

educador (a) na transformação desse estado de coisa e na apresentação de possibilidades 

mínimas de atenuação dessa problemática. Embora as atividades já estejam disponíveis como 

parte das exigências curriculares, quando aplicadas, o material que daí resulta é desprezado, 

sem que o seu caráter revelador seja percebido ou melhor utilizado. 

  Este aspecto me leva a acreditar na necessidade de promover discussões sobre a 

temática para ampliar o espectro conceitual dos (das) discentes, a partir das quais se poderá 

refletir acerca das condutas violentas na escola, transformando-as quando possível. É preciso 

reconhecer a responsabilidade das escolas pela situação dos (das) alunos (as) e vislumbrar a 

solução dos conflitos e buscar uma cultura de paz através de recursos localizados na própria 

instituição escolar. Tratar as questões do manejo de situações conflitivas por meio de debates 

e grupos de discussão em sala de aula e da implantação de metodologias de projetos 
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pedagógicos que incorporem efetivamente a não violência na escola e que seja extensiva ao 

cotidiano do (a) aluno (a). 

 Cabe também ao (à) professor (a) desenvolver a capacidade de detectar antagonismos 

e antecipar determinados conflitos, que sejam utilizadas as áreas do conhecimento para 

possibilitar o debate de questões éticas, estéticas, sexuais, raciais, políticas, dilemas humanos 

marcados pelas diferenças individuais e, por isso mesmo, muitas vezes, conflituosa. Urge, 

ainda, que seja estimulado o sentimento de pertencimento, criando instrumentos que regulem 

as relações, assegurem o direito de todos e de cada um.  

Por fim, seria necessário, além disso, que o (a) aluno (a) compreendesse os princípios 

que fundamentam as escolhas institucionais, de modo que as regras aplicadas sejam não 

apenas aceitas, como também compartilhadas por todos enquanto partícipes da comunidade 

escolar. Para tanto, talvez fosse necessário estabelecer relações baseadas em princípios 

dialógicos adequadas à promoção da tão propalada cultura da paz.  

 Não tenho a ingenuidade de achar que isso seria a panacéia para o problema da 

violência, pois sei que não é um problema de fácil solução e tampouco é tarefa restrita à 

instituição escolar. 

 Em relação a um eixo deste trabalho, a violência representada nas produções dos 

gêneros textuais, concluo que independente do gênero (homem ou mulher), da faixa etária ou 

do nível socioeconômico, os (as) alunos (as) deixam-se representar, ainda que 

inconscientemente, nas suas condutas violentas, tanto quanto agentes, quanto quando vítimas, 

sobretudo quando escrevem para o (a) professor (a), ainda que seja a partir de uma temática 

estabelecida pelo (a) docente ou diante de uma temática livre. 
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APÊNDICE A – PRODUÇÕES TEXTUAIS DIGITADAS 

 

TEMA LIVRE 

 

T 01       

 

O grande amor da minha Vida 

 

 Quando eu o aconheci eu tinha 15 anos foi amor a primeira Vista, eu não imaginava 

nada de ruim para mim. Quando eu estava com ela era tudo de bom so Felicidade. 

 Ao decorre do tempo eu mim Setia mas apaixonado por ela eu já não conseguia tira ela 

de minha vida eu Vivia So para ela. 

 De tanto amar eu robaria quebrava tudo em casa So andava Sujo, mas não alargava e 

Hoje eu tenho 35 anos to internado no Centro de recuperação de Drogados por causa dela o 

nome dela e crak e o apelido e cocaina não vo minti ainda So apaixonado por ela mas To 

Tentando esquecela. E aqui e meu depoimento de um apaixonado. 

 

 

T 02 

 

Substituição 

 

 Não gostei de ficar sabendo que possivelmente o professor de História podera ser 

substituido. 

 Nada contra a professor Rejeina ela e uma pessoa muito especial. tem carízima e 

comprensivel. Mais não esta no conceito de historia. Por que eu comento? Por falta de 

introzamento na materia substituida. 

 Por que Antonio Marcos? Por que ele Já tem o nome de quem Já fez historia no 

passado, ou seja Jeneral Romano. 

 Varios fatos contribui não so o seu nome mas a sua dedicação o seu carisima sua 

afinidade Perante ao seus alunos 

 tem sa exigencia mas na hora de esplicar parece que esta narando eu filme épico. 

 Tempo Medioval o moderno ele e chow de bola 
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 Reijina!. tenho certeza que ele é caapz de ensinar essa materia mas o Jeito com que 

Antonio Marcos e categorico não conigo imaginar as aulas sem Ele. 

 

  

T 03 

 

Sobre os acontecimentos do Clima 

 

 

 A terra está mudando parce que ela esta se mechendo ao rredor de tudo; em outros 

países chove muito, clima bastante quente, terremolos e etc. 

 Aqui em Aracaju Já começou a chover e ter trovoadas; eu acho que nós todos 

deveriamos parar para pensar que o planeta não é memso como na década aos poucos foi 

mudando muito. Nós seres humanos deveriamos preservar a terra e não maltrála e nem a 

natureza por que Deus morreu por agente e deixou varias maravilhas; más até agora poucos 

contribui, eu penso que Deus está zangado com o ser humano. 

 Muita violência, estrupos, jovens drogados filhos matando pai e mãe, pais abusam de 

suas propias filhas; A terra Já não é como antes que todo mundo vevia na paz é diferente é um 

matando o outro é por isso nós seres humanos devemos agradecer a Deus por tudo o que ele 

nos deu é agradecer pelo pão nosso de cada dia. 

 

 

T 04 

 
 uma vez tava bebendo  

 com  um amigo passou uma 

 menina muito gostosa e bonita 

 ai abracei meu colega que 

 Tava ao lado eta avião da 

 porra eta mulequa do caraio 

 meu irmão é minha noiva 

 ai a galera tava rindo ao lado 

 e o pior que era a noiva do cara. 
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T 05 
 
 Oi vou contar um pouco da Minhas Aventuras em minha passagem de bonde por varia 

ruas da cidade, e de carro por outras, noite desde logo a profunda diferença que ela apresenta 

em relação ao tempo de minha residência aqui: o seu aspecto é sem duvida bem outro. Vi 

grande número de loja de fazenda, de ferragens, Armazéns de molhados, armarinhos, cada de 

modas, de cabeleireiros, de chapeleiros, de pianos e outro instrumento de musica ourivessaria, 

oficina de alfaites, de sapateiros, hotéis restaurantes, cafés, alágios (pequenos hoteis Italianos) 

confeitaria, fabricas de carros, depósito de mobília, marcenaría e tanto ouro estabelecimento, 

muito deles embelezando as ruas com sua vitrines, exibindo objetos de bom gosto e de subido 

valor. 

 

 

T 06 

 

 Um dia, um homem apaixonado foi fazer uma declaração de amor na Porta de uma 

mulher mas a casa dela era de andar no meio da declarão rumou um Jarro na cabeça dele e fez 

poc que ele desmaiou a mulher que gostava dele tava com uma arma de fogo e quando via a 

mulher chogando o jarro ela puxou a arma de fogo e fez pou, pou, pou na cabeça dela e ela 

morreu quando o homem apaixonado viu ele botou a mulher na delegacia e foi atrás do outro 

amor. 

 

 

T 07 

 

 A tia de João falava que a perna da mesa esta quebrada. Mas ela quer pregar e ela me 

dize bata forte na cabeça do perego. 

 Quando eu batia no prego e fazia “toc-toc”, teve uma hora eu bati com muita forsa que 

acertei meu dedo. 

 

T 08 

 

 Os poemas são pássaros que chegam 

   Não se sabe de onde e pousam no livro que lês 
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 Quando fechas o livro, eles alçam vôo 

 Como drum alçapão, Eles não têm pouso nem porto. 

 

 

T 09 

 

 Amigo não é aquele que quer que você seja do jeito dele e sim 

 Aquele que aceita o seu jeito de ser. 

 

 Esta vida é uma viagem pena eu estar só de passagem. 

 

 

T 10 

 

 O cachorro da vizinha 

 faz au, au, au toda noite 

 O trêm passa todos 

 os dias fazendo pom, pom 

 O homem bate na porta 

 toc, toc 

 

 

T 11 

Olho de gato 

 Era uma menina que via as coisas imaginaria êla tinha uns 7 anos quando a mãe dela 

morreu. 

 A parti dai ela começou a ver os animais como gente e acabou se apaixonando pelo 

um burro e quando ela voltou ao mundo real a menia ficou muita confusa o que ela esta 

vendo. 

 

T 12 

 

O bando pegou o bijo 
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 Os três Astranalta estava camiado pelo Jardim ai quando um se perdeu dos outros ai au 

a manhecer apareseu no fundo do jardim o astronalta tentado pergunta quando vio o povo 

ficou. Assustado quando vio o bilho verde o bicho falhou eu quero falar com você ai os seres 

humano pensou que ele queria briga ai eles trouse os cachorros que eles eram casados pegou 

as espingada. escopetas e os revoveres e ai foram atrás acharam. o bicho verde. correu. tanto 

que quase morre se. não fose o No ele palou nadau. Ate. Atrevesar o riacho depois ele. Somio 

 

 

T 13 

 

Agrotóxicos 

 Os agrotóxicos estão prejudicando muito o meio ambiente e a nós também. 

 * como combater os Agrotóxicos. 

 Tem como diminuir as consequência dos agrotóxicos fazendo uma mistura - sal, 

vinagre e água. 

 

Lixo Eletrônico 

 Hoje os aparelhos eletrônicos estão aumentando muito e como consequência o lixo 

eletrônicos também. 

 Muita gente não sabe como lidar com esse lixo jogam em qualquer lugar e acabam 

acontecendo vários casos. 

 

Reciclagem 

 A reciclagem é um papo muito importante porque o lixo é um dos casos de doença 

mais frequentes então vamos tomar cuidadado. 

 Tem três tipos de reciclagem: 

 Plastico – Que e a cor vermelha com o plástico pode reaproveitar muita coisa uma 

garrafa peti pode virar uma cestinha, ou fúnil, etc... 

 Papel – Que é a cor verde. Com o papel odemos fazer novos papeis, origames, etc... 

 Metal – Que é a cor amarelo. Com o metal nós podemos fazer portões, etc. 

 Vidro – Que é a cor azul. Com o vidro podemos fazer novoso vazos. 

 Borracha – A borracha já é outro assunto porque não tem com (de reciclagem), mas é 

um caso bom de discutir também, com a borracha nos podemos fazer nos pneus e muito mais. 
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Mas tem muita gente que não sabe como fazer quando tem pneu no lixo, muitos queimam, 

jogam em terrenos baudios, e favorece a dengue.  

 

Lixão de Rosário do Catete 

 O lixão de Rosário é muito precário porque criou-se casas ao redor e poem em perigo 

essas familias. 

 E agora querem trazer o lixão de Aracaju para cá tambem. 

 

 

T 14 

 

Olho de Gato 

 Era uma menina que via as coisa imaginária ela tinha 7 anos ela todas vez que mudava 

vísual ela não se reconhecia aí ela começava a chorava aí chorava aí ela começou ver os 

animais como pessoas ela vivia mais no mundo imaginária aí como a mãe dela morreu ela 

sabia que estáva perdendo uma parte dela aí ela se apaixonou por um burro ai á menina ela 

voltou o mundo atual aí ela ficou assim meia confusa. 

 

 

T 15 

Sem Casa 

 O teto some, como algodão doce desmanchando entre o o céu da boca. 

 A solidão toma conta do ser humano, feito o tsunami entrando no Japão. 

 O que é ser uma pessoa sem casa? 

 A pessoa mais infeliz do mundo. 

 Mães se desesperando ouvindo buá, buá, buá de seus filhos passando fome e sede. 

 Sem casa “uma expressão muito forte para um ser humano, de uma qaulidade baixa. 

 Sofrer com razão, 

 Sofrer sem esperança, 

 Sofrer com solidão. 

 Essa é a vida de uma pessoa sem casa. 

T 16 

 

 Você não sabe como 
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 estou sofrenDo 

 

 Você não sabe como 

 sofrer é ruim 

 

 Você não sabe que 

 esse sofrimento 

  

 É por que não tenho você!...  

 

 

T 17 

 

 Emanele com o seu jeito espivitado, sentou na cadeira e ficou se mexendo demais e 

quebrou o braço e a perna da cadeira, com isso sua tia ficou furiosa. 

 Emanuele diz: 

 Minha tia não me bata 

 Minha tia não fique brava. 

 

 

T 18 

 

Violência 

 O índice da violência vai crescendo no nosso estado de forma alarmante, a sociedade 

em geral sofre com as consequências dos assaltados que amedronta pelos lugares onde vão 

cometer o ilícito. 

 A Segurança precisa mais ser rápida nas ocorrência, para poder tentar amenizar o 

sofrimento que nós passamos no dia a dia. Principalmente de tudo nos coletivos suburbano, 

nas ruas, enfim, em todas as localidades que precisa do efetivo da segurança. Precisamos 

cobrar mais dos governantes para que possa suprir as necessidades da população. 

Portanto precisamos lutar pelos nossos direitos e tentar de alguma forma, paracoebir as ações 

dos assaltantes, e recuperar as pessoas que vive de forma desfavorável dentro da sociedade. 
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T 19 

 

O que estou achando das aulas das estagiárias 

 Elas são muito legais mas tem ora que, são muitochata, Márcia ela fica quieta mas no 

fundo ela e ruim elas são educadas e bonitas eugosto delas mas as vezes da vontade de sai da 

sala chigando elas, no primeiro dia quando elas  chegaram eu dizia, elas são muito boa e 

legais mas no terceiro dia já vi que elas não é o que eu dese. 

 

 

T 20 

“Filhos” 

 Nunca me imaginei mãe, eu me via casada, formada e realizada profissionalmente, 

mas jamais “mãe”. 

 No entanto eles vieram, sem planejamento nenhum, mesmo sem sonhá-los eles 

chegaram. Foi uma confusão, uma loucura, porém, foi também maravilhoso, aliás é 

maravilhoso. 

 Filhos não veem com um manual de como educa-los, nem como entendê-los, mas 

junto eles nós ganhamos uma dose extra de amor eterno, de compreensão sem fim e de 

paciência dobrada. O amor pelos filhos é tão grande que você esquece em minutos as 

travessias e mal criações que eles cometem. O apego que temos a nossos filhos devia diminuir 

com o passar dos anos, mas o que acontece é exatamente o contrário, aumenta e muito, e é 

nesse momento que não me imagino sem eles, minhas proles e agora a razão de toa minha 

vida. 

 Em fim eu cheguei a conclusão que quem não tem, não sabe como é, e quem tem não 

esquecerá jamais, da emoção que nos preenche. É assim que imagino que acontece com todas 

as mães, independente de tê-los nascidos da gente ou adota-los. o amor é o mesmo: crescente 

e infinito. É dessa maneira que descrevo o meu amor de mãe. 

 

 

 

T 21 

Os Amores da minha vida 

 Minha trajetória, e meus amores, há meus amores, todos os dias as 6:00 horas da 

manhã, eu recebo um dos meus amores, que me faz acordar com o melhor dos humores, 
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mesmo nos dias, mais tristes, chuvosos e sombrios, ele chega com o sorriso mais puro e doce 

pedindo carinho, esse amor é um dos mais essenciais, pois dele eu começo a sentir meu 

instinto materno, esse amor chama-se Heitor Felipe, há o pequenino raio de luz que amo 

tanto, a nove meses ele chegou e encantou a todos. Meu outro grande amor, me deu a vida, 

mim ama acim de tuo e todos, é a única na qual posso confiar e contar sempre, peço a Deus 

em minhas orações que ela permaneça por muito tempo em minha vida, o nome desse amor é 

Givlda, minha mãe que faz os meus dias mais felizes, não sonhei com outra, pois ela é a 

minha forma perfeita. Há amores, tenho um outro grande amor, que jamais esqueceria, pois 

ela me apoia, me ama, me orienta, repreende sempre que necessáriofor, esse amor se intitula 

minha segunda mãe, que faz com que o amor anterior tenha ciúmes, o nome desse amor é 

Maria, minha tia que amo tanto. Amores vão e vem, alguns ficam, outros vão e não voltam, 

mas a verdade é que os que permanecem serão sempre os verdadeiros amores da minha vida. 

 

 

T 22 

Quem nunca amou? 

 Acredito que não existe uma pessoa tão forte ou poderosa que não seja capaz de dar ou 

receber amor, sentimento este que não custa nada mais vale muito. 

 Quando falamos de amor logo, recordamos as primeiras paixões, o primeiro beijo, 

momentos esses que pareciam eternos pois foram muito importantes para nossas vidas. 

 Embora que o amor não se limita a um homem e uma mulher, amamos vários objetos, 

pessoas, animais, lugares e etc. Alguns com mais intensidade por nos confortar e alegrar como 

o sol depois da chuva. 

 Enfim amamos porque é da natureza humana sentir e transmitir afeto, carinho, 

respeito, confiança dentre outros que se resume em uma só palavra capaz de romper barreiras, 

curar feridas e unir pessoas. 

 

 

 

 

TEMA: Viver em rede no século XXI – Os limites entre o público e o privado 

 

  

T 23 
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 Há algum tempo a internet passou a fazer parte de nossa rotina, por isso nunca 

deixamos de usar sempre a internet. No mundo de hoje a revolução on-line, com o acesso a 

rede se tornou uma grande necessidade, para as pessoas que possui um perfil na internet. 

 Com o uso do Facebook, Orkut, MSN para se comunicar ficou mais fácil para os 

amigos de outros lugares, a internet está cada vez mais atraindo pessoa, por isso devemos ter 

muito cuidado com os golpes de relacionamento, documentos falcificados e outros tipos de 

golpes que a internet pode trazer. Hoje em dia a tecnologia esta avançando cada vez mais e 

mais. 

 A internet é um meio de ajuda para muitas pessoas trabalhar, estuda, a internet pode 

trazer muitas coisas de ruins, mais também pode trazer coisas boas. 

 

 

T 24 

 

 Diante da evolução tecnológica vivemos em um mundo globalizado onde a internet 

facilita a vida das pessoas, possibilitando o contato e a comunicação em todo o mundo. 

 Podemos efetuar através da internet pagamentos bancários, transferenças, pesquisas, 

compras e vendas de produtos sem precisar sair de casa. 

 O acesso aos sites de relacionamento pode ser públicos e privados como Orkut, MSN, 

Facebook, Twitter e outros. A internet melhorou a vida de muita muita gente, hoje podemos 

dizer que tudo que fazem e que fazemos está ligado a internet. Mas quando as pessoas exagera 

isso pode se tornar um problema muito grave. 

 Muitas pessoas ficam 24h conectada na rede e isso pode mais tarde aparecer sintomas 

que descadeia deonças como problemas na visão entre outros. 

 São muitois os sites legais que existem internet mas tem outros (sites) que inflência em 

coisas más. 

 Devemos saber os limites disso tudo por que tem muita gente que tenta se fazer de 

amigos por muito sites e acaba e acaba acontecendo de muitas vezes pessoas ficarem 

desaparecidas e nunca mais voltar para casa. 
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T 25 

 

 Com a internet as pessoas mudaram muito, porque agora ficou muito mais fácil fazer 

suas atividades, trabalhos, se comunicar, interagir com o mundo todo e muito mais, além 

disso tem várias redes sociais, algumas delas são o orkut,msn, facebook, entre outors. 

 Na internet podemos encontrar tudo, mas muitas vezes, chega até a se tornar um vício, 

vários jovens principalmente, são tão viciados que deixam até de comer, estudar, se divertir 

para ficar mexendo no computador. 

 A internet pode ajudar muito, mas também pode prejudicar, é através dela que que 

acontecem várias coisas, tais como assassinatos, estupros etc, então devemos tomar bastante 

cuidado ao trocar-mos mensagens, recados em bate papo ou até mesmo em redes sociais. 

 Mas a internet tem os dois lados: O bom e o ruim, então devemos tomar cuidado ao se 

comunicar com pessoas que conhecemos a pouco tempo e já chamamos de amigos (as).  

 Temos que aprender que cuidado nunca é demais e nunca faz mal! 

 

 

T 26 

 

 “A maioria das regiões brasileira levou meses para tomar conhecimento de que o 

Brasil havia declarado independência. Em pleno séc XXI, toda e qualquer informação 

propaga-se em questão de segundo a todos os Continentes”.  

 Em pleno séc XXI, toda e qualquer informação propaga-se em questão de segundo a 

todos os Continentes. Mas até que ponto essa evolução tecnológica beneficia a população 

Mundial? Aos poucos as pessoas vão buscando qualidade de vida. Tudo isso faz parte da 

Conciência Cidadã na população. Com isso contribui o fato de que as pessoas estão mais 

informadas, e, portanto, mais concientes. Estar Conectado, em tempos tão evoluídos em 

tecnologia, não é apenas entretenimento, mas também necessidade. 

 É válido mencionar que informações em rede são lransmitidas a públicos, podendo ser 

restritos ao destinatário, ou seja, a quem se direciona o conteúdo, ou não, onde e pública sua 

visualização. 
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Apêndice B - QUESTIONÁRIO 

 

Prezado (a) professor (a), 

 

Sou mestrando do Núcleo de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Sergipe – UFS, ligado à linha de Pesquisa: Formação de Educadores: Saberes e Competências 

sob a orientação do Professor Doutor Paulo Sérgio da Costa Neves e estou realizando a 

pesquisa que versa sobre “A representação e/ou a recorrência da violência nas produções dos 

gêneros textuais de alunos de uma Escola do ensino fundamental da rede pública municipal de 

Aracaju”, que tem como objetivo interpretar a representação e a recorrência da violência na 

produção de gêneros textuais de alunos da 7ª e 8ª séries dos períodos vespertino e noturno na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Doutor Carvalho Neto.   

A técnica escolhida para a coleta de dados empíricos da investigação foi além das 

análises dos textos produzidos pelos (as) alunos (as), a aplicação ao corpo docente deste 

questionário. 

Sua colaboração é fundamental para o desenvolvimento deste estudo e poderá trazer 

contribuições para a formação de educadores (as) e pesquisadores (as) da área de Educação, 

bem como o aperfeiçoamento de vivências para a cultura da paz dentro e fora da escola. 

Participar desta pesquisa é uma opção e fica assegurado o direito de não querer 

participar. 

Caso você aceite participar desta pesquisa, informo- lhe que: 

A) Será mantido em sigilo o seu nome e a disciplina que você ministra; 

B) O propósito do estudo não é avaliá-lo (a), mas sim caracterizar o seu 

comportamento em busca de vivências em sala de aula para a cultura da paz; 

C) Para colaborar com a pesquisa é necessário que você responda ao questionário até o 

final; 

D) Os resultados serão divulgados em publicações de cunho científico. 

Certo de contar com sua colaboração, coloco-me à disposição para os esclarecimentos 

que forem necessários. 

 

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: Marcio Cardoso Lima 

E-mail: mcardosolima@uol.com.br – tel.: 9977-7720 
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Questionário 

 

I. PERFIL 

   

1. Sexo 

(         ) Feminino   (         ) Masculino 

 

2. Faixa Etária 

(         ) de 18 a 28  

(         ) de 26 a 30  

(         ) de 31 a 40  

(         ) de 41 a 50  

(         ) acima de 50  

 

3. Remuneração 

(         ) de R$ 1.500,00 a 2.000,00  

(         ) de R$ 2.001,00 a 3.000,00 

(         ) de R$ 3.001,00 a 3.500,00 

(         ) acima de R$ 3.500,00 

 

4. Atuação Docente 

(         ) de 1 até 2 anos    

(         ) de  2 anos e 1 dia até 5 anos 

(         ) de 5 anos e 1 dia a 10 anos 

(         ) mais de 10 anos 

 

II. QUESTÕES ESPECÍFICAS 

 

5. Você é professor (a) da escola em qual (is) turno (s)? 

(         ) Vespertino   

(         ) Notunro 

(         ) Nos dois (Vespertino e Noturno) 

 

6. Como você percebe a violência escolar? 
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(         ) Apenas entre alunos nas manifestações do bulling.            

(         )  Entre os membros da comunidade que freqüentam a escola. 

(         )  Entre professores. 

(         ) Entre alunos e professores. 

(         ) Entre coordenadores. 

(         ) Entre servidores administrativos. 

(         ) De outra (s) forma (s). Qual (is)? ____________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Você percebe a representação da violência nas produções textuais de seus (as) alunos 

(as) quando respondem questões discursivas referentes à sua disciplina?  

(         ) Sim   (         ) Não 

Em caso positivo, descreva o (s) caso (s) mais recorrente (s): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Você trabalha o tema transversal violência proposto pelos PCN’s nos conteúdos 

programáticos referentes à sua disciplina? 

(         ) Sim   (         ) Não 

 

Em caso positivo, de que maneira: 

(       )  estabelecendo discussões orais sobre casos cotidianos veiculados  nos Meios de 

Comunicação de Massa;                        

(         )     exibindo filmes e documentários envolvendo a temática; 

(         )     fazendo leitura de textos sobre a temática; 

(         )  de outra (s) maneira (s). Cite-a (s):___________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


