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Resumo:

O presente artigo é resultado do projeto de extensão em desenvolvimento intitulado “Você tem medo de quê A
violência no ambiente da escola pública no Município de Piranhas (AL)”. Objetivamos problematizar experiências
vividas com alunos do 6º ano da Escola Estadual Xingó II (EEX II) durante encontros que visaram mapear os medos
que permeiam a mente dos estudantes e a forma como eles lidam com ele. Para tanto, apresentamos uma descrição
etnográfica dos encontros e problematizamos o contexto político, social e econômico no qual estão inseridos os
alunos, a escola e a família. Constatamos, assim, que as subjetividades que permeiam a mente dos nossos alunos
determinam parte das suas capacidades cognitivas e psicológicas para o aprender.

Palavras-chave: medo, violência, escola.

Resumen:

El presente artículo es el resultado del proyecto de extensión en desarrollo titulado "¿Tiene miedo de qué La violencia
en el ambiente de la escuela pública en el municipio de Piranhas (AL). Hemos intentado problematizar experiencias
vividas con alumnos del 6º año de la Escuela Estadual Xingó II (EEX II) durante encuentros que apunta a mapear los
miedos que permean la mente de los estudiantes y la forma en que tratan con él. Para ello, presentamos una
descripción etnográfica de los encuentros y problematizamos el contexto político, social y económico en el que están
insertados los alumnos, la escuela y la familia. Constatamos, así, que las subjetividades que permean la mente de
nuestros alumnos determinan parte de sus capacidades cognitivas y psicológicas para el aprendizaje.

Palabras clave: miedo, violencia, escuela.

Poucos temas têm sido tão debatidos e gerado tantas incertezas como o da violência. Afinal, por mais que seja
comum afirmar que “Ela está por toda parte”, são bastante tortuosos os caminhos que nos permitem fazer com que a
mesma deixe de estar em todos os cantos. De forma evidente ou sublimada, o fato é que a violência é um problema
social que está para além dos corpos machucados ou dos objetos roubados. A profundeza de seu alcance perturba
mentes, gera síndromes e nos traz como dado a certeza de que vivemos em uma “sociedade de risco”, do
“descontrole”, do “medo” (BECK, 1997). Parte deste contexto global, a escola apresenta-se como um espaço
complexo, no qual formas variadas de violência são processadas e vivenciadas pelos diversos atores que a compõem
(professores, alunos, pais e demais sujeitos sociais). Ao conjugar em um único espaço indivíduos com diferentes
trajetórias de vida, a escola torna-se também um lugar onde diferentes formas de violência são vividas e praticadas.
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Diante disso, o presente artigo tem como proposta analítica apresentar algumas considerações sobre os temas
“medo” e “violência” de dados coletados a partir do projeto em desenvolvimento: “Você tem medo de quê A violência
no ambiente da escola pública no Município de Piranhas (AL)”. Com duração de oito meses, o projeto vem sendo
implementado sob a orientação da professora de Sociologia do Instituto Federal de Alagoas, Campus Piranhas, com o
apoio de dois bolsistas e outro tantos voluntários. O mesmo tem como objetivo transformar a violência da experiência
vivida à experiência refletida, de forma que comportamentos e atitudes tidos como naturais sejam analisados sob uma
ótica mais criteriosa. Neste sentido, ao estimular os alunos a expressarem seus medos e aflições, assim como ao
problematizar situações vividas por eles mesmos no cotidiano, espera-se incitar dos próprios alunos posturas
alternativas àquelas permeadas pelo medo e insegurança.

O público-alvo escolhido para aplicação do projeto tem características bastante específicas. Tratam-se de estudantes
do sexto ano do ensino fundamental, com faixa-etária entre 11 e 15 anos de idade. Todos estudantes da mesma
escola pública (EXX2), situada num bairro periférico da Cidade de Piranhas, no Estado de Alagoas[1]. De acordo com
informações de gestores da escola, os estudantes ali matriculados vêm de família de baixa renda, cujos pais
trabalham em lavoura, casas de famílias ou não tem renda fixa.

Tendo em vista que o Projeto de Extensão vem acontecendo há pouco mais de cinco meses, os dados coletados para
a análise aqui desenvolvida é fruto de basicamente três encontros com alguns gestores da escola, algumas conversas
com professores e duas oficinas realizadas com os alunos. Diante disso, a proposta deste artigo não é em si
apresentar análises conclusivas sobre o tema do medo e da violência na escola pública, mas tão somente relatar essa
experiência inicial e dispor sobre algumas das subjetividades que estão presente no processo de
ensino-aprendizagem.

Em uma sociedade na qual as habilidades cognitivas do aluno são incisivamente cobradas, parece não ter restado
espaço para que o mesmo “conheça a si mesmo”. Respostas aparentemente simples como, “por que estão na escola”
ou “o que querem ser no futuro” parecem esbarrar no medo nivelado: eu venho a escola porque os meus pais me
obrigam; eu estudo porque se eu tirar nota baixa vou ficar de castigo ou apanhar; e eu não sei o que quero ser no
futuro, mas tenho convicção de que o que eu vou ser não tem nada a ver com o que eu faço todos os dias na escola.

1. O PRIMEIRO CONTATO COM OS ALUNOS

Na nossa segunda visita à escola, fomos recebidos na sala da coordenadora pedagógica. Ao tempo em que ela
recebia três alunos em sua sala, pediu-nos para entrarmos e esperarmos lá mesmo. Naquele momento, tivemos a
oportunidade de acompanhar uma situação tensa, na qual, alunos acusados de indisciplina estavam sendo chamados
a atenção pela coordenadora. Naquele momento, o comportamento de um aluno em específico nos chamou atenção:
tratava-se de uma criança totalmente agitada, que não conseguia parar diante da fala da gestora; ele entrava e saia
da sala por diversas vezes; não parava de movimentar-se durante a tentativa de mediação; incitava os outros dois
colegas a agirem como ele; e, ao final, quando sugerido que ele fosse à biblioteca para ler um livro, o mesmo reagiu
dizendo que voltaria para a sala de aula. Alguns segundos depois, ao não ser aceito pela professora, o discente
entrou de forma súbita na sala em que estávamos, disse que não iria para a biblioteca e, como não era aceito em sala
de aula, decidi, ele mesmo, ficar no corredor.

Os dois alunos que também foram levados à sala por acusação de indisciplina, não se contiveram com as reações do
colega e passaram boa parte do tempo sorrindo do comportamento do mesmo. Tentando manter o controle da
situação, a coordenadora começou a fala perguntando se eles gostariam de ficar como o colega, se eles achavam que
o colega tinha algo de bom a oferecer a eles. Fazendo movimento de negativa, os alunos foram orientados de que
teriam os seus pais informados da situação caso procedessem da forma como vinham agindo, além de serem
alertados dos transtornos que isso causaria, já que, os seus responsáveis teria que perder um dia de trabalho para
resolver aquele problema. No final da conversa, os alunos receberam a mesma punição: teriam que ir para biblioteca e
fazer a leitura de um livro.

Ao saírem os estudantes da sala, a coordenadora desabafou falando o quanto era difícil lidar com àquela situação.
Além de estar há pouco tempo naquela instituição, não tinha o apoio de uma equipe multidisciplinar que pudesse
auxiliá-la no trabalho. Na conversa, fala sobre a falta de um profissional da psicologia, esclarecendo que o caso de
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rebeldia do primeiro aluno era decorrente, na visão dela, de uma série de transtornos psicológicos vividos pelo
mesmo.

O caso daquele aluno é bastante complicado. Ele age assim há muito tempo, os
professores não suportam mais. Ele vivencia caso de violência em casa, a mãe é uma
mulher extremamente agressiva, ela já bateu até no pai. Uma vez ele (o pai) chegou aqui
chorando dizendo que a mulher batia nele, que queria se separar. Mas até hoje nada.
(Informante 1)

Àquele primeiro contato com os alunos e a coordenadora nos deu uma dimensão mais exata sobre os desafios que
teríamos pela frente. Afinal, naquele contato que durou menos de trinta minutos, já podíamos visualizar problemas de
diversas naturezas: familiar, estrutural, pedagógica, socioeconômica, psicológicas. Algo que parecia encaixar-se nas
características mais gerais que envolvia o cenário das escolas públicas periféricas, porém, que também nos diziam
sobre um sistema social, cultural, político e econômico bastante questionável.

A cena que ora víamos ali revelava mais do que a rebeldia ou o mal comportamento de alguns alunos e a tentativa de
contenção de um gestor escolar. Naquele pequeno espaço circundavam os determinantes sociais de uma cultura
marcada pela divisão de classes, pela desestruturação das famílias, pela normalidade com que a violência está
presente na vida daquelas crianças. Pelo sucateamento de uma educação pública que não fornece o mínimo para o
que se prevê como formação educação de crianças e adolescentes.

Além dos vários problemas estruturais, aquele encontro, que durou pouco mais de 20 minutos, apresentou-nos uma
série de erros que foram aos poucos transformando-se em praticamente uma agressão. Primeiro, houve um erro por
parte da coordenadora ao convidar pessoas alheias à escola para ficarem em um mesmo ambiente em que se estava
debatendo particularidades do comportamento dos alunos. Além de constrangedor, aquela situação poderia ser
intimidaria para todos que ali estavam. Todavia, sabemos que a sobrecarga de serviços de um coordenador que tem
que receber aluno, professores e pessoas externas à escola, se não justifica, ao menos esclarece que aquele erro
seria possível.

Segundo, os danos e problemas das comparações. Ao tentar convencer os dois alunos menos agitados de que eles
não deveriam seguir o exemplo do colega, que o mesmo não poderia ser visto como exemplo, abre-se a possibilidade
para uma série de outras implicações: divisão dos alunos entre o bom e o ruim, entre àquele que é exemplo e àquele
que não deve ser visto como referência. Naquele momento, fronteiras foram estabelecidas, e tanto na mente dos
alunos que ouviam aquilo quanto na mente da própria gestora, o aluno tido como mais rebelde parecia ser dado como
um “caso perdido”, um sujeito que não poderia ser melhorado. Assim, ficou claro que uma situação que começou com
rebeldia e falta de respeito dos alunos, foi finalizada com uma ideia determinista segundo a qual “alguns indivíduos
não terão mais chance”. Ali, abriram-se as portas para o pré-conceito, para as hierarquias e para a constatação de
que a falta de uma equipe multidisciplinar em uma escola pode gerar danos irreparáveis, porque um gestor não tem
obrigação de desempenhar, com competência, mil profissões para as quais não se formou.

Por fim, a leitura como punição. Depois de esgotar as possibilidades de diálogo, a solução encontrada pela gestora foi
castigar os alunos exigindo deles a leitura de um livro. A tarefa era clara: eles iriam para biblioteca, leriam um livro
curto e voltariam para contar o resumo do que haviam lido. Ocorre que, tanto nas palavras da gestora quanto na
própria visão dos alunos, ler realmente é um castigo, tão ruim o pior do que receber uma broca dos pais, ou ficar sem
ir para o recreio, ou não poder brincar com os colegas. Então, se confirmamos e reforçamos esta ideia, implicitamente
estaríamos reforçando que grande parte da vida dos alunos na escola é um castigo, já que é função desta fazer com
que os alunos aprendam a ler e a escrever. Logo, como cobrar do aluno um imaginário positivo da escola quando o
tempo todo afirmamos noções negativas desta

A percepção que tivemos desse primeiro encontro com os alunos, ainda que fosse um encontro totalmente
inesperado, foi de que a linha que divide a escola como um espaço de aprendizagem ou um espaço de representação
do medo são extremamente tênues. Isso porque ao mesmo tempo em que a escola é um lócus que recebe pessoas
com uma diversidade grande de medos, é também o espaço onde novos são criados, sejam nas relações
interpessoais, coletivas, individuais ou institucionais
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2 - VOCÊ TEM MEDO DE QUÊ

A primeira oficina realizada com os alunos da Escola Estadual de Xingó II (EEX II) ocorreu na própria escola e teve
como objetivo apresentar para os mesmos qual a finalidade do projeto, quais atividades seriam desenvolvidas e
quando seriam os nossos encontros. Já naquele momento, estimulamos os alunos a falarem dos seus medos, de
forma que, depois de algum tempo de debates e conversas, fizemos a pergunta norteadora do nosso trabalho: você
tem medo de quê

Mais do que obter um conjunto material de respostas, procurávamos, naquele momento, mapear os sentimentos de
medo relatados pelos alunos, para, assim, termos um direcionamento de como seriam os encontros futuros. Afinal, por
mais que tivéssemos um projeto com atividades e temáticas previamente definidas, sabíamos que seriam as
demandas dos alunos que norteariam nossas ações.

A metodologia que adotamos foi simples: entregamos um pedaço de papel aos alunos e pedimos para que eles
falassem do que tinham medo. Sem os identificarem, explicamos que eles poderiam colocar qualquer resposta e que
ninguém saberia o que eles tinham respondido e as respostas não seriam divulgadas ali.

Com as repostas em mãos, percebemos que as citações foram as mais variadas possíveis. Alguns disseram ter medo
de bichos (cobra, aranha, cachorro); outros de assombração; outros de Deus. Mas apesar da variedade de respostas,
algumas foram tão recorrentes que nos permitiram traças um padrão. Entre os alunos do sexto ano da EEX II, os
medos mais citado foram três: medo dos pais e professores, medo de reprovar de ano e medo de abuso sexual. Além
destas, uma resposta chamou-nos bastante atenção: uma garota, que identifica o nome na folha, responde que tem
medo de não ser aceita porque ela gosta de meninas.

O medo dos pais e dos professores foi o tema mais recorrente entre os estudantes. Como não tínhamos pedido para
que os alunos explicassem o porquê do medo, pudemos perceber apenas em alguns casos as justificativas par tal
fato, já que parte deles optou por expressar os motivos. O ponto que nos chamou atenção foi a relação entre ter medo
dos pais, dos professores e da reprovação. Os alunos associação os professores pela sua reprovação (na verdade os
culpabilizam), e temem a autoridade dos pais diante da possibilidade da reprovação. Diante disso, é como se, nas
entrelinhas, a escola funcionasse como um campo de guerra, na qual todos tentam bombardeá-los e a função deles é
se salvarem. Ao mesmo tempo, ter medo dos pais e professores tem uma relação direta como temer a reprovação.

É interessante notar que a ideia de reprovação não está relacionada com a ideia de perder o ano de estudo, ou não
ter conseguido êxito mesmo depois de um ano de trabalho. Talvez por conta da idade, o receio deles é somente com
a responsabilidade de provar para os seus genitores que as exigências deles foram atendidas, e com isso, não ficarão
de castigo e não sofreram violência física.

Outro dos medos mais citados foi o de agressão sexual. Embora nenhum dos alunos tenha expressado os motivos,
esse fato nos pareceu bastante intrigante, posto tratarem-se de indivíduos tão jovens. Todavia, quando observamos
que uma aluna expressou o receio de sofrer preconceito por “gostar de meninas”, tivemos a percepção que o tema da
sexualidade está mais próximo da realidade deles do que supúnhamos, o que significa que precisa ser discutido.

1. UM DIA DE CINEMA

A segunda oficina realizada foi a apresentação de um filme (Um grito de socorro), cuja temática abordada era o
bullying. A atividade aconteceu no auditório do Instituo Federal de Alagoas/Campus Piranhas, local este cuja estrutura
física fez gerar uma sensação de cinema. Ao apresentarmos outro ambiente fora do que os alunos conheciam, o
objetivo foi, além de gerar um clima diferente do habitual, estimulá-los a pensar que uma instituição com curso técnico
e superior não era distante da realidade deles.

Curiosos por conhecerem as instalações do lugar novo, o desafio da atividade foi então tentar fazer os alunos
concentrarem-se no que estava sendo apresentado. Todavia, apesar de todos os esforços, inclusive assegurando
alimentação e um tipo de filme viável para a idade dos mesmos, o resultado não foi satisfatório. Além de não
conseguirem parar para ouvir o conteúdo do filme, a grande maioria dos alunos ficou impaciente, levantando e saindo
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da sala o tempo todo, tirando brincadeira com os demais colegas, fazendo uso de celulares.

Diante daquela situação em que nos encontrávamos, várias atitudes foram tomadas, incluindo desde broncas,
conversas, ameaças e retirada de alunos da sala. A dificuldade de sensibilizá-los para o conteúdo do filme foi imensa
e muito desgastante. No entanto, apesar da angústia inicial, sabíamos que àquilo não se tratava apenas de casos de
indisciplina ou rebeldia proposital.

Primeiro, ao observarmos a composição daqueles alunos, percebemos que, embora estivessem na mesma série, os
perfis etários e de desenvolvimento psicológico eram muito diferentes. Por um lado tínhamos alunos mais novos, com
idade entre 11 e 12 anos, com um perfil mais tímido e obediente. Estes demonstravam-se mais atentos e interessados
no que estava sendo apresentado. Por outro lado, tínhamos alguns alunos de meia idade, entre 12 e 13, apresentando
uma postura ansiosa e exaltada, mais difícil de ouvir orientações. Eles conversavam muito e diziam o tempo todo que
não gostavam do filme, que queriam conhecer os arredores do local. Por fim, ainda havia um grupo dos
aparentemente mais velhos, formado por alunos com idade média entre 14 e 15 anos e que apresentavam um
comportamento de isolação. Não aceitaram o lanche, ficaram a maior parte do tempo no celular e não demonstraram
interesse pelo filme. A maneira como sentavam-se nas cadeiras pareciam querer chamar atenção, tendo em vista que
colocavam os pés nas mesmas, abaixavam-se como se quisessem deitar ou infligir alguma regra.

A inexperiência em fazer uma atividade para um perfil de alunos tão diferenciado colocou-nos diante de um desafio
que pôs em xeque até mesmo o objetivo maior do projeto: refletir sobre medo e a violência na escola. Isso porque,
para tentar conter a euforia dos alunos, muitas vezes tivemos que ameaçar, olhar com cara feia, intimidar pela
presença física ou simplesmente os obrigar a sair do ambiente. Na verdade, àquela foi uma grande experiência, visto
que, de alguma forma, conseguimos reproduzir o cotidiano enfrentado pelos professores, gestores e demais
funcionário da escola.

Em meio àquela situação ficou evidente que, se por um lado algumas relações seriam complexas por motivos naturais
(afinal estávamos lidando com crianças e adolescentes), por outro lado, fatores de caráter político e social tinham sido
determinantes. Primeiro temos que pensar que se crianças com idades tão diferentes estão em uma mesma série é
porque há, de alguma forma, um atraso de série para alguns. Segundo, sem uma política que repara o atraso de série,
o sistema educacional obriga alunos repetentes a terem uma mesma didática e metodologia de alunos que estão
naquela série pela primeira vez. Terceiro, o professor sozinho, tem que dar conta de uma diversidade grande de
alunos com idade, psicológico e condições de aprendizagem bem diferentes sem o devido acompanhamento de uma
equipe multidisciplinar. Quarto, devido as condições socioeconômicas dos alunos, boa parte dos mesmos não tiveram
contato com o que BOURDIEU (1998) chamaria de “capital cultural”, como por exemplo, acesso a cinema, teatro,
portanto, não seria espanto pensar que eles poderiam não saber lidar com a nova ferramenta ou até mesmo aceitá-la.
Quinto, a sociedade capitalista, ao estimular o consumismo desenfreado de todas as idades, apresenta aos jovens
ferramentas tecnológicas que estimulam a desconcentração e às notícias e informações rápidas e pulverizadas. O
celular foi o nosso concorrente desleal naquele encontro, de forma que qualquer coisa que pudesse ser visualizado no
aparelho servia de motivo para que os alunos dispersassem.

Diante de tantos elementos que concorreram com a nossa atenção, o debate que era sobre medo acabou não só
refletindo sobre o mesmo, como também reproduzindo algumas de suas formas. Ora tivemos medo de que nosso
objetivo não fosse atingido, que os alunos simplesmente não quisessem participar da oficina. Ora víamos nos olhares
da professora e gestora da escola que nos acompanharam o receio de não conter a dispersão dos alunos. Ora víamos
nos alunos o medo de que aquela tarefa demorasse demais (seja porque não queriam estar ali, seja porque tinham
medo de perder o ônibus que voltariam para casa). Ora víamos o medo dos mais novos (11, 12 anos) quando viam os
mais velhos recebendo bronca, ou dos mais velhos (14, 15 anos) quando ameados de ficarem sem o celular, ou dos
de meia idade (12,13 anos) quando enviados para coordenadora.

Ao procurarmos outras justificativas para o nosso aparente fracasso, nos deparamos como os estudos de KASTRUP
(2004), a qual, realizando pesquisas no âmbito da psicologia, situa que o problema da atenção no ensino tem sido um
tema bastante debatido nos últimos anos. De acordo com a autora, “numa busca acelerada de novidade a atenção é
passageira, muda constantemente de foco e é sujeita ao esgotamento em frações de segundos” (KASTRUP,
2004:07). Entre a possibilidade de ser um problema psicológico, Transtorno de Deficit de Atenção – TDAH, e um
problema social, o fato é que um abismo cada vez maior parece separar o professor dos alunos, e os alunos dos
conteúdos apresentados. E tudo isso, gera um distanciamento generalizado, no qual professores não sentem que
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cumprem os seus papéis e os alunos não sabem o porquê estão ali.

.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na escola pública periférica de Piranhas/Alagoas, o grande desafio da educação não é despertar no aluno as
competências para a linguagem, a matemática, as tecnologias... Estes são sem dúvida grandes desafios. Mas o
maior, e que deveria estar no cerne de todas as preocupações, é fazê-los compreender e superar as violências diárias
que os privam de saber quem são e o que querem. O desafio não é apenas a habilidade cognitiva, mas lidar com os
problemas psicológicos que muitas vezes sufocam o interesse e a vontade do aluno em aprender.

Concorrer com novas tecnologias, com a desestruturação familiar, com a pobreza, com as carências culturais e
simbólicas é uma tarefa um tanto quanto árdua para profissionais que muitas vezes não tiveram boa formação e que
desenvolvem funções bastante variadas no ambiente escolar. Como questionariam MATTOS e COELHO (2007)
“quantos deles estão realmente em sala de aula quando estamos falando; quantos deles sabem da real necessidade
de aprender Quantos estão ali apenas pelo medo de contrariar os pais”

Se o nosso sistema educacional não for capaz de compreender o aluno como um sujeito com subjetividades e
particularidades; com fragilidades psicológicas, sociais e humanas que precisam ser reconhecidas e superadas; e
sobretudo, reconhecer-se como um sistema criador e impositor de autoritarismos, não adiantará pensar nas mais
inovadoras habilidade, posto que todas elas paralisarão diante do medo.

[1] De acordo com o Mapa da Violência de 2016, Alagoas é um dos Estados mais violentos do Brasil. Os dados
revelam que o número de o homicídios com armas de fogo e morte de negros, são dos mais alarmantes, já que
colocam o Estado no topo destes delitos em nível nacional. Neste mesmo estudo, outro dado que nos chama a
atenção é a faixa etária da vítimas da violência no Estado, jovens entre 15 e 24 anos de idade.
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