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Éramos milhões, até que vieram vilões 
O ataque nosso não bastou 

Fui de bastão, eles tinham a pólvora 
Vi meu povo se apavorar 

E às vezes eu sinto que nada que eu tente fazer vai mudar 
Auto estima é tipo confiança, só se quebra uma vez 

Tô juntando os cacos, não Barcelos, nem Antibes 
Sou antigo na arte de nascer das cinza 

Tanto quanto um bom motorista, é 
Na arte de fazer baliza 
Eu tô na arte de fazer 

Eles são a resposta pra fome 
Eles são o revólver que aponta 

Vocês são a resposta porque tanto Einstein no morro morre e não desponta 
Vocês são o meu medo na noite 
Vocês são mentira bem contada 

Vocês são a porra do sistema que vê mãe sofrendo e faz virar piada, porra 
Eu vi os menor pegando em arma, pois cês foram silenciadores 

Eu vi meu pai chorando o desemprego, desespero 
Pra que isso, mano? 

Eu não quero vida de pizzaiolo, e sim ser dono da pizzaria 
Querem que eu me contente com nada 

Sem meu povo tudo não existiria 
Eu disse: Óh como cê chega na minha terra 

Ele responde: Quem disse que a terra é sua? 

Amor, olha o que fizeram com nosso povo 
Amor, esse é o sangue da nossa gente 

Amor, olha a revolta do nosso povo 
Eu vou, juro que hoje eu vou ser diferente 

Corra (part. Paige) - Djonga 



 

RESUMO 
 

Este trabalho propõe-se em investigar as interseções entre violência/gênero/classe/raça em um 
ambiente escolar. Utilizando uma escola localizada no Noroeste Fluminense do Rio de Janeiro 
como pesquisa de campo que atualmente recebem adolescentes e jovens de uma periferia 
local. Diante disso, o objetivo central é descobrir quem são os alunos considerados violentos a 
partir das perspectivas dos marcadores sociais, adotando métodos etnográficos de 
determinados antropólogos para realização desse trabalho. Perante isso, o trabalho busca 
problematizar como a escola enfrenta as desigualdades sociais que muitas vezes definem 
fatores que influenciam para violência escolar.  

Palavras Chave – Violência; Escola; Meninos; Cor; Gênero; Classe. 

 

  



RESUMEN 
 
Este trabajo se propone investigar las intersecciones entre violencia / género / clase / raza en 
un ambiente escolar. Utilizando una escuela ubicada en el Noroeste Fluminense de Río de 
Janeiro como investigación de campo que actualmente reciben adolescentes y jóvenes de una 
periferia local. Por eso, el objetivo central es descubrir quién son los alumnos considerados 
violentos a partir de las perspectivas de los marcadores sociales, adoptando métodos 
etnográficos de determinados antropólogos para la realización de ese trabajo. En vista de ello, 
el trabajo busca problematizar cómo la escuela enfrenta las desigualdades sociales que a 
menudo definen factores que influyen en la violencia escolar. 
 
Palabras Clave - Violencia; la escuela; chicos; el color; género; clase. 
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INTRODUÇÃO  
 

No primeiro semestre do ano de 2018 fui inscrita na disciplina de Pesquisa e Prática 

de Ensino III, uma matéria obrigatória no currículo do curso de Pedagogia. Essa disciplina 

tem como objetivo estagiar no segmento de Ensino Médio Formação de Professor, a fim de 

observar as práticas pedagógicas em exercício pleno. Mediante a alguns problemas 

relacionados ao estágio  a  professora que ministrava a disciplina Pesquisa e Prática de Ensino 

III liberou as observações do estágio para o segmento Ensino médio regular.  

Comecei o estágio em uma instituição educacional localizada no Noroeste 

Fluminense do Rio de Janeiro, próximo a uma periferia da Cidade. Essa escola tinha os dois 

ensinos, tanto o regular como a formação de professor. Depois de passar alguns dias fazendo 

observação e aplicando algumas intervenções pedagógicas para concluir a disciplina, percebi 

diversas ações que são caracterizadas como violentas no meio social uma delas foi o uso de 

drogas na escola. A partir disso surgiu o interesse de pesquisar sobre o tema violência escolar. 

O Objetivo geral foi realizar observações na escola e descobrir quais as relações implicadas 

entre gênero, raça, classe e violência escolar que estão ligados aos marcadores estigmatizados 

dentro da sociedade. 

Para essa pesquisa foi realizado um trabalho de campo na mesma escola que 

aconteceu o estágio. A escola é conhecida pelas pessoas que residem na cidade e também 

pelos professores como um lugar de constantes casos de violência escolar. Escolhi essa 

escola, pois, durante o estágio, foram surgindo vários questionamentos sobre o porquê de 

aquela escola ser  estereotipada como um lugar violento, já que nas conversas com a direção e 

até mesmo moradores da cidade, muitos classificam aquela escola como violenta.  

O objetivo da pesquisa era apontar os traços e históricos violentos baseados nos 

conceitos que eram repassados pelos meios sociais a  qual a escola está submetida, quando, na 

verdade, foi preciso desnudar os pensamentos específicos moldados pela força moral, para me 

submeter aos pensamentos críticos do ambiente e dos interlocutores, pretendendo alcançar os 

seguintes propósitos: investigação dos marcadores sociais (Cor/Classe/Gênero) na perspectiva 

da violência escolar; demonstrar a percepção dos alunos e professores com o tema; verificar o 

desenvolvimento e a contribuição da escola em trabalhar com as questões relacionadas à 
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diversidade e também para saber se cor e gênero contribuem para a escola ser considerada 

violenta.  

Nesta pesquisa será investigado a presença da violência no espaço escolar e o 

impacto que essa questão provoca na instituição de ensino. Dentro desse assunto surgiu o 

seguinte e principal questionamento: “Quem são os alunos considerados violentos e quais são 

suas características?” 

A proposta metodológica desse trabalho foi uma pesquisa de campo etnográfica que 

foi realizada após análises de bibliografias sendo elas pertinentes para a composição da escrita 

que está sendo exposta no decorrer desse estudo. Dessa forma será relacionado à descrição do 

campo com os principais teóricos que dissertam sobre a temática. 

Além das questões bibliográficas, o trabalho de campo foi produzido a partir de 

técnicas etnográficas de Malinowski considerado o pai da etnografia. Uma dessas técnicas foi 

a  principal descrição do trabalho, que foi a escrita em formato de episódios para aproximar o 

leitor com a pesquisa de campo.  

Também foram aplicados questionários para os principais interlocutores, que no caso 

foram os alunos e professores. Esses questionários foram criados a partir de conversas 

informais e entrevistas semi-estruturadas que aconteciam no decorrer dos dias dentro da 

escola. O questionário foi aplicado somente para uma turma com a autorização da direção. Os 

professores hesitaram em responder, então todo o trabalho tem muitos dados referente 

somente aos alunos.  

Os princípios metodológicos de busca dentro do trabalho de campo como: Leitura e 

análise de texto; Observação; Entrevistas semi-estruturais e Análise dos Conteúdos foram 

utilizados para aperfeiçoar cada detalhe dessa pesquisa, baseados em métodos de autores 

como: Gilmar Rocha, Malinowski e Miriam Goldenberg. 

De acordo com Gilmar Rocha (2006) professor e pesquisador nas áreas da teoria 

antropológica, a etnografia é uma performance que ultrapassa as fronteiras da descrição de um 

trabalho de campo. Uma pesquisa etnográfica perpassando a realidade dos interlocutores 

alcançando o campo do pesquisador.  

A partir disso foi realizada uma discussão dentro de todo trabalho, que trouxe o 

cotidiano dos interlocutores para o campo das teorias que discutem a temática, construindo 
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reflexões que fossem totalmente favoráveis as vivências do trabalho de campo, dentro das 

perspectivas transmitidas pelos interlocutores. Entendendo que a descrição do trabalho precisa 

ir além dos limites das teorias e das metodologias, pois, a própria pesquisa de campo é a 

teoria.  

Em organização o trabalho foi dividido em três capítulos:  

1. Descrição do campo  

2. Quem são os alunos considerados violentos? 

3. Discussão teórica: Disciplinar Corpos para proteger interesses. 

No primeiro capítulo foi realizado uma descrição começando pela história da escola, 

área estrutural, a rotina, os professores e os alunos, narrando dentro da perspectiva da vivência 

do pesquisador juntamente com os interlocutores. A pesquisa no campo troxe partes 

minuciosas para o desenvolvimento teórico do trabalho, sendo encerrado com a afirmação de 

que os alunos predominantes na escola são os das classes populares.  

No segundo capítulo é a abordado a proposta de investigar as características dos 

alunos violentos descrevendo as principais eventualidades vivenciadas no trabalho de campo. 

Dirigindo-se também algumas falas diárias dos alunos e as falas ao receber os questionários, 

pois, foi a partir da aplicação que alguns dados foram descobertos dentro das perspectivas de 

cor, classe e gênero. E foi apoiado nesses dados que discussão dos marcadores sociais se 

intensificou. 

E no terceiro capítulo é feito uma análise teórica sobre tudo que foi retratado na 

pesquisa de campo, realizando uma discussão sobre a percepção dos professores e alunos  em 

relação à violência escolar, buscando relacionar a educação e os conflitos sociais com o 

espaço de saber científico. Afirmando então de forma contextual e antropológica o conceito 

de violência como um fenômeno cultural e não natural. Entendendo-se que as questões de 

gênero, masculinidade, cor, classe, segurança pública estão diretamente ligados ao universo 

da violência escolar. 

Muito se tem se falado sobre violência escolar, mas o que realmente isso significa? 

Este assunto está presente na grande mídia e nas redes sociais, no entanto, meu trabalho, a 

partir de uma micro realidade, objetiva refletir sobre o tema a partir de uma pequena 

etnografia da escola, considerada pelos moradores, professores e funcionários a mais violenta 

da cidade localizada no interior do estado.  
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Esse trabalho pretende utilizar instrumentos analíticos sócio-antropológicos para 

pensar a esfera educacional e entender as relações sociais no ambiente escolar dialogando 

com as diferenças que existem na sociedade e a realidade das instituições que acolhem 

adolescentes e jovens para aprendizagem, garantindo a permanência dos mesmo 

independentemente de sua prática ou vivência social.  
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1 CAPÍTULO I: DESCRIÇÃO DO CAMPO. 
 

“Eles são a resposta pra fome. 
Eles são o revólver que aponta. 

Vocês são a resposta porque tanto Einstein no morro morre e não desponta. 
Vocês são o meu medo na noite. 
Vocês são mentira bem contada 

Vocês são “parte” do sistema que vê mãe sofrendo e faz virar piada.” 

(Djonga, CORRA) 

O tema do trabalho foi idealizado através de um estágio realizado pela Disciplina 

Pesquisa e prática de ensino III, ministrada na Universidade Federal Fluminense. Essa 

disciplina possibilita os alunos a estagiar de forma monitorada nas escolas de rede estadual ou 

municipal. O estágio supervisionado tem como objetivo inserir  o aluno no espaço escolar 

para a sua construção das práxis pedagógicas. A disciplina Pesquisa e Prática de Ensino III 

nos proporcionou entender e compreender as relações existentes entre as instituições escolares 

que oferecem o segmento de ensino médio diretamente com o curso de pedagogia, também 

trazendo um vínculo real entre a teoria e a prática. 

Tendo em vista do processo das Práxis e da rotina da escola, como pesquisadora tive 

contato com as áreas administrativas e pedagógicas da instituição, o que a princípio contribuiu 

para a minha escolha em realizar o trabalho de campo nesse espaço para o início da pesquisa. 

A escola escolhida está localizada no Interior do Estado do Rio de Janeiro. Fui autorizada pela 

direção da escola realizar o trabalho de campo em apenas um determinado horário que foi 

estipulado pela coordenação. O Horário que me permitiram para ter acesso à escola foi de 

06h45min da manhã até às 10h45min da manhã que é à hora do almoço. Por motivos 

administrativos a direção da escola exigiu total sigilo com o nome da instituição e o local 

onde ela está situada. 

Através das conversas informais com alguns alunos, professores, servidores e até 

mesmo moradores da cidade, fui levada a entender que aquele espaço era completamente 

violento e que passava do nível escolar para casos de segurança pública. A partir disso fiz 

daquele lugar a minha “nova casa”, pois, uma inquietação em saber o que era a violência no 

espaço escolar e a quem estava submetida esse título, começou a ser gerada nos meus 

pensamentos dentro do estágio. 

Apoiada  nas informações iniciais dos relatos das pessoas, comecei a pensar e idealizar 

o possível tema relacionando com a construção da violência escolar e se essa poderia ser 
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relacionada as interseções de gênero, raça e sexualidade, já que esses são alguns marcadores 

sociais.  

O trabalho de campo durou três meses, o que foi o suficiente para interação no meio 

dos alunos, já que os mesmos viraram o meu foco na pesquisa. Durante o estágio, foram 

relatados pelos servidores da escola e os estagiários, diversos casos de violências no entorno e 

dentro do ambiente escolar. 

Marília Pontes Sposito, Bronislaw Malinowski, Judith Butler, Michel Foucault e Paulo 

Freire foram os principais influenciadores teóricos que nortearam meu trabalho para utilização 

do espaço do estágio como um lugar para iniciação do trabalho de campo.  

Assim, a investigação sobre a violência escolar se iniciou com as seguintes perguntas: 

Qual é a história dessa escola? Qual é ambiente que a mesma está localizada? Quem são os 

alunos violentos? O que é violência nesse lugar?  Desse modo foi realizada uma pesquisa 

onde foi utilizado o método etnográfico que segundo, Gilmar Rocha1 (2006) é um trabalho 

crítico do campo antropológico que amplia os conhecimentos descritos sem perder as 

implicações teóricas, diferentemente do trabalho de campo que é vivência do pesquisador por 

um determinado tempo no local onde consiste o fenômeno, coletando registros, informações, 

dados e caracteres do objeto de pesquisa. Foi a partir disso que foi aplicado questionários, 

conversas informais e pesquisas teóricas que estão expostos no decorrer do trabalho. 

1.1 A Escola E A Comunidade Escolar. 
 

A Instituição escolar onde foi realizada a pesquisa está localizada em uma área 

próxima há uma das periferias da cidade. A escola abrange uma grande quantidade de alunos 

com vulnerabilidade econômica e muitos alunos negros. De acordo com o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da escola como demonstra a citação abaixo: 

 
 
O nível socioeconômico das famílias é bastante vulnerável, muitos recebem auxílios 
do governo, sendo que temos poucas famílias com bom poder aquisitivo, pois a 
maioria dos alunos são filhos de comerciantes, operários e trabalhadores de zonas 
rurais.(PPP, 2018, p. 4). 
 
 

                                                           
1  Gilmar Rocha: Professor Doutor no Departamento de Ciências Sociais na PUC-MINAS. Pesquisador na área 
de Antropologia Cultural e teoria antropológica. 
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Em um contraste visual do campo, através das lentes como pesquisadora é relevante 

afirmar que em cada sala mais da metade dos alunos são negros. Essa percepção pode ser 

comprovada a partir do momento em que se chega na escola e é notado a presença majoritária 

dos alunos negros. Não há nada nos documentos que provem essa afirmação, é apenas o olhar 

do pesquisador em campo. 

O trabalho de campo se iniciou no mês de abril de 2018 e foi encerrado no mês de 

Julho de 2018. A reação da escola ao me receber no primeiro mês foi de muita repressão. 

Existia uma repulsa dos servidores e gestores da escola com os estagiários que se 

interessavam em permanecer naquele ambiente para pesquisas, a gestão da escola temia em 

ter denúncias sobre a escola na secretaria de educação. Essa instituição é considerada como 

um ambiente escolar que possui diversas situações de “violências”, segundo a diretora da 

escola o problema é uma questão de segurança pública: 

 
 
“A situação da violência aqui é muito forte, precisamos arrumar técnicas para 
burlar essa violência que os alunos trazem lá de fora. Às vezes não sabemos mais o 
que fazer. Mas graças a Deus temos a polícia aqui dentro.” (Fala da Diretora da 
Escola.. 
 
 

O primeiro procedimento para começar a desenvolver a pesquisa foi procurar saber 

sobre o Projeto Político Pedagógico da escola (PPP), foram dias insistindo a coordenação para 

conseguir ter acesso a esse documento em mãos. Quase no final do trabalho de campo tive 

acesso ao projeto. 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico (2017), a escola começou a funcionar 

no ano de 1964, com a finalidade de ministrar o Ensino Fundamental e Médio. Com o 

aumento dos discentes ingressando no colégio, em 1972 foi implantado o Curso de Formação 

de Professores junto ao Ensino médio nessa determinada escola. Com a entrada do novo 

segmento, o colégio passou a ministrar somente o ensino regular e o normal. 

Próxima a escola já existia um outro colégio que oferecia o Ensino Fundamental e o 

Ensino médio. A direção esclarece que a proximidade de outras escolas prejudica o fluxo dos 

alunos, pois, os mesmos ficavam dispersos com o contato com outros alunos e outros 

segmentos. Por decisão da secretária de educação em 2017 o CIEP foi extinto e todos os 

alunos, servidores e professores foram deslocados para outras escolas. Os discentes e docentes 

do ensino fundamental dirigiram-se para as escolas municipais da cidade e os outros que eram 
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do ensino médio, professores e alunos avançaram para essa escola que está sendo descrita no 

trabalho.  

Segundo o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, a clientela é popular, como 

mostra abaixo o trecho do documento: 

 
 
“A clientela do colégio é predominante de alunos das classes populares.” (PPP, 
2018, p.6). 
 
 

O documento utilizando essa palavra acaba se referindo a educação como uma 

mercadoria, como uma empresa que recebe clientes. Esses clientes são os filhos de 

comerciantes, operários, servidores gerais da escola, trabalhadores rurais, etc. Diferenciando o 

nível socioeconômico das famílias, sejam elas de áreas rurais ou urbanas. Essas famílias 

relatadas no PPP são as que recebem auxílio governamental do Programa Bolsa Família. O 

documento da escola relata que a maioria dos pais desses alunos cursou o ensino 

Fundamental, mas, pequena parcela cursou o ensino médio. 

Uma grande parte da comunidade escolar se auto declara religiosa, muitos Católicos 

Romanos e outros Evangélicos, todos esses dados estão apresentados nas páginas do 

documento do PPP. A escola caracteriza essa declaração como uma diversidade religiosa no 

local, relatando que não há problemas de relacionamento quantos as crenças dos alunos ou 

servidores.  

A direção da escola deixa claro que é necessário ter uma convivência harmoniosa 

entre os diversos segmentos da sociedade:  

 
 
“Mesmo com o problema da violência se propagando dentro da escola, acredito 
que temos que ter boa convivência com tudo aquilo que é diferente aos nossos 
olhos. Temos que respeitar as pessoas e suas diversas cores, religiões e cultura.” 
(Fala a diretora da escola). 
 
 

Então, torna-se um norteador pedagógico as questões referentes à Cultura Afro-

Brasileira e da Cultura Indígena em conformidade a Lei n.º 10.639/03 e a Lei n.º 11.645/08, 

que torna obrigatório a inclusão no currículo escolar o ensino da Cultura Afro-Brasileira e da 

Cultura Indígena, no ensino fundamental e ensino médio. Existe essa Lei declarada como 

dimensão pedagógica no PPP: 
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Todos por uma cultura de paz para humanizar e motivar a comunidade escolar sobre 
a necessidade de dar sentido a praticidade das questões culturais, a Lei n.º 10.639/03 
e Lei 11.645/08 são o exemplo para pratica. Temos por finalidade, em atender o 
disposto nas Constituições Federal e Estadual, na lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, no Estatuto da Criança e Adolescente, e na legislação e normas 
aplicáveis, especialmente ao Ensino Médio Regular e ao Curso normal. (PPP, 2018, 
p. 8) 

Mesmo com esse parágrafo no documento, quando se chega ao tópico de diversidade 

cultural a página está em branco, escrito a lápis que aquele espaço estava reservado para 

desenvolvimento pedagógico que dialogam com estudo da Cultura Indígena e Africana.  

Com o passar dos dias, acompanhando o andamento administrativo educacional, 

muitas inquietações surgiram, pelo fato da escola ter diversos discursos aparentemente 

tolerantes as diversidades que contém na sociedade, quando, na verdade a prática se torna 

completamente diferente do que é exposto no documento, pois, é perceptível que existe essa 

mesma diversidade dentro da escola, de cores, gênero e sexualidade, mas, só é tolerado fora 

dos muros. Mas, pelo visto nem nos papéis, pois, a parte em que se fala sobre diversidade a 

página está em branco, não há nada escrito. No decorrer do trabalho será relatado as relações 

da escola com a diversidade. 

1.2 Estrutura Física da escola 
 

A escola aparentemente tem uma estrutura antiga que provavelmente teve alguns 

retoques para manter uma possível boa aparência. Contendo algumas informações é possível 

dizer que a escola atende neste momento cerca de duzentos e noventa  alunos divididos em 

dois períodos: Manhã e Tarde. A escola é dividida em dois andares.  

O espaço físico da escola é composto por vinte duas (22) salas de aula, 1um (1) 

laboratório de Informática, Biblioteca, uma (1) Sala de professores, uma (1) Sala de gestão de 

Pessoas, um (1) Auditório, uma (1) Cozinha, um (1) Refeitório, duas (2) Quadras de esportes 

cobertas, Almoxarifado, Sala da direção, Secretaria, Sala da coordenação Pedagógica, um (1) 

Banheiro Masculino para alunos, um (1) Banheiro feminino para Alunas, (um) 1 Banheiro 

para professores Homens e um (1) Banheiro para Professoras mulheres.  
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Por meio dessas informações da estrutura escolar composta no PPP, podemos 

enxergar todo um cenário educacional montado em 1964, ano em que houve o Golpe Militar2. 

Toda a estrutura da escola, tanto física como pedagógica foi montada baseada no novo cenário 

político que tinha acabada de ser instalada no Brasil. A estrutura tem resquícios desse Regime 

Governamental até nos dias de hoje, um exemplo disso são as salas da direção e coordenação 

em um mesmo corredor, bem no centro da escola.  

A sensação de entrar na escola é como se estivesse entrando em um sistema 

prisional. Os portões da escola são gradeados, as salas ficam no segundo andar, há grades até 

na porta da subida da escada para as salas. As portas das salas de aula são de ferro, a janela 

não tem como abrir, somente os basculhantes dessas janelas são abertos para ventilação do ar, 

as carteiras da escola ainda são mesas separadas das cadeiras todas enfileiradas, nada pode ser 

trocado de lugar.  

A direção, as salas de professores, coordenação e secretaria ficam localizadas em um 

corredor bem próximo a porta de subida dos alunos, no térreo do Prédio. As paredes são 

repletas de quadros de antigos prefeitos, presidentes, diretores e algumas fotos históricas da 

cidade e do país. Ao lado da sala da direção há um armário com os troféus que a escola já 

recebeu por qualidade no ensino na região. 

O corredor das salas de aula é escuro com paredes pintadas na cor cinza. Toda uma 

estrutura montada com sensação de entrar na prisão. Os alunos sentiam isso. O Clima da 

escola era tão tenso que foi impossível realizar entrevistar formalizadas, pois, todos evitavam 

contato com qualquer pessoa de fora. Os alunos considerados mais rebeldes que diversas 

vezes diziam algumas coisas, mas, evitavam muitas perguntas. Em uma das conversas 

informais com um dos alunos que chamaremos de aluno T, ele expressou o seguinte: 

 
 
“Tia, você já percebeu o quanto é difícil ficar aqui dentro? Meu irmão já foi preso, 
eu nunca fui, mas parece que a cadeia é parecido com isso aqui. A gente não 
consegue ver o mundo.” (Aluno T) 
 
 

A sensação de prisioneiro era sentida pelos próprios alunos. Eles sempre ficavam 

inquietos. Dentro disso é evidente que não aconteceram muitas reformas na escola, pelo que 

foi falado pela direção, somente a pintura da escola que são sempre renovadas.  

                                                           
2  Golpe Militar: Foi uma tomada do poder do país através da força dos militares. O golpe foi culminado no dia 1 
de abril de 1964 e ocorreu no governo do presidente chamado de Jango, cujo o nome é João Goulart, que foi 
eleito democraticamente.  
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A ideia da estrutura escolar a partir do ano de 1964 é um objeto de Panóptico3, toda 

essa formação física era de “ser visto”. Michel Foucault, filósofo conhecido pelo seu 

posicionamento arbitrário ao sistema prisional, (1975) diz que a formação das escolas é como 

sistema da prisão, para haver um controle de poder com a ideia de desassociar o parâmetro de 

“ver-ser visto”. 

 
 
O Panóptico é uma máquina para desassociar a ideia de “ver -ser visto ‘: no anel 
viário, se é totalmente visto, sem nunca ver; na torre central, se vê tudo, sem ser 
visto (Foucault, 1975, p. 225). 
 
 

Por isso há uma grande semelhança das escolas com os presídios, mesmo que a 

estrutura não seja como um anel aviário, todo o modelo é estrategicamente para que em todo o 

momento os alunos tenham a sensação de estar sendo vigiados por algo ou alguém, mesmo 

que isso não esteja acontecendo. 

Segundo, Amana Mattos (2012), Professora Doutora na área de psicologia com 

ênfase nas discussões sociais e da juventude, quando um indivíduo (no caso, o aluno) não se 

encaixa em um tipo de modelo disciplinarização que é estabelecido, ele acaba se encontrando 

na condição de diferente. Os alunos diferentes causam problemas, principalmente quando eles 

são muitos. Veremos essas situações no decorrer do trabalho. 

1.3 Rotina da Escola 
 

Atualmente a escola atende o ensino Médio Regular funcionando no Turno da manhã 

e o Curso Normal em Nível Médio em horário integral. Os horários de aula são: Ensino 

Regular: 07h20min às 12h00min – Ensino Normal: 07h10min às 16h00min. 

Há um ônibus escolar cedido pela prefeitura que atende os alunos tanto da Zona 

Rural como da Urbana, a condução com os alunos começam a chegar por volta das 06h50min 

da manhã, nesse horário é servido a primeira refeição do dia na escola. Normalmente a 

alimentação são alguns biscoitos com manteiga ou broa com cenoura, optando por um copo 

de suco ou meio copo de café. Muitos alunos vão para o refeitório tomar café da manhã e a 

partir disso eles começam formar os seus grupos.  

                                                           
3 Panóptico: É um termo utilizado para modelo arquitetônico de penitenciárias, inventado no século XVIII para 
observações de uma totalidade através de um único ponto. 
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Os meninos costumam entrar para o refeitório uns dez minutos depois; eles ficam do 

lado de fora da escola encostados nas paredes fumando seus cigarros legais e ilícitos, olhando 

para cada pessoa diferente que entra e sai no portão do colégio. Alguns ficam mexendo com 

as meninas e outros trocando afetos com as suas respectivas namoradas. O porteiro fica 

observando tudo, mas, do lado de dentro da escola. Ele tem uma boa relação com todos os 

alunos, deixando sempre claro que ele é uma das “autoridades”. 

Os docentes vão chegando às 07h00min sem demonstrar nenhum tipo de sorriso e se 

encaminham diretamente para as salas dos professores. Eles não frequentam o refeitório, 

costumam trazer seus alimentos e comer na sala deles.  

Às 07h10min a inspetora do corredor da salas de aulas, uma mulher negra, alta com 

implantes no cabelo desce as escadas fazendo barulho com sino grande da cor cobre. O som 

que é transmitido pelo instrumento indica que chegou a hora dos alunos irem para as filas que 

são formadas na parte da frente da escola. O porteiro que é um homem negro que aparenta ter 

cerca de 50 anos ajuda a inspetora. Os alunos com muita resistência fazem as filas, 

começando pelas turmas do ensino normal e terminando com a menor turma do ensino 

regular. 

Depois dessas filas os alunos sobem as escadas para ir para as e salas. Antes do início 

da aula, os alunos ficam pelos corredores conversando, cantando funk’s ou pagodes. Os 

meninos estão sempre arrumando jeitos de se expressar com atitudes sexuais para chamar a 

atenção das meninas. Por ser um colégio com um curso de formação de professores onde há 

muitas meninas, os meninos sempre estão querendo chamar a atenção delas de alguma forma, 

mas, quando menos esperam há gritos de comando da inspetora que os alunos apelidaram 

como General. 

 
 
“Entrem pra sala de aula. 
Não quero ninguém nesse entre sai no banheiro 
“Por favor, parem de ficar nos corredores” (Inspetora General). 
 
 

Segundo, a inspetora o apelido surgiu por conta dos gritos que ela sempre dá pelos 

corredores: 

 
 
“Os alunos me chamam dessa forma porque tenho “pose” de militar. Estou sempre 
olhando seriamente para eles, falando alto e duramente. Se eu for boazinha eles vão 
montar em mim, e eu não posso deixar isso” (Inspetora General). 
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Dentro dessa fala da inspetora, fazendo o paradoxo escola e prisão, de acordo com 

Foucault (1975) aqueles que são colocados como vigilantes dos “detentos” precisam ser 

permanentes em sua função, sustentando uma forte relação de poder independente do que 

realmente exerce, “[...] enfim, que os detentos se encontrem presos numa situação de poder de 

que eles mesmos são os portadores.” (Foucault, 1975, p. 224). 

Os alunos ficam em constante agitação querendo ficar fora das salas de aula. Os que 

são curso de formação de professor não relacionam com os do regular. Isso acontece pois, os 

professores costumam enfatizar que os alunos do curso normal são mais dedicados. Segundo a 

uma Aluna G, do curso normal: 

 
 
“Tia, o pessoal do regular é muito estranho, os professores falam que nós somos 
diferentes, pois, vamos ser professores. O pessoal do regular vivem arrumando 
confusão e lá tem muito homem, eles ficam fazendo gracinhas. Meu namorado é do 
regular, mas, ele é diferente” (Aluna G do curso de formação de professor). 
 
 

Eles ficam em lados opostos do corredor e não cruzam os caminhos uns dos outros. 

Eles até evitam o contato, mas, existem alguns relacionamentos amorosos entres os alunos do 

normal com o regular, a justificativa é que começaram antes da entrada na escola. Exatamente 

cinco minutos depois da subida dos adolescentes ou professores sobem, entram nas salas. 

No começo das aulas os alunos estão sempre bem agitados, mas, são silenciados 

pelos professores com o famoso “Bom dia! Vamos começar?”. Todos os professores iniciam 

com essa técnica. Logos após eles começam a aplicar o conteúdo da matéria no quadro e 

enquanto isso as conversas paralelas começam a quebrar o silêncio. Muitos palavrões são 

falados, muitas conversas sobre cabelo, comida, vídeos da internet e até mesmo sexo. Eles só 

começam escrever no caderno quando o professo inicia a explicação do conteúdo. 

Observei que os alunos, os professores e funcionários não utilizam os mesmo 

banheiros e os mesmos bebedouros de água. Para os funcionários tem um banheiro Unissex 

com uma placa rosa e azul no corredor para o refeitório e o banheiro dos professores fica 

dentro da sala deles. Já o banheiro para os alunos fica no andar de cima. O banheiro dos 

meninos mantém-se trancado e só pode entrar um por vez. A chave fica na mesa das 

inspetoras, elas precisam autorizar a ida do aluno ao banheiro e sempre fiscalizando quando 

eles saem.  
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Os estagiários são o centro da atenção na escola, os alunos estão sempre 

desconfiados com a presença deles no local. Os professores evitam qualquer contato com os 

alunos da Universidade, não conversam, sempre respondem de uma forma rígida e grosseira, 

por muitas vezes não autorizam a nossa entrada nas salas. Todos os dias há discussões dos 

estagiários com os professores pelo fato da proibição. 

Fui apresentada pela diretora para os alunos, professores e inspetores nas salas de 

aula como “a estudante da UFF que vai fazer uma pesquisa na escola por alguns dias.” Isso 

foi importante, pois, tirou o peso de estagiário das minhas costas. Essa frase me fez ser 

recebida de uma forma melhor, na verdade, uma forma melhor pelos alunos. 

Toda quarta-feira o carro da polícia entra no colégio e os policiais ficam no pátio. A 

presença deles não intimidam os alunos. Os policiais costumam entrar nas salas de aula e 

perguntam se está tudo bem. Os alunos riem, ficam brincando de acusar uns aos outros sobre 

porte de droga. A polícia sai da escola e vão embora. Para evitar qualquer tipo de “crítica”, os 

funcionários, professores e a direção evitavam todo tipo de conversa sobre isso ou qualquer 

outra coisa relacionada ao colégio. Não participavam das entrevistas e raramente deixavam 

alguma conversa mesmo que fosse informal surgir.  

Nas quintas-feiras antes de subir para as aulas, todos os alunos vão para frente do 

colégio, formam e cantam o hino nacional. Os alunos precisam tirar os bonés e fazer sinal de 

sentido, quem se nega a cantar ou em tirar os bonés vão para um canto, logo depois, vão para 

sala da direção explicar o motivo de ter se negado em cantar o hino.  

Quando vai chegando a hora do intervalo, os alunos começam com a agitação na 

sala, começam a falar alto, levantam das carteiras e começam a anda pela sala conversando 

com os outros alunos, até que chega a hora e a inspetora começa a bater o sino pelo corredor. 

Os alunos saem da sala e vão direto para o refeitório. Novamente começa a formação dos 

grupos. É importante ressaltar mais uma vez que os alunos do ensino normal não são 

próximos aos alunos do ensino regular. Eles não se “misturam”.  
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1.4 Os professores 
 

A escola é formada por um corpo docente em que todos possuem o título de 

graduação, alguns fizeram pós-graduação e outras extensões em cursos complementares. 

Muitos dos professores são residentes de cidades vizinhas do local da escola. A maior parte 

deles é pertencente da classe média do interior do estado. No quadro são exatamente vinte e 

oito (28) professores, sendo vinte e cinco (25) mulheres e três (3) homens.  

Vários professores estão desviados de sua função pelo fato de uma das escolas locais 

terem sido extintas; os mesmos foram remanejados para essa determinada instituição. Há 

professores trabalhando na biblioteca, outros na coordenação, duas professoras foram 

designadas a virarem inspetoras de corredor de salas e algumas trabalham na direção. 

A maior parte desses professores são brancos, poucos professores negros circulam 

pelo local. Os professores são bem reservados e costumam conversar somente entre si. Eles 

não fazem muito contatos interpessoais com os alunos, estão sempre mantendo todo exercício 

de autoridade no local.  

O fato de serem bem reservados e discretos me manteve longe do contato com eles, 

já que também eles não gostavam de manter relações profissionais com estagiários e alunos 

universitários no local. Isso impossibilitou muito a minha inserção como pesquisadora de 

campo no meio dos professores. 

Porém, objeto de estudo do trabalho são os alunos, no entanto, o desenvolvimento 

dos alunos tem em grande parte correlação com os professores. A reação dos alunos declara 

quem são os professores. 

1.5 Os alunos 
 

A escola é bem diversa, os alunos têm a faixa etária de 16 a 19 anos. Há alunos de 

todas as cores, mas, a predominância são os alunos da cor preta ao ponto de ser respondido 

em um dos questionários aplicados que: “o racismo na escola é contra os brancos”. Muitos 

alunos homossexuais também estudam nessa escola, aparentemente todos têm uma boa 

relação uns com os outros, o tempo que fiquei na escola foi nunca vi nenhuma reação 

homofóbica dos alunos heterossexuais com os alunos homossexuais. 
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Há dois alunos transexuais, uma menina branca e um menino preto. Eles ficam um 

pouco isolados dos outros alunos. Estão sempre juntos, na hora do café, no almoço, na hora da 

saída. Mas são de salas diferentes, os dois são do terceiro ano do ensino regular. A direção da 

escola deu a total liberdade dos alunos frequentarem os banheiros que os mesmos preferirem. 

O menino trans utiliza o banheiro masculino e a menina o feminino. Muitas das vezes os 

meninos da escola ficam mexendo de forma preconceituosa com a menina, já o menino tem 

uma boa relação com os demais. Segundo, Judith Butler4 (1990) situações como essa afirmam 

que masculinidade é aceitável no meio social, enquanto o feminino continua sendo 

desprezado. 

A escola atende de forma aberta todas as classes sociais, totalizando o número de 288 

alunos. Alguns alunos são completamente envolvidos no tráfico. Há duas facções rivais na 

escola, os alunos rivais ficam em salas diferentes, eles não se relacionam, não se olham, e 

fazem de tudo pra ficar distantes um dos outros. Cada um tem seu espaço na escola, quando 

uns tão na direita outros estão na esquerda.  

Durante o trabalho de campo dois alunos foram presos. Um foi preso por porte droga 

e o outro foi preso por participação em um assassinato na cidade. Os alunos ficam 

completamente sensíveis quando acontece algo desse tipo com um dos colegas, mas, não 

comentam sobre os casos. 

Os alunos não usam uniformes, eles podem usar as roupas comuns. Não é permitido 

o uso de mini saias, shorts, blusas com transparências ou decotadas. Essa regra não está em 

nenhum documento da escola, é uma regra cobrada pela direção, mas, de forma informal. 

Mas, depois de um conselho de classe que aconteceu no meio do mês de junho essa regra foi 

mudada e todos os alunos deveriam estar uniformizados com calça Jeans sem nada rasgado e 

a blusa da escola que é fornecida pelo estado.  

No ano de 2017 houve doze casos de alunas grávidas na escola, sete eram do ensino 

regular e cinco do ensino normal, apenas duas voltaram a estudar. As duas são do curso de 

formação de professor; elas costumam chegar atrasadas, mas, não é sempre que são bem 

recebidas na sala de aula pelos professores por conta dos atrasos.  

                                                           
4 Judith Butler: Professora da cátedra Maxine Elliot no Departamento de Retórica e Literatura Comparada da 
University of California em Berkeley. Filósofa, Estadunidense, especialista na área de gênero e performance, 
contribuindo para os campos do feminismo, filosofia política e Teoria Queer. 
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Como já foi descrito, o documento político deixa claro que os alunos predominantes 

na escola são os alunos da classe trabalhadora e popular, e que muitos desses fazem parte do 

Programa Bolsa família. A escola é bem diversa, porém, os discentes são majoritariamente 

negros e moradores da periferia local e com uma grande parcela do gênero masculino.  

No próximo capítulo será abordado à descrição dos eventos presenciados, a 

construção das características de quem são os violentos a partir do ponto de vista dos alunos e 

dos professores, e a relação da violência com a cor, classe e gênero. 
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2 CAPÍTULO II: QUEM SÃO OS ALUNOS CONSIDERADOS 
VIOLENTOS? 

 
E se os home chega, foi Deus que matou, 

Eu só apertei o gatilho 
Mas pensei na minha velha falando: Rapaz, não te criei pra isso. 

Pensei no irmão que não come 
Pensei no fiel que tá preso. 

Pensei nas novinhas correndo risco e fiz o jogo virar. 
Ô, mãe, 

Olha como me olham, 
Ô, mãe, 

Eles me pedem foto. 
(Djonga, A música da mãe.) 

No âmbito escolar considerado violento é um desafio para começar uma pesquisa, 

principalmente quando a intenção é a interação e inserção com os alunos para escrita de um 

trabalho de campo. É preciso se infiltrar no espaço ao ponto de quase me passar por um dos 

interlocutores. Gilmar Rocha (2006) afirma que:  

 
 
O trabalho de campo muda a visão do pesquisador fazendo com que as duas 
situações sejam momentos de construção, tanto a situação do pesquisador como a 
situação do nativo (Rocha, 2006, p. 99). 
 
 

Mesmo tendo uma escola inteira para vivenciar a pesquisa, foi necessário escolher 

uma determinada turma para me inserir. A turma que fiz parte durante os três (3) meses de 

campo é considerada a mais “temida” pelos professores e a “pior” do colégio, e esse foi o 

motivo de permanecer nela. A minha pergunta era: Por que tanto temor dos professores por 

essa turma?  

A sala era composta por quinze (15) alunos do terceiro ano, sendo eles: doze (12) 

meninos e três (3) meninas. O maior problema foi me infiltrar nesse espaço onde eu sou 

considerada a “carne nova do pedaço” para os meninos e o “terror” para meninas. Por mais 

incrível que pareça essa foi a turma que melhor me recebeu. A turma considerada mais 

violenta tinha os alunos mais simpáticos; eles tentavam ter bons vínculos com as outras 

pessoas, mas o, estereótipo colocado os inibia, fazendo com que o posicionamento deles fosse 

de defesa. Acredito que tive uma boa interação nas conversas informais, por tentar dialogar na 

mesma maneira que eles.  
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2.1 Quem é considerado violento para os professores? 
 

Quando escolhi a menor turma de terceiro ano a direção da escola se espantou 

dizendo que eu poderia ficar com qualquer outra turma que me daria bem melhor. Intrigada 

com aquela situação, realizei uma pergunta sobre o que acontecia com aquela turma, a 

diretora respondeu: 

 
 
“Olha, temos muitos alunos que são envolvidos com as coisas ruins lá naquele 
lugar onde moram. Acho perigoso você que tá fazendo uma pesquisa ficar no meio 
deles. Eles podem se sentir ameaçados e acabando te afastando da escola. Eles 
ameaçam os professores, não de forma direta, mas acho que vão ameaçar você 
também. Há tantas turmas boas. Por que não fica com os alunos da formação de 
professor? São turmas maiores, mas, são só três. Mas, você quem sabe.” (Secretária 
da diretora da escola). 
 
 

Fiquei em silêncio! Mas, entendi que naquela ela estava expondo que naquela sala 

ficava alguns meninos que participavam de uma determinada facção de uma periferia próxima 

à escola. Mas, me deixou livre em permanecer no lugar onde optei. Aquela fala me instigou 

mais ainda vivencia o trabalho de campo dentro daquela turma. 

Alguns professores em algumas conversas informais na sala destinada a eles sempre 

falavam sobre o modo dos alunos daquela suposta turma. Eles relatavam sobre as roupas 

estranhas, a forma ao falar usando diversas gírias, as conversas sobre festas que os alunos 

participavam, os palavrões contínuos na sala de aula e os funk’s que os alunos cantavam. 

Citarei algumas conversas que são possíveis de reproduzir: 

 
 
Professor 1: “Entrar nessa turma me deixa desgastado, os alunos não querem nada. 
Faço meu papel e saio. Alguns são bons na minha matéria. Outros sabem cantar 
todo um funk novo de “gaiola”, O que é gaiola? Meu Deus.” 
Professor 2: “Não sei o que é gaiola5, deve ser uma nova gírias desse pessoal 
desses lugares”.  
Professor 3: Eles são até bons, mas, são difíceis. Acho que eles são bem violentos, 
não sei o porquê falam tanto palavrões. Deve ser influência de casa.  
Professora 1: “Esses alunos precisam de Jesus na vida deles. Só ele pode salvar 
esses alunos dessa vida.” 
Todos os professores riram e me olharam. (Falas e reações dos professores). 
 
 

Quando estava presente na sala dos professores eles faziam de tudo para não falar 

algo que fosse racista ou homofóbico, mas, deixava muito claro o quanto a presença daqueles 

                                                           
5 Gaiola é uma novo lugar localizado conhecido como “baile da gaiola” no complexo de comunidades da Penha 
no subúrbio do Rio de Janeiro. 



 

33 
 

alunos na escola incomodavam a eles. Um dos professores expressou a seguinte frase: “Não 

vejo a hora desse ano acabar para essa turma formar”. Como foi descrito nas conversas 

professores mais religiosos sempre diziam que aqueles alunos precisavam de “Jesus” para que 

houvesse uma mudança “extraordinária” naquela vida titulada como violenta. 

Os docentes informam que existe um problema claro na questão de família-escola. 

Nas reuniões de pais do colégio que acontecem aos sábados de 15 em 15 dias, cerca de vinte 

(20) pais comparecem. Os professores demonstram insegurança sem o contato direto com os 

pais, ou ao menos saber quem são esses alunos através da família. Segundo a Professora 6, “É 

impossível lidar com tudo isso nessa escola sem ter a presença dos pais”. 

Os professores acreditam que ficando próximo aos familiares dos discentes as 

questões de violência escolar diminuiria, pois, assim, saberiam com quem eles estavam 

lidando diretamente, saberiam os problemas da família e do adolescente, talvez tentando 

ajudar na construção da educação. Mas, a ausência dos pais essas ações educativas dos alunos 

com os professores. 

As questões sobre as drogas é algo muito constante a escola. Os professores se 

sentem completamente inibidos sobre essa situação e sem saber como arrumar um jeito para 

solucionar esse problema na escola. Segundo o Professor 4:  

 
 
Professor 4: Temos que fazer alguma coisa melhor, essas palestra sobre drogas não 
está adiantando. Na verdade, não temos que fazer nada, não sabemos nem o que 
fazer. Meu Deus, que situação desagradável.  
 
 

Essa fala aconteceu durante uma conversa entre os professores na sala da 

coordenação. A polícia na escola até inibia o problema no momento que estava presente, mas 

quando se ausentava tudo volta à normalidade.  

Os professores, o tempo todo, deixavam expostos que os alunos que eles 

consideravam violentos eram aqueles que feriam de alguma forma o que os mesmo 

consideravam moral, bons costumes e a religiosidade (Tripé Conceitual). Se alguma coisa que 

acontecesse na sala de aula fosse contra isso, era motivo para tratar como reação violenta. Em 

meio a todas essas conversas na sala dos professores perguntei o que era violento, eles 

responderam: 
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Professora 2: “Você é nova, tá saindo agora da faculdade, tudo o que a gente falar 
pode te assustar. Mas, você pode perceber a violência pela turma que você 
escolheu.” (Sorriu) 
Professor 2: “Ah, esses alunos não querem nada, eles querem saber é de baile.”  
Professora 3: “Fica mais um tempo nessa escola que você vai ver o que é violência, 
repare bem da onde eles vem tudo de boné.” 
(Fala dos professores durante as conversas no intervalo.) 
 
 

No primeiro momento, essas falas me deixaram bastante assustada, mas foi 

necessário manter imparcialidade naquela situação, pois, como os professores se negaram a 

passar por entrevistas, aqueles momentos eram únicos para pesquisa.  Mas, pelos diálogos dos 

professores, foi possível identificar que os alunos considerados violentos tinham 

identificações e determinadas características. 

2.2 Quem é considerado violento para os alunos? 
 

O comportamento dos alunos é um dos motivos que incomodam arduamente os 

professores na escola. Mas, para os professores os alunos são os violentos, já para os alunos a 

afirmação se torna diferente. A partir de um questionário6 realizado sobre violência escolar, 

foram obtidos alguns resultados mais consideráveis sobre “quem é violento para os alunos”. 

Foi aplicado em uma turma de terceiro ano da escola. Os alunos foram informados que o 

questionário fazia parte de uma pesquisa para um trabalho acadêmico. Todos os alunos 

concordaram em participar. 

Exatamente quinze (15) alunos participaram da pesquisa.  Os nomes dos alunos não 

foram colocados no papel. Havia apenas perguntas de identificação como: idade, quanto 

tempo estava naquela escola, cor, sexo e orientação sexual. Os alunos tinham total liberdade 

em responder ou deixar em branco. As perguntas de identificação foram todas respondidas, 

nenhum deles deixou de declarar as percepções pessoais. Isso foi importante para pesquisa, 

pois, as afirmações e declarações de cor e sexualidade demonstram um pouco consciência da 

situação que eles estão inseridos.  

Havia perguntas sobre racismo, homofobia e machismo. As questões estavam bem 

diretas e, ao mesmo tempo informais, até porque era necessária uma linguagem coloquial para 

que aquele questionário não virasse uma forma de afastar os alunos com indagações dos 

                                                           
6  O modelo de questionário se encontra nas páginas de anexo. 
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mesmos que poderiam ser punidos por conta das respostas. Todos afirmaram que existia 

violência na sala de aula e que frequentemente essa violência era praticada pelos professores 

contra os alunos. Os alunos identificam a presença do machismo, homofobia e racismo na 

escola, mas, nas conversas informais eles relataram que era muito sutil e que muitas vezes não 

percebiam, mas, sabiam da existência naquele espaço escolar.  

Na aplicação do questionário na sala de aula, um dos alunos quando recebeu a folha 

expressou de forma alta a seguinte frase com os seguintes diálogos:  

 
 
Aluno B:“A maior violência que acontece na escola é o que o país faz com a gente.” 
(Fala do aluno B). 
Aluno Z: “Esse muleque nem sabe o que tá falando.Para de falar besteira e 
responde o questionário.” (Fala do aluno Z). 
 
 

Alguns alunos o repreenderam dizendo que ele estava falando besteira e outros 

apoiaram a fala do colega. Por mais difícil que fosse esses alunos a partir do questionário 

fizeram uma crítica sobre a violência culpabilizando o governo por aquilo que era 

reproduzindo na escola. 

Segundo, Amana Mattos (2012) a falta de responsabilidade do governo com a 

educação polariza diversos tipos de violência na sala de aula. O Professor e Cientista Social 

Paul Willis7 (1991) afirma que o indivíduo reproduz socialmente tudo aquilo que recebe 

também socialmente. As perguntas do questionário foram respondidas rapidamente nas 

turmas, o aluno z disse: 

 
 
Aluno Z: Pô Tia, posso escrever o que eu quiser? Vou esculachar tudo. Ninguém 
nunca pergunta nada pra gente.  
 
 

Eles ficaram muito inquietos com as questões, pois, nunca haviam tido a 

oportunidade de serem “ouvidos” em relação aos problemas que eles identificam no espaço 

escolar que estão inseridos. Estavam todos bem agitados na sala de aula, mas, falaram pouco, 

riam e continuavam olhando para o questionário.  

Quando foram recolhidos os questionários, foi perguntado se os alunos tinham algo 

pra dizer e, os alunos começaram a reclamar sobre a postura do professor com eles. 

                                                           
7 Paul Willis:Cientista Social Britânico, Professor de Etnografia Social e Cultural na Universidade de Princeton. 
Autor do Livro Aprendendo a ser trabalhador. 
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Aluno B: Pô, quero falar. A senhor perguntou se o professor faz violência com 
gente. Faz sim, o tempo todo fica falando que os alunos do normal é meio que 
melhor 

Aluno H: Para de falar merda. Não é desse jeito que eles falam, mas falam sim.  

Aluno Z: Eles falam sim, to tempo todo. Tudo cheio de ódio no coração. Mas, eu sou 
da paz. (Gargalhou) 

Aluno S: Eu também. (Gargalhou) – Esses professores nunca estão com paciência 
pra nada. Só venho pro colégio porque minha mãe fica falando no meu ouvido. 
Saco!  

Todos os alunos riram. 

Aluno Z: Os muleques do normal caíram na porrada uma vez, mas, a gente que é o 
pior da escola. 

Aluno H: Você fala demais. Tem muito tempo que isso aconteceu, Tia. Para de 
falar, aluno Z. 

Aluno D: Coé Tia. Tu não fala nada. Tem medo da gente também? (Todos riram) 

Respondi: Não tenho não. Eu gosto de vocês!Só estou quieta porque quero ouvir 
vocês. 

Aluno Z: Você escreve muito, né? Esse caderno preto é seu diário? (sorriu)  

Respondi: Sim, é meu diário. (O aluno Z estava se referindo ao caderno de campo.) 

Os alunos fizeram críticas aos professores, diziam que eram sempre comparados com 

os alunos das turmas do curso normal. Que os professores não tinham paciência com eles 

como tinham com o resto dos discentes.  Essa turma alegava que sempre eram taxados como 

os piores da escola, pois tinham problemas “pessoais” fora daquele ambiente e os professores 

tinham ciência de quem eles eram. Mas, através do questionário e das conversas informais na 

sala de aula é possível afirmar que os alunos acreditam que por diversas situações diárias os 

professores são também violentos, e acabam reagindo com violência. 

2.3Episódios  
 

O trabalho de campo possibilitou presenciar diversos eventos na escola. Muitas 

situações de denúncias da parte dos alunos e até mesmo dos professores. Como os professores 

se negaram em participar de entrevistas ou responder os questionários, a maior parte do 

trabalho tem a ver com os alunos. 

Os alunos negros da turma que permaneci durante os três meses, ficavam todos os 

dias antes da entrada do lado de fora da escola encostados no muro observando todos que 

transitavam na calçada da escola. Esses alunos tinham certo envolvimento com o tráfico de 

drogas local, essa afirmação foi relatada pela direção. É importante destacar que na turma só 

havia uma menina na cor branca e os demais eram todos pretos. 
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Nem todos os dias alguma coisa diferente na escola acontecia, mas, havia eventos 

que não era comum em uma rotina escolar. Foram escolhidas algumas situações para o 

desenvolvimento da pesquisa, a partir do tema violência escolar. Mas, esses eventos não são 

vistos como uma rotina escolar normal para a escola. Serão descritos alguns episódios 

presenciados durante o trabalho de campo.  

É importante relatar que esse recurso de utilizar os eventos em forma de episódios é 

um método etnográfico de Malinowiski (1922) Antropólogo Polonês considerado o Fundador 

da antropologia social. Esse método é usado para que um interlocutor consiga ler a sua 

pesquisa sem dificuldades, e também trazer o leitor para mais perto do campo, fazendo com 

que ele consiga imaginar a cena que está sendo descrita. Seguem alguns episódios do trabalho 

de campo. 

Episódio 1: “O cheiro” 
 

Em um determinado dia chegando próximo da hora do intervalo dos alunos senti um 

forte cheiro de maconha nos corredores da escola. Fiz uma pergunta a uma das inspetoras do 

corredor referente aquele cheiro. Ela respondeu dizendo: “Não falamos sobre esse assunto.” - 

Colocou a mão na boca em sinal de silêncio. Desci as escadas procurando o cheiro, até que 

encontrei três alunos sentados na quadra fumando maconha.  

Logo depois dessa situação foi relatado pelos próprios alunos a venda de drogas no 

local. Muitas vezes os meninos levavam os entorpecentes para escola e faziam a venda. A 

inspetora apelidada como “General” afirmou que um dos motivos do banheiro masculino da 

escola permanecer trancado é pelo fato dos meninos se trancarem dentro do banheiro para o 

consumo de drogas, e a direção não tem controle referente a esses acontecimentos no interior 

na escola. Em muitas reuniões da direção eles dizem não saber o que o que fazer, mas, 

preferem que esses meninos continuem frequentando a escola.   

Episódio 2: “Hoje acordei meio sem jeito” 
 

Na escola havia duas pessoas transexuais, um menino trans negro e uma menina 

trans branca. Eles ficavam sempre juntos na escola. Durante os minutos da entrada para o café 

da manhã, um grupo de meninas estava juntas na frente da escola, o menino trans chegou no 
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meio delas e cantando a seguinte música: “Hoje acordei meio sem jeito, ainda não vi bunda e 

nem peito.” Ele começou a rir, as meninas meio sem graça riram também e a situação se 

encerrou ali. 

Esse ato fez com que os meninos em volta gargalhassem e apertasse a mão dele com 

sorrisos em uma situação de orgulho com aquela atitude que constrangeu as meninas. Em 

muitas situações era perceptível que o menino trans era aceito no meio dos outros meninos 

através de comportamentos machistas que o mesmo reproduzia.  

Esse comportamento pode ser explicado através do trabalho de Judith Butler: 

 
 
De modo que a performatividade “não é um ‘ato’ singular, porque sempre é a 
reiteração de uma norma ou um conjunto de normas e, na medida em que adquire a 
condição de ato no presente, oculta ou dissimula as convenções de que é uma 
repetição” (Butler, 2002, p. 34). 
 
 

A masculinidade é uma performance, uma identidade de repetição das “normas” de 

gênero, como se houvesse uma substância para o que é ser masculino ou o que é ser feminino. 

O menino trans só repetiu o que a sociedade que inserido entende como a performance 

masculina. Segundo, Butler (2008): 

 
 
“Essa repetição”, é a um só tempo reencenação e nova experiência de um conjunto 
de significados já estabelecidos socialmente; e também é a forma mundana e 
ritualizada de sua legitimação” (Butler, 2008, p. 200). 
 
 

O menino trans só está repetindo o que estabelecido como masculino, pois, a 

masculinidade é um privilégio que te faz ser aceito nos meios sociais, e independentemente de 

como é colocada ela sempre será aceitável, Butler (1990).  

Episódio 3: “Parceira” 
 

A primeira vez que tomei café no refeitório juntamente com os alunos fui abordada 

por um grupo de meninos que faziam parte da turma que escolhi observar, perguntaram meu 

nome e o que eu estava fazendo ali na escola, já que eu não era estagiária. Expliquei para eles 

que estava fazendo um trabalho na escola de observação do espaço em relação a violência 

escolar. Um deles disse a seguinte frase: “Olha, você está no lugar correto.” – Todos sorriram. 

Eram exatamente 7 meninos que sentaram próximo de mim. Elogiaram meus cabelos, minhas 
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unhas e até mesmo o meu sorriso. Eram bem galanteadores e simpáticos. Até que escutamos o 

sino para todos irem para a forma. Apressei meu café, um deles disse: “Não precisa correr, 

vamos te esperar.” Todos os alunos que estava no refeitório saíram somente e nós 

permanecemos.  

Logo após a saída dos alunos o porteiro chegou gritando mandando a gente sair, pois 

ali não era um SPA. Os alunos continuaram dizendo que não era pra eu me apressar. Quatro 

dos alunos se levantaram e ficaram de pé na porta e disseram para o porteiro o seguinte: “Só 

vamos sair quando a nossa parceira terminar de tomar o café dela”. No mesmo momento o 

porteiro parou de gritar e aguardou o término do meu café.  

De acordo com Fátima Cecchetto (1997) o  ethos Guerreiro: um conjunto de valores 

relacionado à honra masculina e a valentia em brigar por aquilo que é considerado importante, 

defendendo amigos/ou territórios. Essa situação de defesa se relacionou a essa afirmação do 

ethos naquele momento em que me tornei a “parceira” deles. A partir daquele dia comecei a 

ficar próxima dos alunos e isso fez com que os professores e funcionários ficassem 

completamente distantes de mim. 

Episódio 4: “Abusadamente” 
 

No dia seguinte os sete alunos me pararam na porta da escola e me perguntaram se 

eu sabia dançar o famoso “passinho”. Na mesma hora eu disse que sim e eles colocaram uma 

música me desafiando a dançar. Eles colocaram uma música com o titulo de “abusadamente”. 

Eu não conhecia a música, mas, comecei a dançar junto com eles. Mas o mesmo tempo existia 

essa competição dos passinhos, enquanto dançavam os meninos se agrediam entre um passo 

ou outro. É perceptível que aquela brincadeira se remete a pequenas brigas para mostrar quem 

são os mais valentes. 

No final daquela “brincadeira” os alunos elogiaram os passinhos que estava dando 

com eles. Enquanto isso eu recebia o olhar de reprovação do porteiro e da inspetora. Eu 

precisava escolher um lado para permanecer e esse lado foi o dos alunos, já que objetivo ali 

era entender a dinâmica e o cotidiano dos alunos. 
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Episódio 5: “Estagiária Branca” 
 

Percebi que algumas situações comuns me aproximava dos meninos, mas, me 

deixava cada vez mais distantes das meninas. Mas, uma das estratégias para uma determinada 

aproximação foi quando elas descobriram que eu conhecia a estagiária do curso de física de 

uma Universidade no Interior que ministrava algumas aulas para elas. As meninas não 

gostavam da estagiária então em todas as aulas elas se aproximavam de mim para “falar mal” 

dela. Comentavam sobre a roupa, o cabelo, o andar, até da cor da estagiária. Uma das alunas 

fez a seguinte fala: 

 
 
Aluna R: Eu não sei o porquê esse meninos ficam babando nessa “Tia”. Pra 
começar ela não tem nada de bonita. O cabelo dela é muito oleoso e ela é BRANCA. 
Desde quando eles gostam de branca?! (Aluna R.) 
 
 

Havia uma “disputa” relacionada a cor da meninas que circulavam naquele colégio. A 

autoestima dessa alunas era completamente influenciada através da cor daquelas que 

poderiam tirar elas da atenção dos meninos. Por eu ser uma das garotas negras da escola, elas 

confiavam em mim pra deixar claro que considerava um absurdo os meninos que elas tinham 

algum tipo de afeto olhar para uma mulher branca. 

Mas essa situação me aproximou em poucas situações das meninas, até que elas 

acharam que eu virei uma ameaça para elas.  

 
 
Aluna C: Já percebeu que os meninos ficam tudo em cima de você? Isso vai acabar! 
Sempre acaba! É sempre assim quando chega alguma menina nova. Já falei isso com 
a Aluna K e a Ç; Que bobeira!  
 
 

Uma das meninas falou diretamente que eu era o centro da atenção para os meninos, 

chegando a dizer que eles só ficavam próximos a mim pois, eu era a nova carne do pedaço 

que dava total confiança para eles, mas, logo, logo isso iria acabar. Novamente houve um 

afastamento das meninas em relação a minha presença na sala de aula.  
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Episódio 6: “Prisão” 
 

Passando os dias percebi a falta de um dos alunos na sala de aula. Ele não apareceu 

mais na escola e isso começou a me causar um desconforto, pois, acreditada que todos 

queriam saber o que tinha acontecido. Conversando com os meninos perguntei para ele sobre 

o aluno “sumido”. 

 
 
Aluno H: Tia, ele foi preso. Foi pego com uns bagulhos aí. Deu molinho, agora vai 
ficar lá. Mas, daqui a pouco vai sair. Vai sair sim! (Fala do Aluno H) 
 
 

Naquele momento descobri que todos sabiam da situação menos eu. O aluno foi preso 

com uma determinada quantidade de alguma substância tóxica especifica que eles não 

queriam me dizer. Os alunos não costumam comentar quando alguma situação como essa 

acontece. Todos ficam bem silenciados. Não se ouve nenhum comentário sobre.  

Episódio 7: “Eu vou arrancar a língua dela” 
 

Pra finalizar os eventos deixo registrado um dos dias que mais marcou o trabalho de 

campo. É importante afirmar que não eram todos os meninos que eram envolvidos com o 

tráfico de drogas, mas, todos daquela turma ficaram marcados como integrantes do tráfico de 

drogas.  

Em um determinado dia cheguei cedo na escola e fiquei na parte frente conversando 

com um estagiária que é aluna do curso de pedagogia, quando fomos surpreendidas com a 

entrada de três alunos com uma professora. Ela pediu para que eles ficassem encostados na 

parede enquanto ela iria chamar a direção.  

Os meninos foram pegos fumando do lado de fora das dependências da escola. Isso 

remeteu uma advertência verbal da professora e da direção. Por conta disso um dos alunos 

que fazia parte de uma das turmas de terceiro ano do regular disse o seguinte referente à 

professora quando ela se virou: 

 
 
“Mano, eu vou arrancar a língua dela.” 
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A professora não ouviu o que o menino tinha dito, mas, parecia está bem exausta 

daquela situação que ocorria na escola. De qualquer forma ela queria uma solução para o 

cenário de violência e falta de respeitabilidade com as professores mulheres, pois, os alunos 

tinham total respeito quando era o homens ministrando algo. Mas, quando as mulheres 

entravam na cena elas eram completamente ignoradas por todos os alunos. 

2.4 Classe, cor e gênero 
 

A escola é composta por alunos negros e periféricos. Nas turmas do curso normal 

havia muitas meninas, mas, no ensino regular a predominância era de meninos. Em um olhar 

superficial é possível registrar que há mais meninos na escola do que meninas. A questão de 

cor, sexo e classe é bem demarcada na escola. São notáveis as classificações de preto, pobre e 

periférico, a partir do momento em que se entra naquela escola e conhece um pouco do 

ambiente. 

Na sala dos “piores do colégio”, como relatam os professores, os alunos homens e 

negros eram a maioria, talvez isso causasse a maior intimidação. Alguns alunos dessa mesma 

turma diziam que percebiam que os professores tinham medo deles, eles ficam rindo disso, 

afirmando que realmente deveriam ter medo, pois, “eles eram negros e negros tinham que 

impor medo.” 

Segundo, Paul Willis (1991) a identidade de um individuo não é verdadeiramente 

reproduzida, ela é recriada dentro de um contexto social. Os alunos reproduziam para si 

mesmo os rótulos que são impostos para eles. Aqueles alunos não eram politizados e muitos 

menos tinha consciência de raça e classe, mas, a partir das reações do dia-a-dia tive a 

percepção de que aqueles alunos sabiam de forma estereotipada qual era a posição deles como 

homens negros na sociedade. 

A partir do que já foi exposto em todo decorrer do trabalho já foi possível identificar 

quem são os alunos violentos e quais são suas características. No próximo capitulo 

abordaremos uma discussão através de conceitos e teorias contextualizando o tema 

etnográfico do trabalho. 
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3. CAPÍTULO III: DISCIPLINAR CORPOS PARA PROTEGER 
INTERESSES 

 
Tem quem me enxergue radical, 

Tem quem me enxergue pedagogo. 
(Djonga – ATÍPCO) 

 

Nos Capítulos anteriores apresentei  algumas descrições do campo e o seu processo 

de formação. Foram relatados os principais eventos presenciados com características de 

violência escolar. Apoiado nas exposições dos capítulos e da vivência do trabalho de campo 

identificamos a partir de um contraste visual no campo quem são os alunos considerados 

violentos, investigando a cor, a classe e o gênero no ambiente escolar. 

Neste capítulo serão promovidas algumas reflexões teóricas dialogando com as 

observações realizadas na escola, na busca do entendimento acerca da violência escolar a 

partir das características que foram relatadas, permeando as esferas sociais que estão presente 

dentro do ambiente educacional. 

3.1 Violência e seus contextos históricos. 
 

No dia em que foi distribuído o questionário sobre violência escolar aconteceu um 

diálogo dentro da sala sobre a seguinte pergunta que estava descrita na folha: “Você acha que 

existe preconceito racial na sala de aula?” Essa pergunta gerou uma pequena conversa 

começando com a inquietação de uma aluna. 

 
 
Aluna F: Tia, aqui tá escrito sobre preconceito racial, isso é pra falar de racismo, 
né? Você sabe quando o racismo começou? 
Aluno D: O racismo começou quando os escravos chegaram.  
Aluno Y: Depois a tia explica isso, vocês falam muito. 
Aluna F: Eu só queria saber direito se o racismo também é violência.  
 
 

Expliquei para os alunos de forma bem rápida o que era o racismo a partir de 

contextos históricos que estudamos na escola sobre a escravidão. A explicação trouxe mais 

questionamentos para a aluna F, que imediatamente teve a intervenção da professora que 

também estava em sala. 

 
 
Aluna F: Tia, o racismo é uma violência?  
Professora A: F, a escravidão foi uma violência . Pede o professor de História pra 
explicar isso melhor pra vocês. Respondam o questionário. 
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Esse diálogo trouxe uma reflexão sobre a pluralidade da violência e que ela não tem 

uma determinada definição, há uma pluralidade de significados e análises, que elevam 

questões sociais e antropológicas ligando a mesma a uma categoria circunstancial e 

contextual. Não há como definir o que é a violência, pois ela é uma categoria que está sempre 

relacionada aos contextos sociais e históricos de uma determinada época. 

Foi perceptível naquela conversa que os adolescentes não sabiam exatamente como 

surgiu essa ideia do racismo, mas, relacionavam o preconceito racial com ao período da 

escravidão. Naquele momento foi explicado para os alunos que poderíamos dizer que a 

violência racial se iniciou no império, mas, ela se difundiu de acordo com os períodos 

históricos, os alunos fizeram uma expressão de espanto e continuaram a responder o 

questionário.  

Segundo, Lilia Schwarchz8 (1994) “não estamos tão distantes das representações de 

finais dos séculos passado” (1994, p. 149). A partir dessa afirmação juntamente com as 

dúvidas dos alunos é necessário uma reflexão sobre a história. Tivemos o descobrimento do 

Brasil com o trabalho escravo de indígenas e depois africanos, os dois povos foram 

submetidos a péssimas condições de vida. No fim do período escravocrata começou a 

transformação da teoria racial no Brasil entre os anos de 1870 a 1930. As teorias raciais foram 

inseridas dentro de contextos e modelos para uma ideal adaptação civilizatória, isso dentro de 

uma originalidade europeia. Dentro disso surgiu o evolucionismo, o positivismo, o 

naturalismo e o darwinismo. 

Esse tipo de reflexão não está inserido dentro daquela escola. De acordo com Marx e 

Engels, “os pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os 

pensamentos dominantes” (1846, p. 30). Por esses motivos os alunos tem uma breve 

concepção histórica sobre questões raciais e até mesmo sociais. O alunos só recebem como 

conteúdo aquilo que é importante para uma determinada classe. Isso também tem uma grande 

influência nos conhecimentos das relações raciais.  

 Schwarchz (1994, p. 148), destaca que o problema de não ter acesso as noções de 

direitos do cidadão causa naturalidade em algo que não é natural o racismo é um exemplo 

disso: 

E possível dizer que no Brasil desenvolveram-se formas de sociabilidade diversas, 
nas quais a afirmação do igualitarismo das Luzes e dos Direitos dos Homens pode 
existir de maneira difusa por causa da ausência da noção de direitos dos cidadãos. 
Em uma sociedade na qual a falta do indivíduo, das instituições e do formalismo do 

                                                           
8 Lilia Schwarchz: Autora do Livro: Espetáculo das Raças. Professora Titular na USP Global Scholar na 
Universidade de Princeton, especialista na área de antropologia social.   
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Estado — tão desfigurado em meio à dispersão dos poderes locais — era fato, as 
teorias raciais pareciam estar no lugar, à medida em que o problema da 
nacionalidade como que escapava do plano da cultura para se transformar em uma 
questão da natureza (Lilia Schwarchz, 1994, p. 148). 
 
 

De acordo com Marília Sposito professora de Educação da USP e pesquisadora da 

Sociologia da Juventude, (1994), as escolas públicas são frequentadas por alunos da classe 

popular, a partir disso dialogando com a lógica de Marx e Schwarchz que foi citado acima, 

podemos afirmar que a escola reproduz as divisões de classe e raça presentes na sociedade.  

 

3.2 Violência na Modernidade: Instituição escolar X Violência 
 

Dentro da perspectiva de uma educação construída com base nos pensamentos 

históricos dos dominantes, a estrutura da escola também seria moldada de acordo com o 

padrão de dominação do corpo, protegendo então os interesses de uma determinada classe. A 

estrutura de um instituição é capaz de disciplinar de forma sutil as pessoas que ali estão 

inseridas.  

De acordo com Foucault (1987), as estruturas das escolas públicas estão dentro dos 

padrões de panópticos, que confinam de forma mascarada os alunos que frequentam o local. 

Na escola em que houve a pesquisa não foi diferente, principalmente pelo fato dela ter sido 

construída no ano de 1964, quando ocorreu o golpe militar. Segundo, Germano9 (2011) Nesse 

período do golpe militar a educação convencional libertadora, foi transformada em uma 

educação classificada como “bancária”, profissionalizando o aluno para o mercado de 

trabalho, dentro de uma ideologia de que o aluno não possuía nenhum tipo de saber, então, o 

mesmo estava na escola somente para receber aprendizado, convertendo educação em um 

ensino “autoritário e profissionalizante” influenciado pela ideologia política atual e a situação 

econômica, excluindo a troca de conhecimento entre aluno e professor. 

Segundo Foucault (1971), a educação é usada para moldar os pensamentos de um 

individuo de acordo com um determinando sistema: 

Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a 
apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo 
(1971, p. 44).  

                                                           
9 Jose Willington Germano: Cientista social, Professor Doutor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Pesquisador na aera de Cultura, Política e Educação. 
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A escola normalmente moldada para os mais pobres é pensada como prisões e não 

como espaço de formação de cidadão, essas prisões também estão ligadas aos pensamentos, 

ao saber externo do indivíduo. Esse espaço panóptico como diz Foucault (1987), é 

programada para que os alunos se sintam vigiados e confinados em todo momento, na ideia de 

disciplinar e controlar os corpos das classes populares. Podemos perceber essa crítica a escola 

punitiva com Paulo Freire (1991): 

 
 
Não devemos chamar o povo à escola para receber instruções, postulados, receitas, 
ameaças, repreensões e punições, mas para participar coletivamente da construção 
de um saber, que vai além do saber de pura experiência feito, que leve em conta as 
suas necessidades e o torne instrumento de luta, possibilitando-lhe transformar-se 
em sujeito de sua própria história (1991, p. 16).  
 
 

Dentro desse contexto esse autor clássico afirma que a escola deve ser um lugar de 

formação de criticidade para aprender a ler o mundo de forma libertária. Mas isso é retirado 

dos alunos desde o regime militar. Esse modelo de educação que o aluno é considerado como 

desprovido de saber ainda é o reflexo do momento autoritário que o país passou a partir 1964. 

Em muitos momentos os alunos são pegos em atos de vandalismo como: Roubando 

objetos da escola, pichando carteiras, muros ou portas, depredando o ambiente físico escolar. 

Não há números de quantos alunos foram expulsos, não foi autorizado o acesso a esse 

diagnóstico, mas, um aluno relatou a seguinte situação quando perguntei se já havia 

acontecido algum caso: 

 
 
Aluno Y: Tia, vários parceiros quase perderam o anos, porque foram expulsos, mas, 
conseguiram entrar em outra escola. Eles ficavam fazendo várias paradas aqui na 
escola. Já até quebraram uma cadeira. (Fala do aluno Y) 
 
 

Os atos de vandalismo remetem as punições que chegam ao nível de jubilar o aluno 

da escola, porém, o processo de exclusão viola o direito do aluno, a partir disso, novamente 

entramos lógica do autor clássico Paulo Freire que diz: 

 
 
A luta hoje tão atual contra os alarmantes índices de reprovação que gera a expulsão 
de escandaloso número de crianças de nossas escolas, fenômeno que a ingenuidade 
ou a malícia de muitos educadores e educadoras chama de evasão escolar, dentro do 
capítulo do não menos ingênuo ou malicioso conceito de fracasso escolar. No fundo, 
esses conceitos todos são expressões da ideologia dominante que leva a instâncias de 
poder, antes mesmo de certificar-se das verdadeiras causas do chamado “fracasso 
escolar”, a imputar a culpa aos educandos. Eles é que são responsáveis por sua 
deficiência de aprendizagem. O sistema, nunca. É sempre assim, os pobres e 
miseráveis são os culpados por seu estado precário. São preguiçosos, incapazes 
(2003, p. 125). 
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Nessa mesma lógica, podemos afirmar que jubilar o aluno como punição dos seus 

atos ou intelectualidade também é um ato violento, pois trazendo para as teorias de Foucault 

(1987) sobre a estrutura das instituições em seu livro “Vigiar e punir”, a escola não oferece 

nenhum tipo de harmonização estrutural para os alunos, então, é bem provável que aconteça 

manifestações que violam algo que é imposto como correto. Trabalhar para extinguir a 

violência com mais violência, só reafirma o poder de atacar brutalmente quem te atingiu. 

(Focault, 1987).  

Dentro desse mesmo contexto das colocações acima, se esse espaço que um aluno 

permanece durante anos o faz se sentir presidiário sem ao menos ter entrado em uma 

penitenciária em sua vida, a reação do mesmo será arrumar formas de modificar o lugar, com 

atos que muitas vezes é considerado como depredação do ambiente ou até mesmo 

desrespeitoso com as pessoas.  

De acordo com o que está sendo exposto como observação e teoria, podemos afirmar 

que as escolas estão programadas desde o conteúdo pedagógico até a sua estrutura para não 

entender os alunos e suas vivências e sim controlar e disciplinar corpos, principalmente 

quando essas escolas estão majoritariamente cheia de alunos da cor preta, do gênero 

masculino e da classe popular.  

 

3.3 Violência Escolar x Classe popular. 
 

Segundo Carvalho10 (1987) uma das características que marginaliza certos grupos é a 

cor preta, gênero masculino e a classe popular. E os alunos que frequentam aquela escola tem 

todas essas características, principalmente aqueles da taxada “pior” turma do colégio. Esse 

aluno negro, homem e pobre não se enquadra no padrão do mecanismo de ordem social e do 

capital.  Como está exposto no tópico anterior sobre o jubilamento, quando um aluno não se 

enquadra em um determinado padrão ele é automaticamente excluído de alguma forma que 

muitas vezes parecem não acontecer por ser algo tão sutil. Pois como afirma Amana Mattos 

(2012), toda relação estabelecida na nossa sociedade é um desígnio consciente de aqueles que 

não se enquadram no modelo social branco, masculino e heterossexual estão na condição de 

desiguais. 

                                                           
10 José Murilo de Carvalho Professor Dr. em Ciência política, autor do livro que está sendo citado no corpo do 
trabalho, “Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi.” 
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De acordo com o PPP que foi citado no primeiro capítulo, os alunos são 

predominantes da classe popular e em um contraste visual com o campo durante o trabalho, 

foi possível perceber que mais de 50% da escola são alunos negros e homens. Na turma em 

que foi realizada a maior parte do trabalho foi aplicado um questionário sobre a violência 

escolar, no questionário na parte inicial foi proposto para que os alunos respondesse algumas 

perguntas de identificação relacionadas cor e gênero dos alunos. Não era obrigatório 

responder as questões. Apenas um aluno se negou responder as perguntas sobre violência, 

mas, respondeu as de identificações. O gráfico abaixo está presente os resultados das 

respostas. 

 

Figura 1: Histograma e tabela das respostas obtidas no questionário. 

Fonte: A autora, 2018. 

O gráfico indica a quantidade de alunos que frequenta aquela turma e como os 

mesmos se identificam. Quando a turma recebeu o questionário todos responderam as 

identificações sem interrupções. A maior parte da turma se auto declarou como negros, apenas 

três meninos se consideram pardos.  

Com base nessas informações coletadas a partir do trabalho de campo e do contraste 

visual conseguimos identificar quem são os alunos considerados violentos naquele espaço, e a 

classe social desses alunos.  Dentro desse mesmo contexto é possível perceber que o gênero 

associado a cor não é apenas masculino. Os meninos negros e pobres eram sempre aqueles 

tratados como o problema da sala de aula e da escola. Com os dados obtidos e os diálogos dos 

professores que estão expostos no capitulo anterior, afirmamos que a violência escolar 
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naquele ambiente está sendo referida ao aluno com essas determinadas características: 

homem, negro e periférico.  

É importante afirmar esses resultados são pequenos pontos de vista estatísticos e não 

tem haver com estudo quantitativo da escola. Esses dados são somente indicadores de um 

determinado grupo da escola.  Mas, é de grande relevância para evidenciar quem são os 

marginalizados naquele ambiente, expondo no trabalho sua cor, gênero e classe.  

Fazendo um resgate dos tópicos anteriores verificamos que a educação e seus 

conteúdos pedagógicos têm haver com as histórias e as características sociais dos dominantes, 

logo, quem não se enquadra nesse contexto e se rebela é excluído de alguma forma desse 

sistema. Aqui descobrimos através de uma estatística as características dos violentos. 

Considerando que há todo um contexto social para que os alunos se comportem de maneira 

oposta do que é cobrado deles.  

Essas características também são reveladas a partir das desigualdades que são 

reproduzidas dentro escola. A escola atende há um público de discentes que fazem parte da 

classe popular como está registrado no PPP já citado, e os professores “culpam” as famílias 

por não se relacionarem com a escola e por esse motivo a escola não sabe quem são realmente 

esses alunos. (No capítulo II há uma fala de um professor sobre isso.) 

Segundo, Marília Pinto de Carvalho (2004):  

 
 
[...]sabemos que as famílias de mais baixo nível socieconômicos encontram maiores 
dificuldades em suas relações com a escola e no desenvolvimento de atitudes 
adeuqadas pelas professoras (Carvalho, 2014, p. 31). 
 
 

De acordo com a citação cima entendemos que a classe social também ajuda a 

reproduzir os discursos estigmatizados na escola que marginalizam determinados grupos, 

reafirmando os preconceitos e as desigualdades já existentes na sociedade, que acabam 

atingindo a educação. Quando não há práticas pedagógicas de igualdade para os alunos, 

ignoramos as diversidades culturais e sociais existente, definimos quem são eles através da 

reprodução de preconceitos. 

Segundo, Pierre Bourdieu (1998), a comunicação pedagógica precisa ter uma relação 

igualitária no ambiente escolar, caso contrário a escola faz seu papel de reproduzir e legitimar 

desigualdade social. De acordo com o autor: 

 

Para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos os mais 
desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore, no âmbito dos 
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conteúdos do ensino que transmite, dos métodos e técnicas de transmissão e dos 
critérios de avaliação, as desigualdades culturais entre as crianças das diferentes 
classes sociais (Bourdieu, 1998, p. 53). 

Não se pode privilegiar um aluno por uma determinada bagagem cultural ou social, é 

primordial ter uma práxis11 de igualdade dentro da escola, independente do contexto social e 

econômico que se está inserido. Existe um sistema de repressão e desigualdade que a 

sociedade produz e a escola reproduz por ser uma instituição social.  

Mas, na lógica social capitalista que estamos inseridos, as escolas das classes 

populares não estão adaptadas para entender os alunos e suas vivências e sim para controlar e 

disciplinar. Os problemas que acontecem na escola são complexos e por isso não é possível 

apontar responsáveis diretos. A escola é uma instituição que através de políticas públicas mais 

gerais, reproduz desigualdade de classe, cor e gênero no seu cotidiano, particularmente 

quando essa instituições são voltadas para classes de baixa renda.  

3.4 Violência escolar x Segurança Pública. 
 

Na sala de aula que passei três meses realizando o trabalho de campo, algumas 

atitudes consideradas agressivas dos alunos intimidavam os professores. Os alunos pretos 

daquela turma sabiam que tinham um tipo de poder intimidador por causa dos estereótipos 

que eram dados a eles. Eles viviam ameaçando os professores quando algo não saía da forma 

que eles queriam. Inclusive fui intimidada por eles quando não quis ajudá-los no dia em que 

foi aplicada uma prova de matemática.  

De acordo com Malinowski (1922) precisamos olhar além das lentes das nossas pré- 

noções sociais e religiosas. Olhando através de conceitos expostos pelos professores que 

muitas vezes eram preconceituosos e moralistas, seria completamente difícil enxergar que 

existe um contexto social escondido sutilmente atrás de todo aquele cenário considerado 

violento que existia naquela sala de aula. Era necessário olhar para aquela situação através das 

lentes dos interlocutores que eram os alunos. Para isso era necessário deixar os julgamentos 

de lado e vivenciar a situação como pesquisadora.   

Os professores tratavam aquelas situações como casos de segurança pública, mas, 

também é necessário entender esse tipo de concepções dos professores, eles estavam 

submetidos a situações que não era comum para eles. Já para os alunos aquelas situações era 

                                                           
11 Termo utilizado na pedagogia para unir teoria com prática. 
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apenas o cotidiano. São duas realidades diferentes existente dentro da escola. Professores e a 

alunos estão em posições que não são parecidas em muitos aspectos.   

Pelo fato dos professores enxergarem aquela situação como caso de segurança 

públicas a visita os policiais na escola trazia um pouco de proteção para eles. Através do 

trabalho de campo, em uma quarta-feira que os policias faziam a ronda na escola, perguntei a 

Professora V o que achava daquela situação, ela respondeu: 

 
 
Professora T: Ah Gabrielle, é necessário essa situação. Sou a favor disso, pois, nós 
precisamos dessa proteção. Mesmo que não seja todos os dias, sabemos que há 
alguém aqui para nos proteger. Você já viu como esses alunos tratam a gente.Eles 
usam e vendem drogas dentro da escola, eles nunca fizeram nada contra mim, mas, 
se comportam de forma que ferem minha profissão. Ser professor não é fácil. Mas 
vai eu dizer algo. Não sei o que esses alunos são capazes de fazer. (Fala da 
professora em uma conversa informa no corredor de salas.) 
 
 

Os professores queriam se sentir protegidos de qualquer coisa que eles acham 

poderia acontecer, essas visitas da polícia durante a semana os resguardavam da violência que 

esperavam que um dia iria acontecer. Nunca houve nenhum tipo de revista com os alunos, os 

policiais apenas passavam pelas salas, olhavam e saiam. Durante o trabalho de campo nunca 

foi presenciado nada diferente disso. Mas, aquelas revistas tinham um real motivo naquela 

escola, como graduanda em Pedagogia já realizei estágios em diversas escolas na região e 

nenhuma delas presenciei visitas de policiais, somente nessa escola acontecia isso.  

Os policiais militares entravam na escola, passavam pelas salas e nada disso 

intimidava os alunos, apenas os aquietava enquanto estavam ali. Em uma dessas rondas, um 

dos pm’s disse para os alunos da turma: “Estamos de olho em vocês.” Imediatamente quando 

os policiais passaram, perguntei para um dos alunos o motivo dele ter falado aquilo. O aluno 

respondeu: “Tia, eles falam isso porque conhece nós fora daqui.” Os policiais “reproduziam” 

as rondas que faziam nos bairros periféricos, a escola era uma extensão da rotina desses 

barros com a presença ostensiva da polícia.  

Segundo, Marília Ponte Sposito, Professora de Sociologia da Educação da FEUSP, 

essas rondas policiais foram criadas no Governo Quércia (1987-1990) em São Paulo e se 

espalhou pelo Brasil, constituindo também uma comissão entre educadores e PM´s. 

 
 
O governo Quércia (1987-1990), além de criar a ronda escolar constituiu comissão 
mista com representantes da Secretaria de Educação e da Polícia Militar para propor 
iniciativas voltadas para melhoria da segurança na escola. (Sposito, 1998, p. 70 –
rodapé) 
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Foi a partir dessa época que começou a ocorrer as rondas escolares e até hoje 

permanecem naquele campo e muitas vezes o carro da polícia esta dentro do pátio da escola. 

Mas, dentro das informações não são todas as escolas que recebem essas. A autora afirma que 

não adianta “combater” a violência escolar com medidas de segurança pública.  

 
 
A violência escolar passar ser objeto da ação pública, principalmente sob o ângulo 
da segurança, da estratégia policial militar e menos questões educativas (Sposito, 
1998, p. 70). 
 
 

A escola pública parou de ser um ambiente de ações educativas e passou a ser um 

ambiente de estratégias pública para o fim da violência. Política destinada aos bairros pobres, 

favelas e periferias do país. O problema foi tratado de modo tão extremo que a partir dos 

diálogos que são expostos nesse trabalho é perceptível que até a postura dos alunos podem ser 

considerados como índice violentos. 

Dentro desse contexto a discriminação que ocorre na escola é igual a que ocorre na 

dinâmica dos bairros da periferia como demonstra o artigo: Cor, gênero e classe: dinâmicas da 

discriminação entre jovens de grupos populares cariocas, de Fátima Cecchetto e Simone 

Monteiro, há uma fala sobre a discriminação que um rapaz morador de uma periferia na 

Capital do Rio de Janeiro sofre ao colocar em seu currículo o local onde mora. De acordo com 

as autoras, o local onde a pessoa reside, a vestimenta e a postura são relevantes na 

discriminação no país, principalmente aos homens negros.  

 
 
Tais dados sugerem que para os homens auto-declarados negros e pretos o baixo 
status social (expresso pelo modo de vestir e pelo local de moradia) tem peso tão 
expressivo quanto a cor nas situações de discriminação. Isso pode ser debitado ao 
padrão classificatório brasileiro, ressaltado por Nogueira (1998). Quer dizer, nas 
explicações sobre a discriminação no Brasil a cor não é o critério determinante, uma 
vez que a postura corporal, o “jeito”, o vestuário e o contexto são percebidos como 
elementos igualmente relevantes (Cecchetto, Monteiro, 2008, p. 315). 
 
 

Na escola a obrigação dos uniformes começou no meio do mês de junho, quando um 

professor reivindicou a ideia das roupas comuns no ambiente escolar, pois, pelo olhar desse 

professor alguns alunos se vestiam de acordo com sua índole. Meninos negros, de boné, 

bermuda e chinelo incomodam qualquer pessoa. Em uma situação como essa não há como 

culpar os professores essas questões relacionada as roupas, pois, as roupas também são um 

tipo de estigma criado para discriminar e marginalizar pessoas.  
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De acordo com as analises dos dados da pesquisa de campo e os autores que 

estudados e explícitos acima, a violência escolar não tem absolutamente nada haver com 

segurança pública, essa violência está totalmente ligada com preconceitos estruturais e sociais 

que oprimem crianças, adolescentes e jovens. 

3.5 Performance de masculinidade e o ambiente escolar 
 

Durante todo o trabalho reafirmamos diversas vezes o preconceito relacionado aos 

meninos negros e periféricos. Esses mesmos meninos se reconhecem como negros, muitas 

vezes eles afirmam isso pelos corredores da escola. Em uma situação de desconforto entre 

dois alunos no meio da discussão aconteceu o seguinte debate entre eles: 

 
 
Aluno S: Sai de perto de mim. (Empurrou o aluno I) 
Aluno I: Pô, “brother”, você acha que tenho medo de você? 
Aluno S: Deveria ter seu babaca. Você já viu minha cor? Você me conhece? Sabe 
da onde eu vim?  
 
 

Esse desconforto foi apartado por outros alunos. Mas, a fala do aluno S referente à 

sua cor, foi usada para intimidar o outro aluno. Sendo os dois pretos, porém, o aluno I tinha a 

pele um pouco mais clara. É perceptível o aluno S utilizou daquela situação à favor deles, 

mantendo longe todo tipo de ameaça que aconteceu naquele determinando momento. Durante 

o trabalho de campo situações brigas como essas não eram tão comum nos corredores da 

escola.  

Segundo, Butler (2013) como já foi citado em passagens anteriores, o gênero é uma 

performance premeditada que possui um determinado significado. Mas, na questão do ser 

homem há um valor positivo referente à masculinidade, porém, existem performances de 

masculinidades que são mais válidas que outras. Naquele momento ser um homem negro 

validou um estereótipo marginalização e também de poder. O estereótipo negativo também 

pode ser usado como uma arma a favor de quem é oprimido e se torna um instrumento de 

opressão. Corroborando com esse pensamento, na sociedade que estamos inseridos ser 

homem é um privilégio, a masculinidade tem um significado de importância. Mas, ser um 

homem negro é um privilégio até que ponto? 

De acordo com Rolf de Souza(2013) os homens negros fazem parte da minoria 

sexual, sendo, um dos principais grupos marginalizados na hegemonia da masculinidade, 

pois, estão distantes dos padrões que foram criados e mantidos na sociedade. Esses meninos 
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que já são estigmatizados como violentos e marginalizados a partir do momento que são 

identificados como negros, são mais discriminados e excluídos socialmente. Conforme, 

Nogueira (1998) os alunos pretos tem baixo desenvolvimento educacional e dificilmente 

chegam ao ensino superior por falta de incentivo, representatividade e credibilidade do 

sistema, como da sociedade. 

A partir de toda pesquisa exposta entendemos que no meio social da educação os 

alunos negros sofrem ataques de estigmas e estereótipos criados pelo próprio modelo social e 

curricular daqueles que são dominantes, que muitas das vezes são os brancos.  Os relatos do 

campo descrevem essas situações e deixam claro são quem os alunos considerados violentos 

da escola. 

Enfim, essa atitude torna a escola uma instituição de controle e repressão para 

aqueles que são considerados perigosos e indesejáveis, que de acordo com nosso recorte de 

classe seriam os meninos pobres e negros, devido ao racismo histórico, cultural, estrutural e 

institucional. Tornando o local de liberdade e pluralidade para a construção do conhecimento, 

em um ambiente segregador e violento, não obstante dos cárceres brasileiros.  
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4 CAPÍTULO IV: CONSIDERAÇÕES FINAIS - Violência em foco! 
 

E aí, molecadinha, tô de olho em vocês, hein?  
Não vai pra grupo, não, a cena é triste 

Vamos estudar, respeitar o pai e a mãe e viver, 
Viver!  

Essa é a cena 
Muito amor. 

(Racionais Mc’s- Mano Brow) 

Em quatro anos estudando pedagogia e vivenciando estágios em ambientes 

educacionais, parecia ser fácil passar três meses dentro de uma escola fazendo uma pesquisa. 

Não foi o que aconteceu, pois, os focos eram diversos, mas, o desejo de pesquisar sobre as 

perspectivas dos alunos no contexto de violência escolar era cada vez maior. Usar a técnicas 

de Malinowski (1922) no seu livro “Os Argonautas do Pacífico Ocidental”, foi o que engajou 

todo o trabalho de campo fundamentando o inicio atraindo cautelosamente cada situação 

exposta no decorrer de toda escrita.  

No primeiro Capítulo realizei uma descrição sobre o campo e os motivos que me 

incentivaram a idealizar e começar o trabalho. Já que o campo era totalmente marginalizado, 

foi preciso traçar um breve histórico analítico da escola, de como ela foi formada e 

constituída, o objetivo do estudo e o interesse do tema que foi instigado depois de uma 

disciplina de estágio, onde passamos alguns dias observando as aulas que eram ministradas na 

escola descrita. 

Foi detalhada a estrutura escolar, as disposições das salas, a rotina, quem eram os 

professores e quem eram os alunos. Cada particularidade fazia um grande sentido para tudo 

que acontecia naquele lugar. Descrever o campo foi disponibilizar para fora dos muros da 

escola à vivência de cada interlocutor.  

No Segundo Capítulo foi apresentado quem eram considerados violentos para alunos 

e professores, os dois grupos “acusavam” uns aos outros, mas, um dos alunos acusou ao 

sistema político governamental. Essa fala foi essencial para o decorrer da pesquisa referente 

às teorias discutidas sobre violência escolar.  

Os eventos mais marcantes que presenciei na escola também foram relatados nesse 

capítulo. Foram diversas situações e constrangimentos, mas, apenas sete desses três meses de 

campo foi descrito, pois foi preciso privar algumas situações por conta da imagem da escola. 
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A partir do contexto dessa divisão entendemos que a marginalização da violência em cima 

dos alunos tem classe, cor e gênero.  

No Terceiro capítulo que encerro este trabalho foi realizada a discussão teórica de 

todo conteúdo vivenciado no campo, partindo do ponto de vista que a violência é um conceito 

antropológico que se apresenta em diversos contextos sociais e históricos. Trazendo ao 

entendimento que a concepção de violência não é um fenômeno natural e sim cultural. Este 

capítulo possibilitou questionamentos dos próprios alunos, pautando as discussões de classe, 

gênero, masculinidade e cor, dentro das teorias acadêmicas. 

O objetivo da pesquisa foi investigar as intersecções de violência escolar na 

perspectiva de confrontos sociais, a partir dos olhares dos alunos e professores.  Ao iniciar o 

trabalho, havia determinadas expectativas e pensamentos que não foram supridos e sim 

desconstruídos baseados nos desafios que começaram aparecer. Pois foi preciso desmistificar 

como pesquisador tudo que era entendido como violência e começar a visualizar a mesma 

baseando-se dentro dos olhares dos interlocutores. O que era trazido como violento no ponto 

de vista educacional e acadêmico, era apenas o cotidiano dos alunos que estudam naquele 

local. Foi necessário realizar recortes do que seria investigado, pois, o histórico escolar sobre 

a violência é um universo vasto e bastante distinto.  

De forma subliminar apontamos que a educação e a violência escolar é uma variável 

em cada domínio regional, trazendo a pluralidade de alunos e professores demonstrando as 

desigualdades e disparidades. Não existe políticas públicas eficaz para o enfretamento das 

desigualdades. Os professores não tem culpa do abandono social pelo Estado, da fome, e 

exclusão que são geradas pela falta de políticas sociais do governo. Tudo isso descamba na 

escola, onde os professores precisam lidar com uma realidade social completamente diferente 

da deles.  

A proposta foi investigar através da pesquisa de campo quem eram os alunos 

violentos dessa escola localizada em uma região periférica no interior do Rio de Janeiro. O 

plano inicial era uma aproximação com os alunos e professores, para investigar a perspectiva 

dos mesmos sobre a temática violência escolar. Mas, mediante a todo trabalho, percebi que 

existe uma grande dificuldade em interagir com os dois grupos alunos e professores, já que os 

mesmos não dialogam entre si e estavam cada vez mais distante um do outro, pois falta 

estrutura, faltam políticas públicas que de fato ajude e auxilie professores a lidarem com 
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questões complexas do cotidiano. A resposta do poder público é inserir no ambiente escolar a 

mesma lógica das favelas e periferias da cidade: patrulhamento ostensivo da policia e 

violência policial.  

Para se investigar o cotidiano escolar estive que está mais próxima dos alunos e isso 

me afastou totalmente dos professores. Esse distanciamento me impossibilitou de ter algum 

dado referente a eles, porém, ajudou a entender minuciosamente muitos apontamentos dos 

alunos, principalmente sobre a reprodução do racismo e preconceito existente naquele espaço 

escolar. 

Segundo, Pierre Bourdieu (1998) a escola reproduz as desigualdades e os problemas 

cotidianos da sociedade. Porém, o fator dessa reprodução não é culpa dos discentes ou 

docentes e sim de um sistema político educacional capitalista que reafirma em todo momento 

os conceitos conservadores preconceituosos que excluem determinados indivíduos 

principalmente quando são homens, pretos e pobres. 

Os problemas presenciados como: a estrutura da escola que remonta a ditadura 

militar; a diferenciação entre os alunos e toda comunidade administrativa e docente da escola; 

a violência como linguagem no espaço e o medo presente nas ações e fala dos professores, 

tem haver com a reprodução de uma escola excludente que reafirma preconceitos fazendo 

com que os problemas continuem e moldando a educação de acordo com um padrão social 

que não inclui a diversidade que há na sociedade.  

Contudo, reconhecemos que o tema sobre a violência na escola precisa ser 

esquadrinhados e investigados com um olhar crítico a todo o conjunto, sejam eles os espaços, 

as estruturas, histórias, classe, cor, gênero e sexualidade. A educação precisa respeitar de 

forma prática as diversidades que existem no meio escolar.  

Ao longo do trabalho foi possível perceber que há preconceitos encobertados no 

meio dos discursos dos professores e alunos que de forma alguma convergiam. O fato é que 

os alunos e suas respectivas famílias estão sempre sendo culpabilizados por todo cenário 

violento escolar. É evidente que no meio de tudo isso não existe relações entra 

aluno/professor/escola/família/política. Porém, essa relação precisa ser fortalecida para que 

estratégias sejam articuladas, principalmente no meio dessa conjuntura política de extrema 

direita que está sendo estabilizada de forma cruel no país. 
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Por tudo isso, entendemos que é necessário haver construções de políticas públicas 

que deem conta desse universo tão complexo sobre o tema Violência na escola. O trabalho 

descrito nunca será concluído sem as lutas, representatividades e resistências da realidade 

vivida das minorias dentro do espaço escolar. 
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ANEXOS 
 

Questionário 1: ALUNOS 

Universidade Federal Fluminense – INFES 

Graduação em Pedagogia  

Questionário para o estudo da violência no espaço escolar. (Alunos) 

Quantos anos você tem?______________________ 

Em qual modalidade você está matriculado? (  )Ensino Médio Regular  (  ) Ensino Normal 

Há quanto tempo você atua no espaço escolar?____________________ 

Como você se declara? ( ) Negro ( ) Branco ( ) Pardo ( ) Indígena ( ) Não se declara 

Sexo: ( ) Feminino  ( ) Masculino ( ) Nenhum –   

Como você se declara: (  ) Heterossexual (  ) Homossexual  (   )Bissexual (  ) Outros: _____________ 

 
1- Você acha que há violência dos professores com os alunos no espaço escolar? 

 
       ( ) Sempre ( ) Frequentemente ( ) Algumas vezes ( ) Raramente ( ) Nunca 
 
2- Na sua opinião, existe violência dentro da sua sala de aula? 

 
( ) Sempre ( ) Frequentemente ( ) Algumas vezes ( ) Raramente ( ) Nunca 

 
3- Você acha que existe preconceito racial na sua sala de aula? 

 
 ( ) Sempre ( ) Frequentemente ( ) Algumas vezes ( ) Raramente ( ) Nunca 

 
4- Você acha que existe homofobia no espaço escolar? 

 
( ) Sempre ( ) Frequentemente ( ) Algumas vezes ( ) Raramente ( ) Nunca 
 

5- Em sua opinião os problemas sociais podem ser resolvidos com advertências verbais, 
suspensões ou métodos expulsão? 
 
( ) Sempre ( ) Frequentemente ( ) Algumas vezes ( ) Raramente ( ) Nunca 

 
6- Com que regularidade a escola aborda os temas Racismo, Homofobia e Violência contra a 

mulher? 
 
( ) Sempre ( ) Frequentemente ( ) Algumas vezes ( ) Raramente ( ) Nunca 
 
Qual é o tema mais abordado?  
(  ) Racismo (  ) Homofobia  (  ) Violência contra a mulher (  ) Todos (  ) Nenhum 

 
7- Dentro dos últimos seis meses você foi vítima ou conhece alguém na escola que foi violentado 

de acordo com as opões abaixo:  
 
(  ) Machismo (  ) Homofobia (  ) Racismo  
 
Qual tipo de violência? (  ) Física (  ) Verbal   (  ) Sexual  (   ) Psicológica 
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8- Em sua opinião como poderia minimizar violência dentro do espaço escolar? 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Questionário 2: Professores  

Universidade Federal Fluminense – INFES 

Graduação em Pedagogia  

Questionário para o estudo da violência no espaço escolar. (Docentes) 

 

Qual disciplina você ministra?______________________ 

Qual é sua formação?____________________________ 

Há quanto tempo você atua no espaço escolar?____________________ 

Como você se declara? ( ) Negro ( ) Branco ( ) Pardo ( ) Indígena ( ) Não se declara 

Sexo: ( ) Feminino  ( ) Masculino  

 
1- Você acha que há violência dos discentes com os docentes no espaço escolar? 

 
       ( ) Sempre ( ) Frequentemente ( ) Algumas vezes ( ) Raramente ( ) Nunca 
 
2- Na sua opinião, existe violência dentro da sua sala de aula? 

 
( ) Sempre ( ) Frequentemente ( ) Algumas vezes ( ) Raramente ( ) Nunca 

 
3- Você acredita que a violência no espaço escolar tem haver com o contexto social da vivência 

dos alunos? 
 
( ) Sempre ( ) Frequentemente ( ) Algumas vezes ( ) Raramente ( ) Nunca 
 

4- Você acha que a violência em casa influência na violência escolar? 
 
( ) Sempre ( ) Frequentemente ( ) Algumas vezes ( ) Raramente ( ) Nunca 

 
5- Na sua opinião, os palavrões é um tipo de violência? 

 
(    ) Sim  (   ) Não 

 
6- Dentro dos últimos seis meses você foi vítima ou conhece algum docente que foi violentado no 

espaço escolar? (Exemplos: Violência física, verbal ou psicológica) 
 

(    ) Sim  (   ) Não 
 
7- Em sua opinião como poderia minimizar violência dentro do espaço escolar? 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 


