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No contexto da contemporaneidade, circunscrito pelas constantes transformações das 

instituições sociais e pelo caráter provisório das relações (CASTELLS, 1999; BAUMAN, 2001), 

entendemos que a contextualização da instituição escolar pode estar associada às redes de relações e 

forças que nelas operam. Além disso, embora não haja necessariamente uma correspondência direta 

entre as alterações sociais e econômicas com as de ordem escolar, Gandin (2007) aponta para a 

importância de perceber quais as novas demandas que essas mudanças (sociais, econômicas, políticas, 

por exemplo) criam na escola. 

Dessa maneira, ao compreendermos a instituição escolar enquanto potente espaço contribuinte 

para a construção de uma cidadania crítica, uma pergunta parece pungente quando analisamos a 

realidade escolar pública nacional: mas e como a escola convive com a ocorrência de violências 

envolvidos em seu cotidiano? Na busca por compreender como esta temática tem sido percebida no 

contexto escolar, o presente trabalho5 buscou a compreensão das relações de duas comunidades 

escolares6 da Rede Municipal de Gravataí/RS e configuração do componente curricular Educação Física 

em contextos considerados violentos7.  

Para tanto, o desenho teórico-metodológico da etnografia sustentou a proposta de investigação 

haja visto que o fenômeno estudado se desenrolou nas culturas particulares das escolas selecionadas. 

Assim, o trabalho de campo teve a duração de um ano letivo (2014) e empregou a utilização dos 

seguintes instrumentos de coleta de informações: observação participante, diários de campo; diálogos, 
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entrevistas semiestruturadas e análise de documentos. Já em relação a intepretação das informações, 

optamos pela organização de categorias de análise8 (BARDIN, 2002). 

Com isso, a interpretação dos elementos e informações obtidos a partir do trabalho de campo 

apontou para aspectos relacionados ao tráfico de drogas ilícitas e desfavorecimento social como 

principais impactantes das violências com as quais ambas as escolas passam a conviver em seu 

cotidiano. Destacamos, ainda, as manifestações das violências de ordem simbólica como representação 

mais significativa das interferências do agravamento vivenciado pelos docentes e comunidades nas 

escolas pesquisadas, além do reconhecimento da relação escola-aluno-família como uma alternativa 

para minimizar as interferências dos fatores de violência compartilhados nos cenários onde as escolas 

estão localizadas, embora o consequente acúmulo de funções destinadas e/ou assumidas pelas escolas e 

professores.  

Já a configuração do componente curricular Educação Física apontou para aspectos além do 

trabalho realizado em classe pelos professores da disciplina, tais como os efeitos simbólicos e visíveis 

causados pela precarização do ensino público. No que tange especificamente ao trabalho em aula, 

interpretamos, o esporte enquanto possibilidade de reforçar os vínculos da convivência social (escola 

AA), além de um planejamento inspirado pelos PCN’s, mas adaptado pelo professor a partir 

aproximação com as realidades vivencias pelos alunos (escola RM). 
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