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Resumo

O presente estudo, um recorte 
da dissertação de mestrado intitu-
lada “Violências na Escola: uma et-
nografia em duas escolas da Rede 
Municipal de Gravataí” apresenta-
da ao Programa de Pós-Graduação 
em Ciências do Movimento Huma-
no/UFRGS, tratou de analisar a 
concepção sugerida pelos profes-
sores de Educação Física e mem-
bros das equipes diretivas para o 
entendimento das manifestações 
de violências e as possíveis reper-
cussões que fenômenos desta or-
dem causam no contexto da escola 
a partir de uma etnografia realiza-
da em duas instituições de ensino 
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no ano de 2014. Para tanto, pro-
pomos realizar a interpretação das 
informações coletadas procurando 
estabelecer um mosaico que com-
pusesse a visão dos agentes esco-
lares para a convivência das insti-
tuições de ensino e seus processos 
de escolarização estabelecidos a 
partir da aproximação com as rea-
lidades singulares dos bairros onde 
estão inseridas. Como principais 
marcadores das interferências de 
violências identificadas pelos parti-
cipantes do estudo, destacamos o 
tráfico de drogas e o desfavoreci-
mento social.

Palavras-chave: Violências. Es-
cola. Ensino Fundamental. Educa-
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Descritores: Violências. Esco-
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Introdução

Em virtude do caráter polissê-
mico e das diferentes concepções 
teórico-filosóficas possíveis, a 
compreensão do termo educação 
assume múltiplas facetas. Dito 
isso, entendemos que na contem-
poraneidade a contextualização 
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da instituição escolar pode estar 
associada às redes de relações e 
forças que nelas operam e que, 
de acordo com Gandin (2007), 
embora não haja necessariamen-
te uma correspondência direta 
entre as alterações sociais e eco-
nômicas com as de ordem esco-
lar, é importante perceber quais 
as novas demandas – e implica-
ções (grifo nosso) - que essas 
mudanças criam na escola. 

Ou seja, se hegemonicamente o 
conceito de educação esteve ligado 
a adaptar (GANDIN, 2007, p. 181, 
grifo do autor) as novas gerações 
para a vida social e para o trabalho, 
é de se esperar alterações nesse 
rumo em virtude das mudanças so-
ciais e econômicas manifestadas na 
modernidade. Consequentemente, 
consideramos que os fatores in-
tervenientes da prática educativa 
também possam ser inseridos na 
análise da realidade escolar atual, 
como, por exemplo, na crescente 
dimensão da ação desempenha-
da pela instituição escolar na ação 
formativa dos alunos.

Em se tratando do ambiente 
escolar é recorrente aos que se 
relacionam com esse contexto a 
identificação das manifestações 
de violências5 como um obstácu-
lo para essa instituição que teria 
como missão prover um espaço 
de ensino, aprendizagens e for-
mação humana. Isto posto, no 
contexto da contemporaneida-
de, circunscrito pelas constantes 
transformações das instituições 

5 De maneira preliminar, entendemos as violências 
a partir das manifestações, sejam elas de ação ou 
omissão, que causem algum tipo de dano físico ou 
moral ao(s) sujeito(s) envolvidos.

sociais e pelo caráter provisório 
das relações, recorremos a au-
tores como Justo (2013) quan-
do sugere que ao mesmo tem-
po em que se espera da escola a 
manutenção dos vínculos com a 
família e a comunidade, se esta-
belece um paradoxo à dimensão 
extraterritorial comum à pós-
-modernidade. E que, portanto, 
ao recair sobre a escola encar-
gos da formação social, biológi-
ca e psicológica, “não é de se es-
tranhar que ela seja um barril de 
pólvora” (JUSTO, 2013, p. 48, 
grifo do autor).

Dessa maneira, uma vez que 
concordamos com o entendi-
mento da educação a partir da 
perspectiva de um processo 
compartilhado entre diferentes 
sujeitos e instituições, parece 
plausível propor que a análise 
das relações coletivas ocorridas 
na instituição escolar de maneira 
específica e singular sirva como 
referência prévia na busca de 
particularidades sobre as confi-
gurações de violências envolvi-
das em seu cotidiano. Dessa for-
ma, entendemos ajustado lançar 
discussão sobre o dinamismo 
das relações sociais percorrendo 
o nebuloso caminho sob ponto 
de vista do aspecto da globaliza-
ção (CASTELLS, 1999; BAUMAN, 
2001; SANTOS, 2001). 

Encontramos justificativa para 
tal alternativa em virtude de com-
preender que os processos de es-
colarização estão intimamen-
te envolvidos com as relações de 
poder e práticas sociais legitima-
das por uma cultura e um contex-
to dominante. Sobre esse aspecto, 
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acrescentamos o que McLaren 
(1997, p. 193) afirma quando su-
gere que, para a pedagogia crítica, 
“as escolas racionalizam a indús-
tria do conhecimento em divisões 
de classe, que reproduzem desi-
gualdades, racismo e sexismo”.

Dessa forma, entendendo a ins-
tituição escolar enquanto potente 
espaço contribuinte para a cons-
trução de uma cidadania politiza-
da, uma pergunta parece pungen-
te quando pensamos o tema das 
violências envolvidas com a reali-
dade escolar: mas e como a escola 
convive com a ocorrência de violên-
cias envolvidas em seu cotidiano? 

Na busca por compreender como 
esta temática tem sido percebida no 
contexto escolar e, mais especifica-
mente, na perspectiva da Educação 
Física, o presente trabalho, um re-
corte de uma categoria de análi-
se do estudo de mestrado em Ci-
ências do Movimento Humano 
(ESEF/UFRGS) apresentado em 
julho de 2015, estabeleceu a op-
ção pela etnografia para compre-
ender a relação das comunidades 
escolares de duas instituições de 
ensino da Rede Municipal de Gra-
vataí/RS com as violências. Para 
tanto, a questão norteadora da 
pesquisa foi colocada da seguin-
te maneira: como o componente 
curricular Educação Física se con-
figura no contexto das violências 
em duas escolas da Rede Munici-
pal de Ensino de Gravataí? 

O objetivo geral, por sua vez, 
buscou a compreensão, a partir 
dos significados das violências 
atribuídos pela comunidade es-
colar das duas instituições inves-
tigadas, de como se configuram 

as aulas de Educação Física. Já 
os objetivos específicos foram: 
identificar as variáveis de violên-
cias envolvidas com os contex-
tos onde estão inseridas as duas 
escolas pesquisadas; identificar 
como os professores de Educa-
ção Física e membros da equipe 
diretiva, colaboradores do estu-
do, percebem as manifestações 
de violências nestas instituições; 
compreender como os colabora-
dores do estudo atribuem signi-
ficado para o tema das violências 
na escola; compreender como os 
professores de Educação Física, 
colaboradores do estudo, organi-
zam e desenvolvem este compo-
nente curricular.

No que diz respeito os con-
textos pesquisados, duas foram 
as escolas municipais elencadas 
para abrigarem6 o estudo na ci-
dade de Gravataí/RS, distante 
cerca de 25km de Porto Alegre, 
capital do Estado, as quais deno-
minamos EMEF AA e EMEF RM7. 
Assim, os colaboradores do es-
tudo foram os três professores 
de Educação Física8 das esco-
las pesquisadas, contando ainda 
como participantes privilegiados 
os membros das equipes direti-
vas, professores, pais e alunos.

Com a devida clareza acerca 
da questão norteadora e dos ob-
jetivos propostos para o estudo, 
entendemos que a etnografia foi 

6 A escolha das escolas se fez constituída a partir 
da opção por bairros com elevados índices de 
desfavorecimento social.

7 Nomes esses fictícios e empregados a fim de conferir 
sigilo na identificação das instituições de ensino.

8 André (EMEF RM), Vilma e Alice (EMEF AA). 
Ressaltamos a utilização de nomes fictícios afim de 
se garantir sigilo na identificação dos professores e 
membros das equipes diretivas.
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a alternativa adequada para pau-
tar a proposta de investigação 
visto que o fenômeno de estudo 
se configurou nas culturas parti-
culares das duas escolas, com-
preendendo nessa opção teóri-
co-metodológica o caráter denso 
e consistente das inter-relações 
que se estabelecem nos cenários 
investigados (GEERTZ, 2008). 
Para tanto, o trabalho de cam-
po teve a duração de um ano le-
tivo (2014) e empregou a utiliza-
ção dos seguintes instrumentos 
de coleta de informações: ob-
servação participante, diários de 
campo; diálogos, entrevistas se-
miestruturadas, além da coleta e 
análise de documentos oficiais, 
resultando em um total de 145 
horas de acompanhamento das 
rotinas escolares, além da reali-
zação de 5 entrevistas com cola-
boradores do estudo. 

Para a intepretação das infor-
mações coletadas com o traba-
lho de campo optamos pela orga-
nização de categorias de análise 
na perspectiva de Bardin (2002), 
adotando também o processo de 
validez interpretativa a fim de 
que se garantisse a fidedignida-
de da análise e das interpreta-
ções produzidas. Deste modo, 
partindo da premissa que discu-
tir violências a partir da perspec-
tiva do campo das Ciências So-
ciais se apresenta um desafio, 
dada à diversidade de conceitua-
ções e manifestações possíveis 
ao fenômeno, o produto da in-
vestigação produziu duas seções 
(blocos temáticos) e quatro ca-
tegorias de análise, conforme o 
quadro abaixo:

Quadro: Blocos temáticos 
e categorias de análise

BLOCOS 

TEMÁTICOS

CATEGORIAS DE 

ANÁLISE

Manifestações 
de violências 
nas escolas 
pesquisadas

1. Categorização das 
violências;

2. Concepções 
estabelecidas pelos 
sujeitos para os 
episódios de violências 

Cultura, culturas; 
Violência, 

violências: do 
particular ao 

geral

3. Detalhes das relações 
sociais estabelecidas 
entre os sujeitos nas 
escolas investigadas;

4. O que é comum e 
o que é singular: 
a configuração da 
Educação Física nos 
contextos investigados.

E, sendo assim, neste arti-
go tratamos de descrever a in-
tepretação produzida acerca das 
concepções estabelecidas pelos 
participantes do estudo (como 
destacado anteriormente, repre-
sentados a partir dos três profes-
sores de Educação Física e mem-
bros das equipes diretivas das 
duas escolas investigadas) para a 
convivência das instituições esco-
lares a partir da proximidade com 
as realidades particulares de onde 
estão inseridas.
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O produto do campo: as 
concepções estabelecidas 
pelos sujeitos para os 
episódios de violências

Após o esforço de estabele-
cer formas de interpretar as dis-
tintas manifestações de violên-
cias ocorridas nas EMEF AA e RM 
através da composição dos ins-
trumentos empregados ao lon-
go no trabalho de campo, uma 
pergunta serviu como fomento 
para o estabelecimento da ca-
tegoria de análise apresentada 
por este artigo: como os sujeitos 
de contextos escolares singula-
res envolvidos por violências en-
tendiam o compartilhar de suas 
culturas e quais as interferên-
cias que fenômenos desta natu-
reza repercutiam nos trabalhos 
docentes e nas próprias institui-
ções de ensino?

Dessa maneira, no presen-
te artigo buscamos apresentar 
a interpretação das concepções 
sugeridas pelos colaboradores 
do estudo para o entendimento 
das manifestações de violências 
e, de modo progressivo, as pos-
síveis repercussões que fenôme-
nos desta ordem causam no con-
texto das duas escolas segundo 
a ótica dos participantes do estu-
do. Para isso, nos propusemos a 
realizar a análise do material co-
letado em cada contexto investi-
gado (no caso, as escolas RM e 
AA), procurando estabelecer um 
mosaico que pudesse compor 
a visão dos agentes escolares 
para a convivência das institui-
ções de ensino e seus processos 

de educação e escolarização es-
tabelecidos a partir da convivên-
cia com as realidades singulares 
dos bairros onde estão inseridas.

Escola Municipal de 
Ensino Fundamental RM

Durante a realização das en-
trevistas, uma das proposições 
comum tanto ao professor de 
Educação Física, quanto ao mem-
bro da equipe diretiva foi em re-
lação à compreensão dos colabo-
radores acerca da temática das 
violências envolvidas com a esco-
la. Ou seja, vislumbrávamos nes-
sa intenção reconhecer a forma 
como os participantes concebiam 
o fenômeno das violências a fim 
de que se pudesse assim com-
por uma gama de possibilidades 
de analisar as violências ocor-
ridas em cada contexto de pes-
quisa. No caso da EMEF RM, dois 
foram os colaboradores entrevis-
tados: o professor de Educação 
Física (André) e um membro da 
equipe diretiva, no caso, a direto-
ra da instituição (Marcia).

Partindo da concepção acer-
ca do entendimento dos entre-
vistados em relação à conceitu-
ação e consequente associação 
das violências envolvidas com 
os contextos onde desenvolvem 
seus trabalhos docentes, para o 
colaborador André, a compreen-
são da temática foi modificada a 
partir de seus estudos de espe-
cialização e o entrecruzamento 
com a realidade vivenciada na 
EMEF RM, como explica no frag-
mento a seguir:
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Olha, como eu venho de uma es-
pecialização em “Gestão de Cui-
dados” e tratava da violência, 
isso me confundiu há pouco tem-
po atrás, mais do que já era con-
fuso (risos). Eu entendia muito 
como a agressão mesmo, como 
a questão física. Só que eu noto 
que a violência de negligência é 
muito maior. Ela é muito maior e 
é invisível. E a gente aceita ela e 
ensina ela. Então, eu tenho alu-
nos que sofrem violências muito 
grandes, mas que são resilientes 
sobre elas, mas não resilientes 
sobre a negligência. Toda a ques-
tão de como eles são vistos no 
bairro, de eles não saírem do 
bairro, essa é a maior violência. 
Então hoje eu trato violência as-
sim: como sofrimento. (ANDRÉ, 
ENTREVISTA REALIZADA NO DIA 
01/12/2014).

Conforme o professor, o aspec-
to da negligência é o maior im-
pactante das variáveis de violên-
cias no bairro. Destacamos que o 
bairro onde se situa a EMEF RM, 
apesar de estar distante cerca de 
3,5km do centro de Gravataí/RS, 
configura-se como um bolsão pe-
riférico no município e, segundo 
André, acaba por gerar um com-
partilhamento de códigos comuns 
aos moradores do local, no entan-
to, alguns desses considerados 
violentos para quem se aproxi-
ma do contexto. Assim, ele asso-
cia a negligência como um dos 
sofrimentos com os quais os mo-
radores precisam conviver coti-
dianamente e estabelece, a partir 
do fragmento selecionado abai-
xo, sua sensação em adaptar-se a 
essa realidade:

A primeira reação é de impotên-
cia, porque isso é muito maior 
que a escola. Então a relação da 
violência transcende esse bol-
são, acaba atingindo a socieda-
de toda e não tem como tu não 
te sentir atingido, tu pensar que 
vai sair daqui, quando tu sair de 
carro e passar do bairro, vou fe-
char meu vidro para não ser as-
saltado numa sinaleira. Boa parte 
dos meus alunos vive em situa-
ção de rua e podem querer assal-
tar. Como que eu lido com aquele 
guri em quem eu tenho que dar 
bronca e conter aqui e lá fora eu 
saber que lá fora tem guris iguais 
e que eu preciso fechar meu vi-
dro porque são perigosos? Como 
eu vou chegar em casa e falar de 
segurança, quando eu vejo que 
aqui a segurança é outra? Então 
como que posso dizer que isso 
aqui é muito bom, que isso aqui 
não é violento? Acho que isso se-
ria mentir e a maioria dos pro-
fessores faz isso. Então como eu 
lido com isso? Primeiro eu sofri 
bastante. Muito! Mas aos poucos 
fui me adaptando e a minha lin-
guagem foi mudando também. 
(ANDRÉ, ENTREVISTA REALIZA-
DA NO DIA 01/12/2014).

Para Diehl (2007), posto que 
a escola é parte integrante e in-
separável das complexas rela-
ções que ocorrem em função das 
mudanças sociais, “o desafio é 
vincular a escola a este contex-
to sem, no entanto, perder sua 
identidade e as suas característi-
cas” (p. 32). Em linha semelhan-
te, Bossle (2008), ao discutir 
a relação do papel docente em 
uma escola envolvida por mani-
festações de violências, destaca 
os tensionamentos que tornam 
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a prática educativa desgastante 
em diversos sentidos.

Dessa maneira, ao pergun-
tar como o professor André en-
tendia a relação entre sua pró-
pria formação enquanto professor 
de Educação Física e as adapta-
ções e readequações necessárias 
para a inserção no contexto da 
EMEF RM, foi enfatizada a distân-
cia entre formação acadêmica, as 
expectativas profissionais e as di-
ficuldades impostas pelas realida-
des onde o professor se estabele-
ce enquanto docente:  

Como eu sinto? Sinceramente? 
Me sinto um pouco enganado (ri-
sos). Não é o mundo real. Eu tive 
uma formação que saiu da ques-
tão muito técnica, que tentou ser 
libertária, mas que ficou distante 
da prática, por mais que a gente 
idealizasse, nós não falamos so-
bre políticas públicas, por exem-
plo, e isso acaba deixando mui-
to afastado. Como tu vai lidar 
com uma turma que tem um filho 
de brigadiano (policial militar) e 
um filho de traficante na mes-
ma aula? Vamos continuar com o 
mesmo perfil de falar o discurso 
antidrogas, quando todos estão 
envolvidos com ela? Então exis-
tem questões que não são abor-
dadas. E nisso estou falando de 
escola pública, mas em uma es-
cola privada eu vou ter que sa-
ber como abordar questões para 
que eu não seja demitido. E para 
isso tu não é preparado. (ANDRÉ, 
ENTREVISTA REALIZADA NO DIA 
01/12/2014).

Para Esteve (1999), esse con-
traste enfrentado pelos profes-
sores ao se depararem com re-
alidades distintas daquelas nas 

quais calcaram sua formação 
acadêmica acaba por contribuir 
para uma sensação de mal-estar 
(para o autor, o mal-estar docen-
te9). Segundo o autor:

O professor vai constatar que a 
realidade do magistério não cor-
responde aos ideais que apren-
deu durante seu período de for-
mação, e com os quais ele 
compara ele mesmo e compara 
boa parte da sociedade. Se ele 
havia identificado a “profissão 
docente” com as relações pesso-
ais entre professor-aluno, vai de-
parar com essas relações apenas 
se elas são possíveis nas atuais 
condições de trabalho que impe-
ram nos centros docentes. Além 
disso, ao serem as relações pro-
fessor-aluno as mais comuns, te-
ve-se apenas uma mínima for-
mação prática nesse sentido. 
(ESTEVE, 1999, p. 44).

Compartilhando dessa aborda-
gem, a diretora da EMEF RM (Mar-
cia) estabelece no trecho a seguir 
detalhes da junção entre as reali-
dades e histórias de vidas singula-
res com o próprio trabalho escolar. 
Marcia, assim como o professor 
André, reconhece no aspecto do 
desfavorecimento social o maior 
marcador de violência na realida-
de do bairro, ainda que se convi-
va com outros elementos como o 
tráfico de entorpecentes, a violên-
cia familiar, dentre outros:

9 Para Esteve (1999, p. 25), o mal-estar docente se 
relaciona com os “efeitos permanentes de caráter 
negativo que afetam a personalidade do professor como 
resultados das condições psicológicas e sociais em que 
se exerce à docência”.
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Olha, eu acho assim, apesar de 
o bairro ser considerado violen-
to, eu acho que tem muita gen-
te boa aqui e acho que, às vezes, 
até a gente comete violência com 
a criança dentro da própria esco-
la. No momento que a gente já 
olha para ele com outro olhar por 
ele fazer parte daquele bairro, no 
momento que a gente fala “ah, 
ele é filho do fulaninho”. Eu acho 
que a gente comete uma violên-
cia interna com ele ali dentro da 
escola. E acho que, assim, não é 
apenas porque o pai é traficante 
e a mãe. Claro, eles levam isso 
para dentro da escola. Mas eles 
são tratados de maneira violenta 
pelos pais, é a grito, é a pontapé. 
Então como é que eles vão tra-
tar o colega, como é que eles vão 
tratar a diretora? Então tem ou-
tra violência por eles se sentirem 
excluídos, por eles serem pobres. 
E a gente mesmo acaba, se não 
cuidar, trazendo isso para dentro 
da escola. E acho que isso tam-
bém tem que cuidar enquanto 
professor. Eu também acho que é 
uma violência assim, ele estar ali 
quietinho e tu não dar bola, mas 
tu vai a fundo pesquisar, o que 
aquela criança sofre, é a falta de 
comida, é a fome, é a mãe que 
não tá nem aí com ele, não é só 
pegar revólver. Eles sofrem com 
o mundo, é uma violência con-
tra o ser humano mesmo, con-
tra a dignidade deles. (MARCIA, 
ENTREVISTA REALIZADA NO DIA 
17/11/2014).

Diante dessa realidade, de 
acordo com a diretora, os agen-
tes escolares devem compreen-
der seus papéis a fim de se evi-
tar a reprodução simbólica das 
violências causadas pelas maze-
las sociais às quais os alunos e 

moradores do bairro estão siste-
maticamente expostos. Na pas-
sagem a seguir, Marcia levanta a 
discussão sobre os cuidados que 
os professores (de maneira espe-
cial os professores da EMEF RM, 
segundo ela), devem ter para que 
não sejam meros reprodutores do 
arbitrário imposto por uma cultura 
que determina os papéis ocupados 
pelos sujeitos a partir de um pro-
cesso onde são rotulados, levan-
do em consideração, por exemplo, 
sua origem ou condição social: 

E eu acho que esse outro tipo de 
violência (briga entre gangues, 
violência familiar) é a que pre-
domina até para ocultar a ou-
tra (desfavorecimento social). 
E acho que até a gente refor-
ça isso. Eu agora me policio um 
pouco, mas eu vejo que o próprio 
professor diz “é, não dá, porque 
o pai não dá bola, porque o outro 
não sei o quê, porque o ‘outro’ 
mata”, o que não quer dizer, por-
que a criança está ali e não tem 
culpa. Acho que o dia que aca-
bar com a “Pedagogia da Quei-
xa” a coisa anda. (MARCIA, EN-
TREVISTA REALIZADA NO DIA 
17/11/2014).

Ao compreender as mudanças 
sociais enquanto interferentes 
também nas condições de bem 
(ou mal) estar dos sujeitos fren-
te às adaptações impostas pelos 
processos de modernidade, Es-
teve (1999) reconhece na escola 
um dos inevitáveis locais influen-
ciados pelo turbilhão de mudan-
ças decorrente de uma realida-
de multifacetada. Para o autor, 
essas tensões das quais pade-
cem os professores geram um 
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descontentamento entre os do-
centes, haja vista o paradoxo de 
que a mesma sociedade que exi-
ge desses agentes escolares no-
vas responsabilidades, não lhes 
fornece alternativas para cum-
prir com essas exigências. 

Com isso, para além do juízo 
crítico sobre a queixa, entendemos 
que o tema levantado pela direto-
ra na entrevista surge como ele-
mento que permite refletir sobre o 
próprio acúmulo de funções assu-
midas pelos professores e sobre as 
condições de contradição em que 
se encontram frente às adversida-
des às quais estão expostos no co-
tidiano escolar. Ou seja, tomamos 
como pauta de discussão a quei-
xa sob a perspectiva de sua pos-
sibilidade crítico-reflexiva, ou ain-
da, como aponta a perspectiva 
levantada por Fernandez (1994), 
como uma possibilidade de expul-
sar uma violência que não se pode 
ou consegue admitir.

Para Wittizorecki (2001), o ex-
cesso de atribuições e o conse-
quente preenchimento do tempo 
de atuação para a realização de 
tarefas imediatas resultam na so-
brecarga de trabalho para alguns 
professores e no próprio afas-
tamento da possibilidade de es-
tabelecer o trabalho escolar em 
consonância com o projeto políti-
co-pedagógico representado nas 
ações voltadas para a formação 
permanente dos alunos. Dessa 
maneira, segundo o mesmo autor, 
“mais que acréscimo nas atribui-
ções dos professores, a intensifi-
cação tem se mostrado um indica-
dor da ampliação e redefinição do 
papel dos professores” (WITTIZO-
RECKI, 2001, p. 93).

E parece possível identificar 
traços dessa redefinição de papéis 
do professor quando a diretora da 
EMEF RM se posiciona a respei-
to dos principais desafios enfren-
tados para a prática pedagógica 
na escola. Segundo Marcia, a es-
cola passou por um aumento no 
número de alunos e, pensando no 
público atendido pela instituição, 
o professor não pode se preocu-
par exclusivamente com o conte-
údo a ser cumprido:

Olha uma coisa eu acho assim 
ó, tu tem que agir com a razão, 
mas sempre com o coração jun-
to, priorizando sempre a parte 
subjetiva, entendeu? Porque, ah 
existem regras, sim, existem re-
gras, mas é importante saber ou-
vir. E a equipe né, tem que tra-
balhar a equipe. Porque às vezes 
a comunidade quer ser ouvida, 
nem que seja para desabafar 
qualquer coisa, qualquer proble-
ma. Elas entram lá furiosas, daí 
tu ouve, ouve, ouve e elas saem 
tranquilas. Mas claro, a gente 
perde muito tempo e tu acaba, 
às vezes, deixando de fazer algu-
mas coisas, mas tu também ga-
nha. É uma comunidade que es-
pera muito da escola, a escola é 
um ponto de referência. Então a 
gente tem que ter esse olhar di-
ferenciado. Não dá para ser as-
sim chegar, “deu, cheguei, tu é 
Gabriel e é mais um, pronto, aca-
bou.”. Tu não pode ser mais um, a 
gente cansa, sabe quando a gen-
te sai cansado porque cada um 
tem um problema, e a gente aca-
ba levando para casa. E eles não 
querem saber se é 7 da manhã, 
como hoje tinha uma lá às 7, se é 
às 10 da noite. Tem que ser ouvi-
do. Só que assim, alguns não en-
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tenderam também que a escola 
cresceu. A escola tinha 200 alu-
nos e agora tem 600. E aí quan-
to mais a escola vai crescendo, 
fica mais difícil para a gente. En-
tão acho que é isso, é tu mes-
clar a questão da objetividade 
com a subjetividade. Tem que ter 
um jogo de cintura muito bom. 
(MARCIA, ENTREVISTA REALIZA-
DA NO DIA 17/11/2014).

Entretanto, lançamos como con-
traste a essa opinião o posiciona-
mento do professor André quan-
do admite a dificuldade entre o 
estabelecimento do sujeito pro-
fessor em um contexto configura-
do por situações de múltiplas vio-
lências. Quando perguntado sobre 
como ele entendia sua posição en-
quanto professor de Educação Físi-
ca em uma realidade estabelecida 
a partir da convivência com episó-
dios de guerra entre gangues, vio-
lências familiares e, sobretudo, ex-
clusão social, André afirmou:

Essa conclusão sobre sujeito e 
professor aqui é muito compli-
cado. [...]. Não é algo românti-
co. Ou é algo romântico no esti-
lo dramático de ser. E isso é meu, 
é o que eu estou sentindo agora. 
Não é algo pensado, refletido por 
muito tempo e articulado em um 
papel e revisto. Esse é meu senti-
mento de agora, minha informa-
ção de agora. E não tem recei-
ta, não tem mecanismo, mas é 
algo que vai te sugar. A demanda 
vai te sugar mentalmente. Então 
saber lidar com toda essa situa-
ção é delicado e não é só a re-
lação profissional, há um sujeito 
que veste essa roupa de profes-
sor de Educação Física. (ANDRÉ, 
ENTREVISTA REALIZADA NO DIA 
01/12/2014).

A partir desses achados, com-
preendemos que no caso da EMEF 
RM, a escola reconhece a impor-
tância e a necessidade de que 
se estabeleça o trabalho escolar 
aproximado com a realidade dos 
estudantes, a fim de que se ga-
ranta sentido aos processos de 
educação e escolarização propos-
tos pela instituição de ensino. No 
que diz respeito às compreensões 
acerca dos episódios de violências 
ocorridos nesta instituição de en-
sino, ainda que o bairro esteja en-
volvido por questões de narcotrá-
fico e casos de violências dentro do 
contexto das famílias, é reconhe-
cido no desfavorecimento social o 
maior impactante de violência es-
tendido até a escola. Entretanto, 
ao mesmo tempo, tanto o profes-
sor de Educação Física, quanto a 
equipe diretiva identificam e são 
unânimes em relação às dificulda-
des que este tipo de aproximação 
repercute, por exemplo, na condi-
ção de bem-estar dos docentes e 
nas relações sociais estabelecidas 
dentro do ambiente escolar.

Escola Municipal de 
Ensino Fundamental AA

No caso da EMEF AA, três fo-
ram os sujeitos entrevistados 
durante o trabalho de campo: 
duas professoras de Educação 
Física e um componente da equi-
pe diretiva (Leticia, a Orienta-
dora Pedagógica da instituição). 
Nas entrevistas, dois pontos fo-
ram recorrentes nas falas dos co-
laboradores enquanto entendi-
mento das violências envolvidas 
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com a instituição escolar: pri-
meiro, o fato da proximidade da 
escola com a questão do tráfico 
de drogas; além disso, o aspecto 
do esporte enquanto contribuin-
te para o trabalho desenvolvi-
do na escola a fim de se reforça-
rem questões (positivas na visão 
dos entrevistados) de convivên-
cia social entre os sujeitos impli-
cados com a escola.

No que envolve o aspecto da 
proximidade do bairro com o trá-
fico de entorpecentes, a Orienta-
dora (Leticia) explica que a pri-
meira função da escola ainda é, 
em muitos momentos, a de tra-
balhar a socialização dos alunos. 
Para ela, a dimensão assumida 
pela drogadição tem se refletido 
em uma sensação de banalização 
de substâncias químicas ilícitas e 
se configura como uma das reali-
dades com as quais a escola pas-
sa a conviver, direta ou indireta-
mente, em sua rotina:

O tráfico de drogas aqui é mui-
to grande e não se consegue eli-
minar. A polícia tira um, daí vêm 
dois ou três, nós temos uma in-
vasão agora com 240 famílias, 
então o principal fator da violên-
cia é o tráfico de drogas e daí de-
pois vem a agressão familiar, o 
pai que bebe, mas está tudo en-
volvido com drogas, tem ali o ál-
cool, tem a cocaína, o crack. A 
pedra de crack tomou conta. Ma-
conha é cigarro hoje em dia. 
(LETICIA, ENTREVISTA REALIZA-
DA NO DIA 15/12/2014).

A partir da composição deste 
quadro, para Leticia, os episódios 
envolvidos com a desestruturação 

familiar acabam por remeter à 
EMEF AA a função, também, de 
educadora primária dos estu-
dantes. Destacamos essa pon-
deração tomando como exemplo 
o posicionamento assumido pela 
Orientadora quando questionada 
a respeito do que, na visão dela, 
seriam as principais atribuições 
da equipe diretiva da escola:

A função principal é a educação. 
Os pais não dão educação. A gen-
te, sinceramente, o que menos 
faz é transmitir conhecimento. 
A primeira coisa que tu faz com 
os alunos é a educação primária. 
Quando a gente brinca “é com o 
pé no pescoço”, mas é, porque 
senão tu vai levar um tiro aqui 
dentro, porque senão eles vão 
se matar brigando. E isso é um 
problema que vem de casa, eles 
acompanham isso na comunida-
de e, a partir do momento que 
tu acompanha isso na comunida-
de, se transfere isso para a esco-
la. Tudo estoura aqui na escola. 
(LETICIA, ENTREVISTA REALIZA-
DA NO DIA 15/12/2014).

Diante dessas complexas rela-
ções ocorridas na trama escolar, 
pensamos fazerem sentido ques-
tionamentos do tipo sugerido por 
Freire (2013, p. 72) quando no 
contato com as dificuldades im-
postas por locais onde, segundo 
ele, “só a custo de muita teimo-
sia se consegue tecer a vida com 
sua quase ausência - ou nega-
ção -, com carência, com amea-
ça, com desespero, com ofensa e 
com dor”. Para o autor, a aproxi-
mação com realidades marcadas 
por chagas sociais aponta para 
indagações do tipo:
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Que fazer, enquanto educado-
res, trabalhando num contex-
to assim? Há mesmo o que fa-
zer? Como fazer o que fazer? 
Que precisamos nós, os chama-
dos educadores, saber para via-
bilizar até mesmo os nossos pri-
meiros encontros com mulheres, 
homens e crianças cuja humani-
dade vem sendo negada e traída, 
cuja existência vem sendo esma-
gada? (FREIRE, 2013, p. 72, gri-
fo do autor).

Essa dificuldade de conviver e, 
acima de tudo, agir em situações 
ainda estranhas à escola parece 
se configurar na expansão da di-
mensão e responsabilidade assu-
mida pela EMEF AA para o cenário 
onde ela está situada. Afirmamos 
isso, pois, além da própria inser-
ção desta instituição escolar em 
um contexto que convive com as 
disputas motivadas pelo narco-
tráfico, a Orientadora explica no 
trecho a seguir enlaces das re-
lações estabelecidas pelo tráfico 
que repercutem no próprio espa-
ço escolar e, por consequência, 
no trabalho docente:

Nós estamos enfrentando um 
problema sério desde outubro, 
que é de alunos tentando tra-
ficar aqui dentro e eu conse-
gui dar uma baixada com a pa-
trulha da Brigada Militar volta e 
meia aqui na frente, entrando na 
escola, enfim. E bom, eles viram 
que a Br igada estava vindo 
à escola. Mas isso é uma preo-
cupação constante. Então o que 
tu tem que fazer? Socializar es-
ses alunos, manter eles o maior 
tempo possível dentro da esco-
la, o Mais Educação ajuda mui-
to nisso. E conscientizar, porque 

senão a gente não consegue, a 
gente vai perder eles para o trá-
fico. (LETICIA, ENTREVISTA REA-
LIZADA NO DIA 15/12/2014).

Percebemos, com isso, que ou-
tros estudos10 também se depa-
raram com questões decorrentes 
dos problemas sociais próprios 
desta época (o tráfico de entor-
pecentes, por exemplo) enquan-
to representações das mudanças 
sociais repercutindo no trabalho 
docente e na própria configura-
ção (ou reconfiguração) da esco-
la. Ao mesmo tempo, no entan-
to, interpretamos que as escolas 
(tanto a EMEF AA quanto a EMEF 
RM), cada qual da sua manei-
ra, conseguiam de certa forma 
blindar o espaço escolar de ma-
nifestações significativas ou vo-
lumosas dessas violências que 
circulavam pelo bairro.

Para tanto, no caso da EMEF 
AA, houve consenso em relação 
ao trabalho em conjunto realiza-
do pela escola a fim de que fos-
sem criadas alternativas para 
que estivessem diminuídas as 
relações conflituosas no interior 
da instituição. Sustentamos essa 
concepção, pois tanto a profes-
sora Vilma quanto a professora 
Alice relataram durante as entre-
vistas a importância da ação de-
sempenhada pela equipe diretiva 
no incentivo e adequações para 
que o trabalho docente ocorres-
se conforme os professores pla-
nejavam suas aulas e disciplinas:

10 Citamos, como exemplo, os estudos realizados por 
pesquisadores do grupo de pesquisa F3P-EFICE 
(WITTIZORECKI, 2001; DIEHL, 2007; BOSSLE, 2008; 
LOURENÇO, 2009; CONCEIÇÃO, 2014).
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Acho que o maior desafio é na di-
reção da escola. Ali é o desafio. 
Aqui a gente tem uma direção 
ótima, que nos apoia. No nosso 
caso, fui até o dia 04 de dezem-
bro levando alunos a jogos. Mas 
eu vejo colegas (de outras esco-
las) que reclamam muito disso aí. 
Então se não tem esse apoio, daí 
tu não consegues fazer bem teu 
trabalho. No meu ponto de vista, 
aqui na escola é dez. A direção te 
apoia, ela te incentiva, te dá su-
porte. (VILMA, ENTREVISTA RE-
ALIZADA NO DIA 11/12/20/14).

Acho assim, quanto mais tem-
po tu acaba ficando em um lugar, 
mas eles te conhecem e come-
çam a te respeitar. Além disso, 
este ano foi um ano em que não 
mudou o grupo de professores e 
os alunos se perdem nesse cami-
nho quando muda, quando eles 
não têm uma referência. Mas 
hoje eles (alunos) têm uma re-
ferência, eu e a Vilma. Então eles 
têm um carinho maior por ti. Eu 
acho até que eles pensam “pô, eu 
conheço a professora e tal”. (ALI-
CE, ENTREVISTA REALIZADA NO 
DIA 02/12/2014).

Desse modo, passamos a 
compreender o delineamento 
da disciplina Educação Física le-
cionada na EMEF AA a partir de 
uma maior vinculação no envol-
vimento com o esporte enquanto 
fator de incentivo ao afastamen-
to das drogas. A partir da com-
posição das observações das au-
las e da fala das professoras de 
Educação Física (tanto em diá-
logos, quanto nas entrevistas), 
é possível identificar os moti-
vos e suposições de como perce-
bem as contribuições obtidas ao 

sistematizarem este componen-
te curricular estabelecido, princi-
palmente, sob o viés do esporte: 

Acho que o esporte tem todo o 
aspecto psicológico também en-
volvido, das drogas, de tu es-
tar tirando o aluno e propician-
do para eles a oportunidade de 
até ir jogar fora da escola. Eles 
gostam bastante e lá eles têm a 
questão de integrar, de entender 
e ver outras realidades. (ALICE, 
ENTREVISTA REALIZADA NO DIA 
02/12/2014).

E, de fato, esse entendimen-
to se mostrou compartilhado pela 
equipe diretiva ao reconhecer na 
disciplina uma via para se traba-
lhar aspectos relacionados ao es-
tabelecimento de um ambiente 
de convivência social harmonioso 
pautado a partir do respeito às re-
gras inerentes ao esporte. Quando 
perguntada a respeito de como a 
EMEF AA compreende a contribui-
ção da Educação Física em relação 
ao aspecto das violências presen-
tes no bairro, Leticia afirmou: 

A Educação Física é fundamen-
tal. Porque sem o esporte, sem 
a Educação Física em si, a situa-
ção de prazer junto à escola se-
ria muito menor. Ela oportuniza 
a competição, oportuniza que os 
alunos saiam para campeonatos 
e isso faz com que eles se sin-
tam valorizados. Nós temos aqui 
na escola um aluno que tu não 
conhece. Ele é filho de um trafi-
cante importante aqui do bairro, 
o Mosquito. E ele olha para to-
dos os colegas dele e fala “tu vai 
fazer tal coisa para mim porque 
meu pai é isso, meu irmão vai 
vir aqui e vão acabar contigo” e 
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ele é bem difícil de lidar. E a gen-
te pegou ele pelo esporte agora. 
Ele foi no campeonato que teve 
do Mais Educação e ele fez qua-
se todos os gols do time. Ele ama 
futebol. Então ele está realizado. 
(LETICIA, ENTREVISTA REALIZA-
DA NO DIA 15/12/2014).

Com isso, levando em consi-
deração esses achados, interpre-
tamos que no caso da EMEF AA, 
o principal marcador de violên-
cia reconhecido pelos colabora-
dores do estudo se situa a par-
tir das ramificações de violências 
envolvidas a partir do tráfico de 
drogas. Inerente a isso, o aspec-
to do desfavorecimento social 
também se configura como im-
pactante das violências com as 
quais a escola passa a conviver 
em seu cotidiano de trabalho. 
Em relação a isso, recorremos ao 
fragmento onde Vilma aponta: 

Violência não é só a agressão fí-
sica, mas a verbal, a discrimi-
nação. Nós tínhamos muito isso 
aqui, mas de um tempo para cá 
amenizou, não vou dizer 100%, 
mas 90% amenizou a violên-
cia. Além do que vinha de fora 
para dentro e agora isso não está 
mais acontecendo. Se chegas-
se uma menina nova na sala, as 
outras já começavam a ter moti-
vo para brigar, por exemplo. E in-
clusive na Educação Física. Agora 
é raro acontecer uma discussão, 
mas acontecia muito. Outra coisa 
é que eles estão saindo bastan-
te para vivenciar fora daqui e eu 
acho que o aluno precisa disso, 
conhecer outras realidades. (VIL-
MA, ENTREVISTA REALIZADA NO 
DIA 11/12/2014).

Ou seja, embora o entendi-
mento compartilhado pelos co-
laboradores de que instituição, 
a seu modo, vem conseguindo 
diminuir alguns episódios sig-
nificativos de interferências de 
ordem externa (brigas entre alu-
nos, por exemplo), se reconhece 
a proximidade com outras inter-
ferências até então novas para a 
escola (relações envolvidas com 
o tráfico de drogas ocorrido no 
bairro principalmente). Exata-
mente sobre esses aspectos in-
terpretamos que tanto as profes-
soras de Educação Física quanto 
a equipe diretiva identificam no 
trabalho deste componente cur-
ricular (de modo mais significa-
tivo na compreensão do espor-
te enquanto conteúdo prioritário 
desta disciplina) uma das alter-
nativas viáveis de incentivo ao 
fomento das relações sociais es-
tabelecidas no ambiente escolar 
e, por conseguinte, de se verem 
diminuídas as repercussões pro-
vocadas pelas violências circun-
dantes à EMEF AA.

Considerações finais

Ao compreendermos e, acima 
de tudo, nos opormos à perspec-
tiva dos processos de educação e 
escolarização intimamente envol-
vidos com as relações de poder 
e práticas sociais legitimadas por 
culturas e contextos dominantes, 
entendemos que seja inegável 
perceber o processo de mercanti-
lização comum a esse período es-
tendendo seus domínios também 
para o campo da educação. Essa 
concepção nos leva a acreditar em 
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uma consequente despolitização 
das instituições públicas conforme 
aponta Apple (2005), reconhe-
cendo assim novas configurações 
sociais produzidas a partir da con-
solidação desse sistema predomi-
nantemente opressor.

Ao planejar a pesquisa em 
escolas situadas em contex-
tos envolvidos por violências, 
pensamos estar imergindo em 
contextos escolares diretamen-
te envolvidos com episódios de 
brigas e agressões verbais, vio-
lentos em sua própria constitui-
ção. Entretanto (e como não po-
deria deixar de ser por se tratar 
de contextos singulares) a reali-
dade se mostrou diferente, uma 
vez que compreendemos a etno-
grafia enquanto uma trilha por 
onde as aprendizagens são cons-
truídas conforme a imersão com 
os contextos e realidades que se 
predispõe estudar.

Revisitando os elementos e 
informações obtidos a partir do 
trabalho de campo, tornam-se 
significativas as representações 
das variáveis de violências mani-
festadas na convivência com as 
duas escolas investigadas. As-
sim, uma vez identificada a pro-
ximidade das escolas com epi-
sódios violentos e sugeridas as 
possíveis representações acer-
ca da materialização de fenô-
menos dessa natureza nas duas 
instituições de ensino, o pas-
so seguinte proposto pela in-
vestigação foi o de compreender 
como se estabelecia o compar-
tilhar das culturas entre os ato-
res escolares e quais as interfe-
rências que as relações com as 

violências presentes naqueles 
dois contextos singulares reper-
cutiam no trabalho docente e no 
próprio cenário escolar, exata-
mente o recorte apresentado por 
esse artigo.

Para tal, buscamos interpre-
tar a concepção dos agentes es-
colares para a convivência das 
instituições escolares a partir da 
convivência com as realidades 
particulares de onde estão in-
seridas. Levando em considera-
ção esses achados, apontamos 
na intima e consequentemen-
te intimadora proximidade com 
o tráfico de drogas ocorrida nos 
dois bairros em que as EMEF AA 
e RM estão abrigadas um dos in-
dicadores principais para as vio-
lências ali instituídas. Inerente 
a isso, o aspecto do desfavore-
cimento social também se con-
figura como impactante das vio-
lências com as quais ambas as 
escolas passam a conviver em 
seu cotidiano. 

Para além disso, por certo, 
que tanto o desfavorecimento 
social quanto o tráfico de drogas 
(e, claro, todos os prolongamen-
tos dessas condições) repercu-
tem nos processos de escolariza-
ção propostos pelas instituições 
de ensino, expondo detalhes das 
novas demandas as quais o co-
tidiano escolar passa a conviver 
e manifestando o estranhamento 
sobre a forma de atuação frente 
a estas realidades como aponta 
Wittizorecki (2009).

Estando dentro da escola, pu-
demos perceber a teia de relações 
que estabelecem a configuração 
singular para cada instituição de 
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ensino. Dito de outra maneira, 
compreendemos que a configura-
ção (da Educação Física, da esco-
la, enfim) é o que é, porque os fa-
tores nela interferentes (sujeitos, 
momento histórico, culturas com-
partilhadas e outros possíveis) es-
tão dispostos e arranjados de de-
terminada maneira. Afirmamos 
isso, pois concordamos com Elias 
e Scotson (2000) quando apon-
tam que a observação e análise do 
modo como os indivíduos se orga-
nizam está baseada na suposição 
de que todos os elementos dessas 
relações “só são o que são em vir-
tude da posição e função que têm 
nela” (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 
58). E, desta rede de relações se 
faz expressa uma configuração11.

Dessa maneira, embora tão 
deslealmente criticada em al-
guns momentos, não podemos 
concordar com que a escola (nes-
se caso, duas instituições públi-
cas) esteja fadada ao insucesso. 
Reconhecemos, entretanto, que 
são inúmeros os obstáculos com 
os quais uma prática educativa 
ético-crítico-política deva conti-
nuamente se defrontar caso se 
entenda a possibilidade de culti-
var a esperança de harmonizar 
as relações sociais hoje tão in-
justas (GANDIN, 2011).

11 Explica Elias (1994) que, ao se considerar a imagem 
e a percepção do homem como uma personalidade 
aberta visto a maior ou menor autonomia face a de 
outras pessoas, devemos perceber a interdependência 
existente entre os sujeitos, seja pelas ações da 
natureza, seja através das aprendizagens sociais, 
da educação, da socialização e das necessidades 
recíprocas socialmente produzidas entre os mesmos. 
Assim, segundo o autor “A rede de interdependência 
entre os seres humanos é o que os liga. Elas formam 
o nexo do que é aqui chamado  configuração, ou 
seja, uma estrutura de pessoas mutuamente orientadas 
e dependentes.” (ELIAS, 1994, p. 249). 

Torna-se pungente então a 
busca por sustentações que per-
mitam o posicionamento críti-
co e reflexivo sobre os processos 
educativos oferecidos no contex-
to atual. Uma das possibilidades 
para tanto se relaciona com a in-
vestigação da cultura escolar e 
de sua íntima relação com episó-
dios e fenômenos que interfiram 
na sua constituição enquanto 
instituição social (as violências, 
por exemplo).
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