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RESUMO 

 

 

SOUSA, Marli Luiza de. Violência contra a escola: repercussões curriculares – O 
olhar do Conselho de Escola numa escola municipal de Santo André. 2015. 141 f. 
Dissertação (Mestrado em Educação: Currículo) – Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, 2015. 
 
 
 
 
O presente trabalho apresenta uma análise das situações de violência praticadas 
contra a escola, e identifica como as ações  manifestam-se no cotidiano e são 
abordadas no currículo escolar. Para tanto, são verificadas as situações, a partir do 
olhar dos representantes dos segmentos que compõem o poder público e a 
população usuária do Conselho de Escola, e das relações que as comunidades 
usuária e local estabelecem com uma escola municipal de educação infantil e ensino 
fundamental localizada na periferia de Santo André, Região Metropolitana de São 
Paulo. Analisam-se, ainda, as possíveis repercussões da violência no currículo da 
escola em questão. Para este estudo, optou-se por uma abordagem qualitativa, que 
utilizou a análise documental e entrevistas semiestruturadas, aplicadas aos 
representantes do Conselho de Escola da unidade pesquisada. Para análise 
documental, foram utilizados cinco Projetos Políticos Pedagógicos elaborados pela 
comunidade escolar no período de 2010 a 2014. A pesquisa pretendeu indicar 
possibilidades de enfrentamento da violência praticada contra a escola, observada 
nos períodos em que o prédio não é utilizado em atividades letivas, sob a ótica dos 
conselheiros escolares e à luz de algumas vertentes teóricas consolidadas sobre o 
fenômeno da violência e do currículo escolar. São inúmeros os desafios para a 
construção de um currículo que dialogue com os problemas reais com vistas às 
possibilidades de superação das situações de violência à escola, manifestadas por 
meio de vandalismo e depredação, mas é um caminho possível de ser trilhado de 
forma articulada entre poder público e sociedade civil, de forma a construir uma 
escola alicerçada nos princípios da qualidade social da educação, de acesso e 
permanência dos sujeitos e da gestão democrática da educação. Pretendeu-se, com 
o estudo, oferecer pistas para que outros equipamentos escolares possam construir 
suas trajetórias com ações educativas que minimizem e eliminem cenas de 
vandalismo e depredação do patrimônio público do palco de suas histórias recentes. 
 
 
 

Palavras-Chave: currículo escolar; violência; vandalismo; depredação; poder; 

enfrentamento; superação. 

 

  



ABSTRACT 
 

 

Author: Marli Luiza de Sousa 

Title: Violence against school: curriculum repercussions. The School Council 

vision in a municipal school of Santo André 

 
 
This present study aims to undertake an analysis of violence situations against the 

school, identifying how violence is manifested in daily life and addressed in school 

curriculum. Therefore, we analyze the situation from a vision of segment 

representatives that are part of the Public Power and representatives that are part of 

the user population of the School Council. We also analyze the relation that user and 

local community establish with a municipal school of kindergarten and elementary 

school, located in Santo André outskirts, metropolitan region of São Paulo. We also 

have analyzed the possible repercussions of school violence in the curriculum of this 

school in question. To realize this study, we chose a qualitative approach, through 

documental analysis and semi-structured interviews that were applied to the School 

Council representatives, from researched municipal school. For documentary 

analysis, we used five Pedagogical Political Projects developed by the school 

community in the period between 2010 and 2014. The research intended to indicate 

possibilities of violence confrontation against the school, observed in periods that 

building are not used in teaching activities, from the perspective of school 

counselors, and in a light of some consolidated theoretical aspects of the 

phenomenon of violence and school curriculum. The challenges of building a 

curriculum that dialogues with the real problems, checking the possibility of school 

overcoming violence situation, manifested through vandalism and pillaging are 

numerous. However, it is a possible path to be trodden in an articulated form 

between the power public and civil society, seeking the construction of a school 

founded on the principle of education social quality, from access and permanence of 

the subjects and the democratic management of education. It was intended, with this 

study, offer clues to support schools in increasing their careers searching educational 

activities that minimize and eliminate vandalism scenes and depredation of public 

property from the stage of their recent histories. 

 

Keywords: school curriculum; violence; vandalism; depredation; power; 

confrontation; overcoming. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Aluna de escola pública desde a educação infantil, no ensino médio optei pelo 

curso de magistério oferecido pelo Centro Específico de Formação e 

Aperfeiçoamento do Magistério (Cefam) de Santo André e foi mergulhada naquela 

atmosfera conceitual e crítica, que decidi ingressar no curso noturno de Pedagogia 

da Faculdade de Filosofia e Letras da Fundação Santo André, enquanto cursava o 

último ano do magistério integral.  

O desejo de ingressar na carreira pública e atuar na educação popular 

sempre passou pela minha mente. Parte deste meu desejo pode ser justificada pelo 

fato de ter origem em família de metalúrgicos, de pais com pouca escolaridade, mas 

orientada por uma figura paternal com visão muito crítica sobre a realidade nacional 

e os conflitos sociais e econômicos que acontecem no mundo. Meus pais sempre 

incentivaram os sete filhos a estudarem, reforçando que este seria o melhor caminho 

para trilharmos o rumo de nossas vidas e avistarmos possibilidades de mudança. 

Escola como possibilidade de superação dos obstáculos, das mais diversas 

naturezas, que se apresentam nesse percurso e nos confrontam ao tentarmos 

colocar a educação a serviço da emancipação dos homens.  

Relembro pensamento freireano que afirma que a educação não pode tudo, 

mas pode alguma coisa. Mantenho a convicção de que a educação é capaz de 

elevar os sujeitos ao patamar de cidadãos, de possibilitar a reflexão sobre as 

imposições ditadas pelo capitalismo com sua forma cruel de organização e capaz de 

promover a transformação social, desde que “coloquemos sua força a serviço dos 

nossos sonhos”1.  

Embalada nesse sonho, reuni parte de minhas inquietações no projeto de 

pesquisa apresentado à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 

como um dos critérios para ingresso. A aprovação nas fases de seleção foi muito 

comemorada por toda a família. Mais um passo importante fora iniciado: poder 

                                                
1
 In: FREIRE, Paulo. A educação na cidade. 1991, p.126. (Destaques nossos). 
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estudar, na universidade desejada, o fenômeno da violência, tendo como 

protagonista a escola pública da minha cidade. 

Nesse cenário, o currículo tem papel central. A partir das leituras, reflexões e 

debates na PUC-SP, partilhamos a concepção de que o currículo é o elemento 

central do projeto educacional e assim não pode estar desconectado do Projeto 

Político-Pedagógico (PPP) da escola, pois tem intencionalidades. É multifacetado, 

polissêmico, por isso é abrangente. Sua construção exige diálogo e participação de 

todos os envolvidos e aponta para a construção de identidades individuais – já que 

pressupõe uma aceitação de subjetividades, daí sua complexidade – e coletivas. É 

conhecimento e cultura, construído num dado momento histórico e contextualizado, 

e por isso é fundamental absorver as nuances atuais para não ser perverso. É 

instrumento político, utilizado para preservar a ideologia dominante ou, ainda, 

contribuir para a construção de novas narrativas, assim, o currículo também pode 

ser instrumento de libertação. 

Ao longo dos últimos 18 anos, tenho desempenhado minhas atividades 

profissionais no magistério, e os últimos 14 anos mais especificamente compondo 

equipes gestoras de equipamentos públicos de ensino na Prefeitura de Santo André. 

Inicialmente, no período de 2001 a 2005, atuava numa função hoje extinta no 

município – Professora Assistente de Direção (PAD) –, configurando esta uma 

experiência muito interessante, pois em 50% da jornada de trabalho exercia minha 

docência, atuando como professora titular de uma turma do ensino fundamental e a 

outra metade da jornada desempenhava atividades pedagógico-administrativas, 

comparadas atualmente às funções atribuídas às vice-diretoras das escolas 

municipais. 

No período de 2006 a 2009, após um processo de seleção destinado aos 

docentes do quadro de magistério público do Município de Santo André, ocupei a 

função gratificada de diretor de unidade escolar e senti mais intensamente toda a 

gama de responsabilidades e desafios que um gestor enfrenta, ao assumir a direção 

de uma instituição de ensino público, com objetivos de promover o diálogo entre os 

sujeitos que convivem nesse universo e trilhar um trabalho pedagógico efetivo, 

objetivando o avanço no processo de aprendizagem dos alunos, dentro de 

parâmetros de qualidade traçados nos âmbitos institucional, municipal e nacional. 
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No período, participei de um curso de especialização para gestores do município em 

parceria com a Universidade Federal do ABC, ocasião em que enfrentamos 

inúmeros casos de vandalismo e depredação do prédio escolar onde fui gestora, e 

destinado a uma comunidade aparentemente alheia aos reflexos desses atos. 

Esse fenômeno já me causava bastante desconforto e sentia a necessidade 

de estudá-lo para melhor agir, articulando os sujeitos e serviços públicos. Após o 

processo eleitoral municipal de 2008, não participei da seleção para ingresso de 

gestores para 2009, voltei a lecionar, e me afastei da direção da escola. Distanciei-

me do objeto de estudo sob a ótica do gestor, mas não abandonei meu projeto. O 

presente tema de investigação configura-se uma problemática atual no cenário 

educacional e efetivamente pouco abordado no enfrentamento da violência à escola, 

sob a ótica curricular e de políticas públicas educacionais. 

O intelectual crítico do currículo, Michael Apple (2006, p. 126) afirma que na 

perspectiva das políticas neoliberais “uma sociedade baseada no capital cultural e 

técnico e na acumulação individual de capital econômico precisa parecer ser o único 

mundo possível”. A manutenção do poder se dá para além da dominação 

econômica; e tem raízes culturais muito profundas, responsáveis pela manutenção 

da ordem social vigente, que conserva seu poder hegemônico, por meio de 

ideologias que apontem que a atual organização social está dada e essa lógica 

capitalista é preservada e distribuída nas escolas pelo currículo oficial.  

No final do ano de 2010, passei novamente a ocupar cargo de gestor da 

educação, na função de assistente pedagógica de uma creche municipal também na 

cidade. Desta vez, o desafio era articular as políticas públicas direcionadas aos 

segmentos e, em especial, aos professores, para qualificar cada vez mais o fazer 

pedagógico da educação infantil e promover a reflexão crítica sobre o papel do 

adulto naquele espaço educativo. Em 2011, assumi a direção daquela creche e lá 

permaneci até 2013, quando passei por novo processo de seleção de gestores e, 

até fevereiro de 2015, desempenhei a função gratificada de gestora na Escola 

Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (Emeief) pesquisada. 

Nesse retorno à gestão de um equipamento público de médio porte ressurge 

o problema apresentado neste projeto e objeto de pesquisa no curso de Mestrado 
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em Educação, mais especificamente em Currículo: os episódios de vandalismo e 

depredação à escola, frequentemente observados em fins de semana, acontecem 

sem qualquer mobilização dos sujeitos, sejam eles usuários ou trabalhadores dos 

serviços educacionais ali oferecidos, além da aparente apatia da comunidade local e 

das demais secretarias públicas envolvidas com o assunto. Aparentemente, a 

quadra coberta, que está localizada nos fundos da escola, com acesso facilitado 

pela ausência de portões que a isolem, e invadida pelo muro frontal da unidade, é o 

principal objeto de interesse. Neste ponto, surge o problema central desta pesquisa: 

Como a violência é manifestada no cotidiano e abordada no currículo escolar, a 

partir do olhar dos membros do Conselho de Escola? 

Desse questionamento, outros desdobramentos se avultam: Quais dados 

históricos fornecem elementos para a compreensão do fenômeno? Quais as causas 

objetivas e subjetivas implicadas? Qual é o papel do Estado, do Conselho de Escola, 

da comunidade escolar e da sociedade civil? Quais as implicações do tema ao 

currículo escolar? 

Tenho a convicção de que o fato de ter transitado por diferentes cargos na 

escola pública e de ter vivenciado a dinâmica intensa do seu cotidiano em lugares 

diferentes foi fundamental para a ampliação do meu olhar sobre a educação, além 

de possibilitar encarar os problemas como focos potenciais de ação na realidade 

deflagrada. Ações sustentadas por minhas escolhas nos papeis de professora e 

gestora da educação pública. Como falar da beleza do processo de ensinar e de 

aprender convivendo com a violência num exercício enfadonho de ignorar ou 

minimizar seus reflexos na escola? Como analisá-la? Como enfrentá-la? Quem são 

os aliados da educação nesse terreno movediço e desafiador? 

É nesse cenário que o Conselho de Escola se apresenta, por meio da gestão 

democrática da escola. Por se configurar num colegiado composto por 

representantes de diferentes segmentos, torna-se necessário criar meios para 

efetivar o diálogo, a participação e decisão coletiva, descentralizando as decisões 

das mãos da direção da escola. O trabalho com o Conselho de Escola convida todos 

os agentes a repensarem a cultura escolar e as relações de poder estabelecidas 

historicamente nos alicerces da escola. 
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Com esta pesquisa, Violência Contra a Escola: Repercussões Curriculares. O 

Olhar do Conselho de Escola numa Escola Municipal de Santo André, pretendemos 

contribuir para o aprofundamento teórico sobre o tema;   realizar uma análise das 

situações de violência contra a escola, a partir do estudo das relações que a 

comunidade usuária estabelece com a unidade escolar; possíveis abordagens no 

currículo escolar; além de anunciar meios de prevenção e enfrentamento do 

problema. Pretendemos, ainda, investigar se existe mobilização da comunidade 

escolar, em âmbito local, para desenvolver um trabalho efetivo, de cunho curricular, 

para o enfrentamento e a superação dos problemas observados in loco, entendendo 

que tudo o que acontece na escola compõe seu objeto de análise e investigação, 

seu currículo vivenciado.  

No percurso metodológico deste trabalho buscam-se levantar e analisar 

dados históricos sobre as origens e os antecedentes de casos de violência à escola, 

a partir de referencias teórico-conceituais sobre o tema e de um trabalho de campo. 

Historicamente, no processo da universalização da educação, em nosso país, 

as políticas públicas, por meio de legislação, criaram alguns mecanismos para 

garantir o acesso a todos, porém, ainda não conseguimos garantir parâmetros 

mínimos de qualidade e sentido social no fazer da escola para a permanência 

desses estudantes. Os episódios de violência à escola podem sinalizar, em parte, as 

contradições sociais existentes na sociedade e, por consequência, na escola. 

Supostamente, há uma ordem social hegemônica que implicitamente sustenta essa 

situação. A situação de opressão em que os excluídos se encontram possivelmente 

não favorece a organização para a proposição de saídas, caminhos para o diálogo e 

reflexão em busca de soluções que podem ser implementadas. 

Com essa percepção, pretendemos contribuir, à luz de vertentes teóricas 

consolidadas sobre o fenômeno e sobre o currículo, elucidar com a contribuição do 

olhar de pesquisadora, o fenômeno da violência, em específico aquela praticada 

contra a escola; identificar políticas públicas efetivas de prevenção e combate à 

violência contra o patrimônio público e, em especial, vislumbrar a possibilidade de 

diálogo entre os sujeitos, o estabelecimento de vínculos, o enfrentamento do 

problema de forma declarada pela equipe escolar – com a construção de um 

currículo educacional democrático – que fortaleçam o sentimento de pertencimento a 
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esse equipamento que é público, de direito. Busca, ainda, oferecer pistas para que 

outros equipamentos escolares possam construir suas trajetórias traduzidas em 

ações que possam minimizar e eliminar cenas de vandalismo e depredação ao 

patrimônio público do palco de suas histórias recentes. 

As causas e consequências objetivas da violência ao espaço público não se 

configuram como nosso objeto de estudo. Esta pesquisa objetiva realizar uma 

análise das relações que diferentes sujeitos, de variados segmentos, que participam, 

direta ou indiretamente, daquela dinâmica, estabelecem com o espaço escolar 

municipal no bairro. Para tanto, faz-se necessária a aplicação de uma metodologia 

que favoreça o diálogo com os sujeitos, por meio de entrevistas com representantes 

oficiais dos segmentos da comunidade escolar que compõem o quadro qualitativo do 

Conselho de Escola da unidade escolar investigada.  

Para o estudo, optamos pela abordagem qualitativa, realizada por análise 

documental (PPP, Relatórios de Ocorrências da escola, registros de ocorrências da 

unidade e Boletins de Ocorrências) e de entrevistas semiestruturadas aplicadas aos 

conselheiros da escola investigada. 

Os resultados da investigação estão apresentados em quatro capítulos, como 

segue: I) Escola pública e violência: contexto histórico; II) Educação: barreiras 

impostas pela violência; III) Metodologia: caminhos e contexto; IV) Apresentação e 

discussão dos resultados; V) A tentativa de superação da violência contra a escola; 

e VI) “Conclusões inconclusivas”  e recomendações finais.  

No capítulo I, Escola pública e violência: contexto histórico, tratamos das 

questões relacionadas à formação das cidades brasileiras;  democratização do 

ensino e o direito à educação; e ao fenômeno da violência, com a gama de 

implicações na formação dos sujeitos e nas estruturas social, econômica e cultural 

do País. As reflexões estão organizadas em torno de três eixos: 1.1) Um breve 

contexto histórico da violência escolar no Brasil. 1.2) Violência contra a escola: o 

caso de Santo André; e 1.3) A violência contra a escola veiculada na cultura de 

massa. 

No capítulo II, Educação: barreiras impostas pela violência, tratamos da 

democratização do ensino público; a validação do direito à educação, com base nos 
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princípios constitucionais de qualidade social da educação, acesso e permanência; 

contextualizando-os em tempos de violência; ressignificando as manifestações 

violentas como um “não direito” prestado aos cidadãos e suas implicações no 

trabalho pedagógico da escola, organizados da seguinte forma: 2.1) A barreira da 

qualidade: elementos políticos, pedagógicos e estruturais; 2.2) A barreira da 

violência: o ensino em tempos da intolerância; e 2.3) A barreira do currículo: 

violência como obstáculo que interfere na aprendizagem.  

No capítulo III, Metodologia: caminhos e contexto, apresentamos o caminho 

para o desenvolvimento deste estudo. Optamos por uma abordagem qualitativa, 

para atender metodologicamente às questões apresentadas no universo escolar, 

objeto de estudo analisado a partir de diferentes óticas de sujeitos que interagem na 

escola. Quanto aos procedimentos de pesquisa, pretendemos utilizar a análise 

documental (PPP, boletins e registros de ocorrência) e entrevistas semiestruturadas. 

Trazemos, ainda, o cenário da pesquisa: a escola municipal localizada na periferia 

da cidade de Santo André. Os sujeitos da pesquisa foram selecionados a partir da 

composição oficial do quadro qualitativo do Conselho de Escola na escola 

investigada. 

No capítulo IV, Apresentação e discussão dos resultados, discutimos os 

dados coletados tanto na análise documental quanto nas entrevistas e as 

implicações da violência retratada no olhar dos conselheiros. 

No capítulo V, A tentativa de superação da violência contra a escola, 

apontamos alguns caminhos para o possível combate à violência, indicados pelos 

sujeitos da pesquisa, por meio de ações articuladas e potencialmente educativas. 

No capítulo VI, “Conclusões inconclusivas” e recomendações finais, 

sinalizamos algumas possibilidades de enfrentamento da violência na escola, 

envolvendo os diferentes atores sociais da comunidade escolar e local, bem como 

sua influência no currículo escolar local. 
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CAPÍTULO I 

ESCOLA PÚBLICA E VIOLÊNCIA: CONTEXTO HISTÓRICO  
 

 

Para entender o contexto da crise urbana brasileira e o advento da violência 

praticada contra a escola, é necessário investigar como se processou historicamente 

a formação das cidades, principalmente nos aglomerados urbanos de nossas 

metrópoles; a criação da escola pública; e o aparecimento de manifestações 

violentas eclodidas a partir dessa relação. 

Observamos, com o crescimento desenfreado das cidades, o agravamento de 

problemas de naturezas diversas – educacionais, culturais, sociais, econômicas, 

habitacionais, ambientais, entre outras – que são percebidos numa complexa 

relação de coexistência. 

Saviani (2011, p. 188), ao retratar historicamente o deslocamento da 

economia brasileira do „nordeste açucareiro para o Centro-Sul‟, com a cultura do 

café no século XIX, nos coloca que: 

A implantação das estradas de ferro foi importante não apenas porque 
permitiu o escoamento mais rápido e a custos bem menores do café, nosso 
principal produto de exportação. Na verdade, as ferrovias constituíram-se na 
base de um processo de urbanização e industrialização. Com efeito, em 
torno de cada estação desenvolvia-se um núcleo urbano e constituíam-se 
oficinas de manutenção que absorviam mão de obra do imigrante para as 
tarefas mecânicas de manutenção, reparo e substituição de peças das 
locomotivas e vagões, emergindo o gérmen de atividades industriais.  
 

O crescimento das cidades e o desenvolvimento econômico, acompanhado 

pelo processo de industrialização brasileira, que modernizou, inclusive, o modo de 

produção agrícola, marcam definitivamente nossa identidade cultural, a forma de 

ocupação territorial e a distribuição populacional. Nos arredores da indústria, 

grandes concentrações de trabalhadores marcavam o surgimento das novas 

demandas relacionadas às condições de moradia, direitos sociais e saneamento 

básico, apontando para o crescimento da cidade. 

Nessa perspectiva, Maricato (2001, p. 17) destaca que:  
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[...] É somente a partir da virada do século XIX e das primeiras décadas do 
século XX que o processo de urbanização da sociedade começa realmente 
a se consolidar, impulsionado pela emergência do trabalhador livre, a 
Proclamação da República e uma indústria ainda incipiente que se 
desenrola na esteira das atividades ligadas à cafeicultora e às necessidades 
básicas do mercado interno. 

 
Historicamente, nota-se acentuada dificuldade, para parcela significativa da 

população, de acesso aos meios legais de posse da propriedade privada, dadas as 

diferentes facetas em que a exclusão social se apresenta para a maioria da 

população dos grandes centros urbanos. 

É nesse cenário que os serviços públicos relacionados à moradia, saúde, 

segurança e educação são fortemente reclamados pela população e assegurados 

aos cidadãos brasileiros por meio de direitos sociais, garantidos na Constituição 

Federal. Voltamos nosso foco para a educação, questão que, no panorama nacional, 

passou por importantes fases e contextos. 

Encontramos, em Saviani (2004), uma periodização da história da escola 

pública no País em duas longas etapas. A primeira delas (1549-1759) corresponde 

aos antecedentes e a segunda (que se inicia em 1890) corresponde à história da 

educação pública, abordada neste estudo (destaques  nossos). 

Com a reforma paulista da instrução pública, em 1892, deflagrada em 1893, 

irradiada pelos demais estados brasileiros, cujas normas foram consolidadas pelas 

reformas educacionais de 1920, inicia-se a construção dos grupos escolares. O 

centro da reforma paulista era a escola primária no campo da obrigatoriedade 

escolar. Cada grupo escolar reunia de quatro a dez escolas, até então isoladas 

umas das outras, em um único prédio. Contavam com um diretor e os professores 

dessas escolas isoladas. Originaram as classes que correspondiam às séries 

anuais, com progressão da aprendizagem nos moldes hoje concebidos. (SAVIANI, 

2011). 

Avançando na História, a partir do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova 

(1932), nas palavras de Saviani (2004, p. 4), “um importante legado nos é deixado 

pelo século XX” e são estabelecidos novos marcos, valorizando princípios e ideias 

na área educacional, que refletiram na legislação em busca de uma “ordenação 

unificada da educação nacional”.  
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Encontramos, ainda em Saviani (2011, p. 193), que: 

Caracterizado o contexto, parece claro que foi no clima da ebulição social 
característico da década de 1920 que, no campo educacional, emergiram, 
de um lado, as forças do movimento renovador impulsionado pelos ventos 
modernizantes do processo de industrialização e urbanização; de outro 
lado, a Igreja Católica procurou recuperar terreno organizando suas fileiras 
para travar a batalha pedagógica. Essas duas forças desempenharam um 
papel de relativa importância como dispositivos de sustentação do „Estado 
de Compromisso‟, concorrendo, cada uma à sua maneira e independente 
de seus propósitos explícitos, para a realização do projeto de hegemonia da 
burguesia industrial.  

 

Em outra obra, o autor acrescenta que:  

 
No decorrer do século XX o Brasil passou de uma situação de pequenas 
proporções, própria de um país predominantemente rural, para serviços 
educacionais em grande escala, acompanhando o incremento populacional 
e o crescimento urbano conduziu a altas taxas de urbanização e 
industrialização. (SAVIANI, 2004, p. 9) 

 
Assim, recorrendo às raízes da expansão das cidades, promovida com o 

crescimento da industrialização brasileira, observamos a criação de políticas de 

educação pública em consonância com as transformações sociais vividas no País. 

Neste retrospecto histórico, Possani (2007, p. 46) acrescenta que: 

 
No Brasil, a escola como espaço público e laico tem suas origens no final da 
década de trinta, quando a Igreja Católica perdeu o monopólio da educação. 
A expansão de abertura de vagas para os setores populares da sociedade 
deu-se, em primeiro lugar, por razões eleitorais e, mais tarde, nas décadas 
de cinquenta e sessenta, para atender à demanda de instrução exigida 
pelas novas condições de trabalho, provocadas pelo processo crescente de 
urbanização da sociedade brasileira.  

 

Nas cidades, alguns fatores agravam as condições de vida dessa população, 

como destacam Candau, Lucinda e Nascimento (2001, p. 14): 

 
De acordo com tal perspectiva, é possível destacarmos alguns aspectos 
especialmente agudos que têm caracterizado nossa sociedade, nos últimos 
anos: o intenso processo de urbanização, as migrações internas com suas 
consequências de desenraizamento social, cultural, afetivo e religioso, a 
acelerada industrialização, o impacto das políticas neoliberais, a expansão 
das telecomunicações, a crise ética, o aumento da exclusão e do 
desemprego.  
 

Aliado às dificuldades de aquisição da propriedade por vias legais, 

observamos o crescimento da população moradora de periferias, que se organiza 

em territórios inadequados, ou em loteamentos clandestinos, e inicia um processo 

de poluição do solo, do ar e das nascentes ou córregos locais. 
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Inevitavelmente, características comuns são encontradas em diferentes 

favelas das metrópoles brasileiras. Maricato (2001, p. 36) destaca que: 

Concentração territorial homogeneamente pobre (ou segregação espacial), 
ociosidade e ausência de atividades culturais e esportivas, ausência de 
regulação social e ambiental, precariedade urbanística, mobilidade restrita 
ao bairro, e, além dessas características todas, o desemprego crescente 
que, entre outras consequências, tende a desorganizar núcleos familiares e 
enfraquecer a autoridade dos pais, essa é a fórmula das bombas 
socioecológicas. É impossível dissociar o território das condições 
socioeconômicas e da violência. 
 

Nesse cenário está localizada a escola pública. Muitas vezes em condições 

precárias de manutenção, sem a devida preocupação estética, as escolas, como 

alertam Candau, Lucinda e Nascimento (2001, p. 43)  

 
são construídas às pressas, com o objetivo de aumentar o número de vagas 
oferecido em determinada comunidade e/ou com fins de propaganda 
política e, neste caso, sem o devido cuidado tanto no que se refere ao 
material empregado como às técnicas de construção. 

  

Uma vez apresentado o contexto histórico, a dimensão social e a econômica 

em que se desenvolveram as cidades, concomitantemente à própria história da 

educação pública brasileira, torna-se necessário abordar, neste capítulo, a violência, 

outro importante aspecto. 

No Dicionário de Filosofia, violência é definida como: 

 
1. Ação contrária à ordem ou à disposição da natureza. Nesse sentido, 
Aristóteles distinguia o movimento segundou naturezae o movimento por V.-
. o primeiro leva os elementos ao seu lugar natural; o segundo afasta-os. 2. 
Ação contrária à ordem moral, jurídica ou política. Nesse sentido, fala-se em 
"cometer" ou "sofrer V.". Algumas vezes esse tipo de V. foi exaltado por 
motivos políticos. Assim, Sorel fez a distinção entre a V. que se destina a 
criar uma sociedade nova e a força, que é própria da sociedade e do estado 
burguês. (ABBAGNANO, 2007, p. 1002-1003) 
 

A segunda definição apresentada por Abbagnano (2007) é a que se aproxima 

do contexto abordado nesta pesquisa, justamente por definir a ação contrária a 

normas, regras de conduta, civis e jurídicas, e mesmo de natureza ou motivação 

política, é cometida contra o patrimônio público, no caso, contra a escola. 

Recorremos à definição de violência, discutida por Hanna Arendt (2013), que 

traz à tona a diferenciação necessária entre poder e violência. A autora afirma que 

poder e violência são termos opostos, embora sejam fenômenos que aparecem em 
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diferentes combinações, e são distintos, pois onde há predomínio de um, há 

ausência do outro.  

Define, ainda, que poder pertence a um grupo e sua existência se dá 

enquanto esse coletivo se mantiver unido, portanto, é incorreto atribuí-lo a um 

indivíduo apenas. E esclarece: 

 
Finalmente, a violência, como eu disse, distingue-se por seu caráter 
instrumental. Fenomenologicamente, ela está próxima do vigor

2
, posto que 

os implementos da violência, como todas as outras ferramentas, são 
planejados e usados com o propósito de multiplicar o vigor natural até que, 
em seu último estágio de desenvolvimento, possam substituí-lo. (ARENDT, 
2013, p. 63) 
 

Arendt relembra questões levantadas por Frantz Fanon e nos convida a 

refletirmos sobre pontos importantes da relação dialética entre oprimidos e 

opressores e na própria superação dessas contradições.  

 
Quem já duvidou de que aqueles que sofreram violência sonham com a 
violência; de que os oprimidos sonham pelo menos uma vez por dia em 
colocar-se a si mesmos no lugar dos opressores; de que o pobre sonha com 
as posses dos ricos; de que os perseguidos sonham com a troca “do papel 
de presa pelo de caçador”; e de que os últimos anseiam pelo reino em que 
“os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos”. (ARENDT 
apud FANON, 2013, p. 37) 

 
Para além da concepção que encara a violência praticada contra a escola 

como a tradução de um comportamento de resistência às imposições de normas 

aplicadas pela escola, como afirmam Candau, Lucinda e Nascimento (2001, p. 25-

26): 

A naturalização de comportamentos violentos pela cultura de massa é, sem 
dúvida, outro fator que reforça a banalização da violência. Uma cultura do 
medo, da desconfiança, da competitividade, da insegurança, da 
representação do outro como inimigo, particularmente se pertence a 
diferente universo social e cultural, permeia as relações interpessoais e 
sociais cada vez com maior força, especialmente nas grandes cidades [...] 
Configura-se, assim, uma trama complexa e dramática da problemática da 
violência na sociedade brasileira hoje, dentro da qual se situam as questões 
específicas relativas às manifestações da violência no contexto escolar.  

 
Ainda sobre a tentativa de elucidar o termo, trazemos a definição de Sposito 

(2014, p. 3) ao afirmar que: 

                                                
2
 Na página 61 da obra citada, a autora esclarece a respeito do vigor que “designa algo no singular, 

uma entidade individual; é a propriedade inerente a um objeto ou pessoa e pertence ao seu caráter, 
podendo provar-se a si mesmo na relação com outras coisas ou pessoas, mas sendo essencialmente 
diferente delas”. 
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Em uma de suas definições mais amplamente aceitas, embora seja 
extremamente difícil exprimi-la a partir de uma única categoria explicativa, a 
violência é todo ato que implica na ruptura de um nexo social pelo uso da 
força. Nega-se, assim, a possibilidade da relação social que se instala pela 
comunicação, pelo uso da palavra, pelo diálogo e pelo conflito. Mas a 
própria noção encerra níveis diversos de significação, pois os limites entre o 
reconhecimento ou não do ato como violento são definidos pelos atores em 
condições históricas e culturais diversas. (Destaques nossos).  

 
Michael Apple (2006, p. 67) analisa que, do ponto de vista da organização da 

vida social e da cultural, a escola reproduz as relações hegemônicas e, portanto, 

pensar nas escolas como mecanismos de distribuição cultural da sociedade, é 

importante. Enfatiza que as pessoas que pensam e fazem a escola não são cruéis e 

perversas, no que diz respeito à intencionalidade de reproduzir essas relações e na 

manutenção do capital cultural no seu fazer cotidiano, no entanto: 

 
[...] as escolas recriam parcialmente as hierarquias sociais e econômicas da 
sociedade por meio do que é aparentemente um processo neutro de 
seleção e instrução. Tomam o capital cultural, o hábito, da classe média 
como sendo algo natural e o empregam como se todas as crianças 
tivessem chances iguais de acesso a ele.  

 
Ao abordar a distribuição desigual do capital cultural na forma de organização 

social em que vivemos, Apple (2006, p. 83) alerta que as escolas contribuem para a 

manutenção dessa ordem, ao validar a organização curricular que sustenta 

conteúdos comprometidos com a lógica de mercado, e inculcando valores. 

 
Em essência, da mesma forma que há uma distribuição relativamente 
desigual de capital econômico na sociedade, também há uma distribuição 
da mesma forma desigual de capital cultural. Nas sociedades industriais 
avançadas, as escolas são particularmente importantes como distribuidoras 
desse capital cultural, e desempenham um papel crítico em dar legitimação 
a categorias e formas de conhecimento. O próprio fato de que certas 
tradições e o „conteúdo‟ normativo sejam construídos com conhecimento 
escolar é evidencia irrefutável de sua legitimidade.  

 
Em Freire (1991, p. 42), encontramos que a educação, comprometida com a 

transformação social, reconhece os mecanismos excludentes que estruturam e 

regulam a vida social e o papel do currículo na reprodução do capital cultural. 

 
É preciso deixar claro, porém, que a escola que queremos não pretende, de 
um lado, fazer injustiça ás crianças das classes chamadas favorecidas, 
nem, de outro, em nome da defesa das populares, negar a elas o direito de 
conhecer, de estudar o que as outras estudam por ser “burguês” o que as 
outras estudam. A criação, contudo, de uma escola assim, impõe a 
reformulação do seu currículo, tomando esse conceito na sua compreensão 
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mais ampla. Sem esta reformulação curricular não poderemos ter a escola 
pública municipal que queremos: séria, competente, justa, alegre, curiosa. 
Escola que vai virando o espaço em que a criança, popular ou não, tenha 
condições de aprender e de criar, de arriscar-se, de perguntar, de crescer.  

 
O processo de construção do currículo e de seleção de conteúdos revela a 

concepção de sociedade e de homem que se pretende constituir; qual poder 

representa; a qual poder se submete. Nesse aspecto, Apple (2006, p. 84) afirma 

que: 

 
O currículo das escolas responde a recursos ideológicos e culturais que 
vêm de algum lugar e os representa. Nem as visões de todos os grupos 
estão representadas, nem os significados de todos os grupos recebem 
respostas.  

 

No desenvolvimento deste estudo, discute-se a afirmação de que “o currículo 

não é um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do 

conhecimento social” (MOREIRA; TADEU, 2013, p.14). Encontramos, em Apple 

(2006, p. 76), elementos que ratificam essa asserção: 

 
[...] A educação é tanto „causa‟ quanto o „efeito‟. A escola não é um espelho 
passivo, mas uma força ativa, que pode servir para legitimar as formas 
econômicas e sociais e as ideologias tão intimamente conectadas a ela. É 
justamente essa ação que precisa ser revelada. (Destaques do autor).  
 

Corroborando com essa assertiva, encontramos em Possani (2007, p. 27) que 

a relação entre as questões ideológicas e sua materialização se manifesta na escola 

em atitudes que, a primeira vista, podem parecer ingênuas, sem malícia e 

despretensiosas. 

 
Na escola, há um currículo planejado e executado para manter o status quo. 
Desde a escolha dos conteúdos até a compra de material de construção 
para reformas, há uma ação política. Não há neutralidade na educação; há 
sempre uma intencionalidade.  
 

Diante dessas constatações, na análise do contexto proposto neste capítulo, 

estaremos atentos a aspectos que interagem numa relação ampla de significados e 

sentidos. Nessa perspectiva, Candau, Lucinda e Nascimento (2001, p. 14) alertam 

que: 

Uma aproximação a esta temática exige que se tenha como ponto de 
partida a convicção de que a violência na escola não pode ser analisada 
como um fenômeno isolado; ela é parte de um processo mais amplo, que 
vai além da escola, pois implica uma série de fatores que dizem respeito ao 
contexto social como um todo.  
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Desta forma, se constituiu, historicamente, a sociedade brasileira, com raízes 

colonialistas, de exploração por mais de três séculos e meio do trabalho escravo, 

que influenciaram a formação cultural, social e econômica do País. Observamos que 

a construção de nossa recente identidade republicana é marcada por intensos 

conflitos políticos; caracterizada pela disputa do poder entre os grandes 

latifundiários, coronéis e tenentes, orientados pela manutenção da ordem 

hegemônica e garantia de seus interesses de classe. 

Nessa disputa pelo poder, observamos a alternância de grupos no governo do 

País, com o estabelecimento de alianças, que, para além do campo ideológico, 

recorriam ao uso da força. Retomamos o pensamento de Hanna Arendt (2013, p. 

68), ao marcar que o poder é constituído por um projeto coletivo e que 

 
Homens sozinhos, sem outros para apoiá-los, nunca tiveram poder 
suficiente para usar da violência com sucesso. Assim, em assuntos 
domésticos, a violência funciona como último recurso do poder contra 
criminosos ou rebeldes – quer dizer, contra indivíduos singulares, que por 
assim dizer, recusam-se a ser subjulgados pelo consenso da maioria.  
 

E complementa afirmando que “a violência sempre pode destruir o poder; do 

cano de uma arma emerge o comando mais efetivo, resultando na mais perfeita e 

instantânea obediência. O que nunca emergirá daí é o poder”. (ARENDT, 2013, p. 

70). 

Pontuamos que a violência tem raízes históricas muito profundas no Brasil. A 

escola pública surge num contexto social sustentado por relações entre poder e 

violência – cujo elemento de convergência é a força – atuando também pela 

manutenção do poder das classes hegemônicas e respondendo aos anseios de uma 

classe dominante que investe no capital humano, direcionando políticas 

educacionais para atender à demanda do mercado.  

 
Na sociedade capitalista moderna, cuja desigualdade e exclusão são 
geridas pelo próprio Estado de forma a não atingir níveis extremos, a 
dominação de um grupo sobre o outro tem que ser feita de forma pacífica e 
precisa de instrumentos que legitimem este poder. Neste caso, a dominação 
assume uma forma diferente daquela que se expressa por meio da força 
física, como o exército e a polícia; o poder da classe dominante reproduz 
por meio do controle ideológico, cuja mediação passa por instituições 
culturais como a escola. (POSSANI, 2007, p. 26). 
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Por outro lado, encontramos projetos educacionais comprometidos com o 

ideário de democratização do ensino de qualidade, num projeto amplo de 

desenvolvimento. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é 

resultado de um processo histórico, social e coletivo da nação e destinada para as 

gerações futuras, daí a importância de socializá-la, com a marcação dos direitos e 

da cultura nacional. 

Embora o desenvolvimento do País prossiga orientado por disputas de 

interesses da classe dominante, a luta para a concretização dos princípios 

constitucionais de acesso e permanência, gestão democrática e qualidade social da 

educação é legítima e desafiadora. Nossos problemas sociais coexistem numa 

urgência de debate e  enfrentamento. Nossa obrigação cívica e ética exige-nos a 

clareza desses problemas, no intuito de reconhecê-los e identificar os elementos que 

possam se constituir em resposta, ou uma busca por estas, para que, além da 

constatação, possamos caminhar em busca de uma solução, em profunda sintonia 

com este país e com a educação de qualidade que defendemos. 

 

 

1.1 Breve Contexto Histórico da Violência Escolar no Brasil 

  

 

Ao analisar aspectos da violência produzida no interior das escolas públicas, 

na região da Grande São Paulo, Sposito (2014, p. 2) esclarece que fez uso de 

periódicos de grande circulação, entre os anos de 1980 e 1992; do levantamento 

das informações relacionadas ao tema em órgãos municipais e estaduais; registro 

de iniciativas governamentais de combate à violência escolar; e de entrevistas com 

15 vigias de escolas públicas municipais, na década de 1990. Acrescentou dados 

relacionados ao tema resultantes de pesquisas feitas em outros lugares do Brasil e 

na França.  

Dado o contexto da investigação, algumas experiências são apresentadas 

para elucidar questões acerca da violência escolar. Sposito (2014, p. 6) retoma que, 

na cidade do Rio de Janeiro, na década de 1990, foi realizada investigação em 
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escolas públicas situadas em zonas do narcotráfico, onde agrupamentos juvenis 

frequentavam a escola ou a invadiam em ocasiões de confronto violento. 

 
Em momentos de crise, sobretudo na disputa entre lideranças do tráfico por 
novos territórios ou nos conflitos entre galeras rivais, observa-se 
praticamente a inviabilidade do funcionamento regular da escola (...) Neste 
caso, vale a pena reiterar, a violência urbana invade a escola, mas ela não 
é, rigorosamente, violência escolar. (Destaques da autora). 

 

De acordo com estudos a respeito da questão, informa ainda que “a violência 

nas escolas se dá, sobretudo, em áreas urbanas e não é restrita aos bairros 

periféricos”. (SPOSITO, 2014, p. 5) 

Reiteramos ser importante o entendimento de que existem elementos de 

naturezas conflitantes, que permeiam a relação entre a violência praticada contra as 

escolas e a violência na sociedade. Conforme Abramoway (2006, p. 54),  

 
Além da multiplicidade de formas assumidas pela violência, existem, 
diferenças entre períodos históricos e culturas no que tange à compreensão 
sobre o tema. O que significa dizer que a violência é um conceito relativo, 
histórico e mutável. Enquanto categoria, nomeia práticas que se inscrevem 
entre as diferentes formas de sociabilidade em um dado contexto 
sociocultural e, por isso, está sujeita a deslocamentos de sentidos.  

 

Sposito (2014, p. 6) apresenta uma situação de violência, retirada das 

observações do trabalho de campo, num bairro considerado como um dos mais 

violentos da cidade de São Paulo, onde havia oito escolas públicas próximas de 

áreas destinadas à desova de corpos: 

 
Não é raro crianças e adolescentes chegarem à escola comentando os 
fatos e, de acordo com os depoimentos de uma das diretoras, não mais 
perplexas com os assassinatos. Sequer consideravam violentas as mortes, 
banais porque foram produzidas por poucos tiros ou facadas.  

 
Buscar uma significação para a banalização da violência na sociedade nos 

auxiliará na compreensão da naturalização de comportamentos violentos 

transmitidos pelos meios de comunicação de massa, veiculados em noticiários que 

se refestelam na exposição de espetáculos violentos.  

Diante das definições disponíveis em vários dicionários, há elementos que 

são constituintes do termo e que frequentemente estão associados à banalização 
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que transforma valores3 em algo comum, trivial e sem muita importância. 

Encontramos, em Abramoway (2006, p. 54), que 

Ao mesmo tempo em que a violência, hoje, se torna espetacular, notícia, 
diversos atos se entranham pelo cotidiano, tomando a forma ora de conflito, 
ora de altercações que se acercam do fatal e que provocam dor, mas que 
se naturalizam em comportamentos e práticas sociais que muitas vezes 
passam desapercebidos. E o mais complicado: o que um olhar estrangeiro 
não concebe como aflição, pode ser sentido como tal por quem é alvo de 
um determinado ato ou prática. Apesar de a violência chocar, muitas vezes, 
aqueles que a experimentam são cúmplices da sua banalização pelo fato de 
que ao sofrerem tanto e tantas vezes, passam a conviver com o horror, sem 
questionar a trama e sem hierarquizar o vivido e o testemunhado.  

 

Nessa perspectiva, encontramos o sentido para a banalidade dos eventos na 

própria constituição da sociedade brasileira, como herança do processo de 

colonização do País. Segundo Sposito (2014, p. 5): 

 
Um outro elemento explicativo habitual reside no reconhecimento do 
aspecto históricos, culturais e políticos que imprimiram suas marcas na 
constituição de sociedades colonizadas como o Brasil.[...] certamente este 
país – caracterizado não só pela desigualdade, mas pela existência de 
elites que privatizavam a esfera pública e reiteram em suas práticas a 
ausência de direitos, fortalecendo a impunidade e da corrupção dos 
governantes – tende a ser uma sociedade que produz, ao mesmo tempo, a 
cultura da violência e sua banalização.  

 

E acrescenta que: 

 

A banalização da violência [...] produz consequências importantes no âmbito 
da unidade escolar ao estruturar formas diversas de sociabilidade que 
retiram o caráter eventual ou episódico de determinadas práticas de 
destruição ou de uso de força. (SPOSITO, 2014, p. 5) 

 

Sposito (2014) traz ainda um retrospecto das notícias publicadas na imprensa 

paulista na década de 80, reconhecendo a inexistência de dados oficiais 

sistematizados sobre o tema. Ressalta que, com o advento da eleição pelo voto 

direto, reivindicações por mais segurança nas escolas, principalmente no período 

noturno – devido à precariedade da iluminação pública –, estavam no rol de pedidos 

da população: 

 

                                                
3
 O uso filosófico do termo só começa quando seu significado é generalizado para indicar qualquer 

objeto de preferência ou de escolha (...) introduziram o termo no domínio da ética e chamaram de 
valor os objetos de escolha moral. (ABBAGNANO, 2007, p. 989) 
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Mas já nessa época aparecem com muita frequência as ocorrências de 
depredações e vandalismo nos prédios das escolas públicas, sem sentido 
aparente, sem o intuito do roubo, de acordo com as reportagens que 
colhiam as impressões de professores, alunos, pais e demais moradores. 
Em 1982, alguns levantamentos mostravam que cerca de 66% dos 
estabelecimentos, mantidos pelo poder estadual na cidade de São Paulo, 
haviam sofrido algum tipo de ocorrência: depredações, invasões, roubos. 
(SPOSITO, 2014, p.8) 

  
Com a crescente banalização dos episódios de violência, na década de 90, a 

imprensa não divulga fatos relacionados à instituição escolar, e a prática da violência 

passa a ser incorporada ao seu cotidiano: 

 
As depredações e os atos de vandalismo seriam uma das modalidades 
mais frequentes que caracterizariam a violência propriamente escolar. De 
acordo com as notícias e as informações dos órgãos públicos, as agressões 
atingiam a escola nos fins de semana, períodos em que existia certa 
ociosidade dos prédios. Essa situação era recortada por uma interpretação 
cotidiana: o protagonista da violência é sempre o outro, aquele que não faz 
parte da “comunidade” escolar. Os atos de vandalismo eram atribuídos a 
conduta de uma minoria delinquente, que habitava o bairro, mas estava fora 
da escola. (SPOSITO, 2014, p. 9) 

 

Porém, estudos produzidos na década de 90 invalidaram os argumentos 

apontados à medida que indicavam a “incômoda presença de alunos das escolas 

nos atos de vandalismo, alguns em processo claro de exclusão” (SPOSITO, 2014, p. 

9). As depredações e o vandalismo observados em fins de semana, incitados 

teoricamente pela inexistência de atividades oficiais promovidas pela escola, 

passam a ser praticadas por alunos – em momentos de ociosidade e de intervalos – 

e ex-alunos da escola.  

Ao falar dos excluídos da escola, Possani (2007, p. 35) procura elucidar a 

complexa teia de situações que, implícita ou explicitamente, expulsa crianças, jovens 

e adultos da vida escolar: 

 
Chamo de excluídos da escola aqueles a que a ela tiveram acesso e não 
têm acesso, ou se o tiveram, nela não conseguiram permanecer. Poder-se-
ia considerar, por exemplo, numa situação de desigualdade ou de exclusão 
no mundo do trabalho, permanecerem na escola em condições desiguais, 
hierarquizadas pela qualidade de educação oferecida. Mas, ao concorrerem 
com os alunos privilegiados por melhores condições econômicas, que lhes 
permitem usufruir dos bens culturais oferecidos pela sociedade, são 
excluídos do acesso a graus mais elevados de educação.  
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Há, então, uma nova interpretação da situação, ao ficarem evidentes na 

escola “certas formas da vida escolar ou da cultura escolar impregnadas de 

condutas violentas”, dentre elas, o aumento de ocorrências de agressões físicas 

entre alunos dentro e fora da escola; a invasão de grupos de jovens nos horários de 

aula e atos de vandalismo contra o prédio e seus equipamentos. (SPOSITO, 2014, 

p. 9) 

 
A compreensão do fenômeno da violência começa a ser timidamente 
deslocada; abandona-se a ideia de atribuir responsabilidade ao outro, o 
estranho, aquele que está fora da comunidade escolar. As interrogações 
voltam-se para as práticas dos atores, inscritas no dia-a-dia dos 
estabelecimentos de ensino.  

 
Já no âmbito das políticas públicas de enfrentamento da violência escolar, 

nos anos 80, sob a palavra de ordem “participação”, os governos estadual e 

municipal criam projetos destinados a promover  abertura das escolas em fins de 

semana, com atividades de lazer, esporte e cultura, além de formarem os conselhos 

deliberativos, compostos por pais, alunos, professores e funcionários, com o intuito 

de ampliar os canais de comunicação com a população do entorno da escola e 

chamá-los para a participação. Sposito (2014, p. 5), resgatando Teresa Caldeira, 

afirma que: 

 
A noção de democracia disjuntiva, proposta por Caldeira, aponta para o fato 
de que os ritmos de instalação da ordem democrática são díspares, 
desiguais, não obedecendo a uma lógica meramente cumulativa. Assim, 
alargar direitos em uma esfera não significa, necessariamente, a dilatação 
de direitos em outras, ao contrário, pode se observar a sua retração ou 
encolhimento. O processo de expansão de alguns direitos no âmbito da 
democracia política, como o voto e outras formas de participação da 
sociedade, não significa que outros espaços e instituições tenham 
alcançado estatuto mais democrático nesse mesmo período.  

 
Dentre as ações desenvolvidas pelo poder público, Sposito (2014) destaca 

duas experiências que conjugavam da premissa de que não se enfrenta a violência 

apenas com medidas de segurança: a) Governo do estado de São Paulo, na 

administração Montoro (1983), por meio de decreto estadual, determina a abertura 

dos portões da escola a todos que solicitassem a cessão do espaço; b) Governo 

municipal de São Paulo, na administração Covas (1983-1985), estabelece o projeto 

Fim de Semana, com incremento de material para a escola em caso de adesão e 

prevê consulta sobre as atividades de interesse da comunidade. Houve relatos de 
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experiências sem êxito, mas, apesar das dificuldades, de ordem estrutural e de 

recursos humanos, a experiência foi bem-sucedida e os episódios de violência 

diminuíram (SPOSITO, 2014). 

Daí que a articulação política pública, participação comunitária, na perspectiva 

da gestão democrática, são tomadas por “ações proativas a fim de que a ideia falsa 

de que não há mais solução não tome (mais) corpo e que não pensem que os 

alunos violentos são „felizes‟ protagonizando dores e angústias a professores e a 

outros alunos” (CHRISPINO; GONÇALVES, 2013, p. 834). 

“A onda em defesa da ideia de participação rapidamente se esvaneceu nas 

administrações seguintes, durante a década de 80. As escolas deixaram de abrir 

seus portões a partir de orientações estabelecidas pelos dirigentes” (SPOSITO, 

2014, p.12) e a violência relacionada à instituição escolar – em especial na rede 

estadual – volta a ser tratada como problema de segurança pública, com o 

surgimento das rondas escolares e zeladorias de escola, não mais como questão de 

ordem educativa.  

A autora cita, ainda, o depoimento de um assessor da Polícia Militar que 

denunciava a possibilidade de que pequenas ações cotidianas desencadeassem 

reações violentas nos alunos. O olhar atento para as necessidades da comunidade 

que enfrenta a violência, segundo Rebelo (2011, p. 86): 

 
nos alerta para que nossas ações na escola, ou seja, que o currículo da 
escola seja um currículo que trabalhe com as diferenças culturais e as 
respeite, para que o aluno da Escola Pública de periferia tenha garantido 
seu espaço para a construção de um conhecimento científico significativo, 
que contribua para uma análise crítica do cotidiano em que está inserido.  
 

Ainda sobre as medidas adotadas pelo poder público e comprometidas com a 

promoção da autonomia da escola, a autora destaca que “foi primeiramente pensada 

no governo Montoro, sendo retomada em algumas administrações de feição 

progressista” (SPOSITO, 2014, p.13). Na gestão Erundina (1989-1992), surgiram 

alguns projetos pedagógicos coletivos com a finalidade de elevar a qualidade de 

ensino, ao convidar os jovens para a participação.  

Em regiões com altos índices de criminalidade, como é o caso de São 

Mateus, na zona leste, grande parte das unidades que apresentaram suas propostas 
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elegeu a violência como tema central capaz de articular, transversalmente, as várias 

disciplinas do currículo. (SPOSITO, 2014, p.13) 

Encontramos em Freire (1991, p. 25) que “numa perspectiva realmente 

progressista, democrática e não autoritária, não se muda a „cara‟ da escola por 

portaria. Não se decreta que, de hoje em diante, a escola será competente, séria e 

alegre. Não se democratiza a escola autoritariamente”.  

 

  

1.2 Violência Contra a Escola: O Caso de Santo André 

 

 

Para entender a manifestação da violência na escola, mais especificamente 

na cidade de Santo André, é necessária uma imersão na história da própria 

organização da rede municipal de ensino.  

Encontramos em Elias (2009) que a educação pública municipal, em Santo 

André, tem origem em 1968, com apenas duas salas em funcionamento dentro de 

um centro poliesportivo também municipal, cujo atendimento foi ampliado, em 1970, 

com a criação dos Centros Integrados de Recreação Infantil. (ELIAS, 2009, p. 135) 

No final dessa mesma década, fruto da luta histórica dos operários do ABCD 

por mais vagas para crianças em idade escolar na educação infantil, nas escolas 

públicas municipais, há uma mudança no cenário: 

 
Em 1977, surgem os CEARs (Centro Educacionais, Assistenciais e 
Recreativos), aumentando o número de vagas para as crianças em idade 
pré-escolar. Embora o atendimento tenha sido quantitativamente ampliado, 
não havia ainda garantia de igualdade de direitos a todas as crianças. Um 
certo número de vagas era reservado a crianças que efetivavam sua 
matrícula com „cartas de apresentação‟ dos políticos do município ou se 
beneficiavam com a apresentação de amigos e parentes. (ELIAS, 2009, p. 
135) 

  
Segundo a autora, essa estrutura permanece até 1989 quando, na 

administração do prefeito Celso Daniel, é ampliado o número de vagas, de 

aproximadamente 13 mil para 18 mil vagas e organizado o trabalho pedagógico, que 

envolve dirigentes municipais, com o intuito de construir coletivamente o Projeto 

Pedagógico das 36 unidades escolares existentes até então. Nesse período, é 
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implantado o Serviço de Educação de Jovens e Adultos, que, em 1991, atende 

2.277 alunos, em 19 Núcleos de Educação pela cidade. (ELIAS, 2009, p. 135-137) 

Em 1997, em atendimento à Emenda 14 da Constituição Federal, o Município 

de Santo André passa a atender o Ensino Fundamental em rede própria e, de 

maneira gradativa, inicia, na rede municipal de ensino, ampla discussão sobre a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), coordenada pela secretária de Educação, 

Maria Selma de Moraes Rocha, que já acumulava experiência na pasta, no período 

de 1989 a 1992, durante o governo de Luiza Erundina, em São Paulo. A gestão tem 

seu início com o propósito de desenvolver um Projeto Democrático e Popular, com 

base nas diretrizes educacionais de Qualidade Social da Educação, Democratização 

do Acesso e Democratização da Gestão. (ELIAS, 2009, p. 139) 

Nesse contexto, os projetos desenvolvidos no município visavam a atender 

esses eixos por meio do diálogo permanente com todos – incluindo nesse âmbito a 

geração de conflitos – e, dentre eles, o projeto Pela Vida Não à Violência (PVNV), 

iniciado em 1998. A autora destaca ainda que essa mudança do perfil de 

atendimento da rede municipal de Santo André é fundamental para a compreensão 

dos problemas que começam a se manifestar na escola. Queixas de alunos que 

frequentavam a escola sob efeito de drogas (lícitas e ilícitas) possibilitaram 

“generalizações indevidas e ao mesmo tempo demonstrando a inabilidade de lidar 

com os diferentes tipos de casos”. (ELIAS, 2009, p. 144) 

Segundo Elias (2009), o projeto originou-se na cidade, inspirado na 

experiência da Prefeitura de São Paulo, a partir de um diagnóstico e das 

peculiaridades da realidade de Santo André, que, na ocasião, vivia o seguinte 

quadro: 

1. Criação dos Conselhos de Escola: constatação da ausência de uma 

prática democrática dentro das escolas e o „medo‟ do desconhecido e 

diferente, além das disputas de poder deflagradas com a participação dos 

pais e demais representantes das comissões nas decisões da escola; 

2. Implementação da Educação Inclusiva: ocasião em que houve a 

integração de crianças com deficiência em salas de aula regulares; 
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3. Mudança no perfil dos alunos matriculados na EJA: inserção de um 

número elevado de adolescentes evadidos ou com histórico de 

reprovações sucessivas na rede estadual de ensino; 

4. Mudança de critério para acesso de crianças nas creches municipais: com 

a implantação de novos critérios, que favoreciam o atendimento de 

crianças advindas de famílias em situação de risco – pais desempregados, 

mãe desempregada e única responsável pela criança – foi ampliado o 

número de crianças matriculadas. (ELIAS, 2009, p. 143-144) 

O projeto PVNV realizava atendimentos pontuais, por solicitação das escolas, 

desenvolvendo formações para os professores e conselheiros de escola, até 2002, 

quando a Secretaria de Educação foi reestruturada e o projeto passa a compor a 

Coordenadoria dos Projetos Especiais, diminuindo a integração com o todo (demais 

departamentos da pasta), mas continua a desenvolver algumas ações até 2005, 

quando o projeto deixa de existir no âmbito governamental por entender que as 

ações de prevenção já estavam incorporadas às práticas das escolas municipais. 

(ELIAS, 2009, p. 206) 

Conforme dados oficiais, atualmente, a Rede Municipal de Ensino atende a 

mais de 30 mil pessoas: 

 
Santo André conta com 51 Escolas Municipais de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental (EMEIEFs), 10 Centros Educacionais (CESAs), 
Centros Públicos de Educação de Jovens e Adultos (CPEJAs), 25 Creches 
Municipais e 18 Creches Conveniadas, além de uma rede de entidades 
parceiras [...]. Para os jovens e adultos que por motivos diversos não 
puderam completar os estudos na idade tradicional, o município possui 
também salas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) com aulas de 
informática em 25 Emeiefs e nos cinco Centros Públicos em atividade. 
(PREFEITURA, 2015) 

 
Recentemente, o projeto PVNV volta a ser discutido e oficialmente 

reapresentado em 2013 pela Secretaria de Educação de Santo André, com uma 

nova configuração – por incorporar ações de projetos federais e municipais –, 

envolvido diretamente com a formação dos agentes e da rede de proteção à criança 

e ao adolescente, mas revelando que o tema ainda não se esgotou e que a 

problemática da violência é realidade em muitas escolas da cidade. 
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Ao analisar a sociedade atual, percebemos que o fenômeno da violência se 
manifesta de maneira multifacetada. Por conta disso, a sensação de medo e 
de insegurança é difundida e alimentada na população, principalmente 
através dos meios de comunicação, legitimando o uso de mais violências. 
Como forma de impedir sua ocorrência, diversos setores da sociedade 
defendem a utilização de respostas punitivas, tomando um rumo 
controverso. Afinal, sabemos que a violência não tem classe social, mas a 
punição sim: ela tem classe e cor. É nas periferias urbanas onde ocorrem as 
sistemáticas violações dos direitos. (PREFEITURA, 2013) 

  

 

1.3 A Violência Contra a Escola Veiculada na Cultura de Massa 

 

 

É comum os meios de comunicação de massa veicularem notícias relatando 

episódios de violência associada à escola, divulgando ocorrências nas interações 

entre os alunos, casos de bullying, que terminam em Delegacias de Polícia, violência 

doméstica relatada e reproduzida em ambiente escolar, além de agressões físicas e 

morais contra professores, funcionários e dirigentes, deflagrando falta de respeito à 

autoridade docente e aos demais profissionais da educação. Tudo isso acrescido de 

certa dose de sensacionalismo exacerbado que muito pouco contribui na elucidação 

do problema e das diferentes facetas em que a violência se manifesta na sociedade. 

Há uma lógica interna na organização das estruturas de poder da sociedade 

que trabalha na manutenção da ordem social como se apresenta e as mídias, 

agindo na formação da opinião da grande massa popular, tem sua parcela 

significante no êxito dessa tarefa. Nessa linha de reflexão, Paulo Freire e Ira Shor 

(1987, p. 218) afirmam que: 

 
A cultura de massa predominante define o modo como as pessoas pensam 
sobre o passado, o presente e o futuro. A imaginação das pessoas é 
fiscalizada, como uma forma de controle de seu exercício do poder político. 
A ordem atual da sociedade pode ampliar sua hierarquia para o futuro na 
medida em que domine o processo político, inclusive a imaginação política. 
Parte do projeto de transformação social implica antecipar uma sociedade 
diferente da que temos agora. Para evitar isso, a cultura de massa envolve 
a consciência com mitos e imagens que bloqueiam a capacidade de 
imaginar alternativas, de antecipar uma história diferente da que vivemos 
agora. Esperar que o presente continue para sempre é uma espécie de 
desespero da massa que é útil à elite que agora está no poder.  

 

Para tratar dessa questão, são analisadas algumas das publicações que 

circularam na mídia televisiva e impressa, no ano de 2013, e que tratam 
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especificamente da violência manifestada nas escolas, em suas diferentes nuances, 

simbólica ou fisicamente. 

O Sindicato dos Professores da Rede Estadual de São Paulo (Apeoesp) 

divulga, em maio de 2013, o resultado de uma pesquisa aplicada a 700 pais e 

alunos, em cada uma das sete macrorregiões do estado de São Paulo, delimitadas 

pela associação. Na identificação das causas do aumento da violência na escola, os 

pais apontaram que a escola atual é mais violenta do que a escola do tempo em que 

estudaram.  

Para um dos pesquisadores, as ações violentas na escola são ações reflexas 

do que acontece em casa. De acordo com a pesquisa, “seis em cada dez pais veem 

a punição como uma solução para o comportamento dos filhos” (AZEREDO, 2013, 

p. 27). Na análise dos dados desta pesquisa, a psicóloga Beatriz de Paula Souza, do 

Serviço de Orientação à Queixa Escolar da Universidade de São Paulo (USP), 

afirma que “a violência não pode ser atribuída apenas a fatores externos.” Justifica 

ainda, que é um erro colocar a escola no papel passivo quando, na realidade, a 

instituição tem um potencial de protagonismo na superação dos desafios e busca de 

soluções. (AZEREDO, 2013, p. 27) 

Reportagem da região metropolitana do Rio Grande do Sul informa que 

quatro adolescentes depredaram uma escola e, ao se depararem com uma garrafa 

de álcool, decidem incendiá-la. O depoimento do delegado à equipe jornalística é 

reflexo do que é encontrado também na opinião pública, ao afirmar que o objetivo 

daquele grupo era incendiar a escola toda e encerra declarando que “não há 

nenhum motivo plausível. A gente não está entendendo tamanha violência". 

(BÄCHTOLD, 2013) 

Em Curitiba, são noticiados quatro casos de furto e 39 de vandalismo 

registrados no período de um mês, na cidade, e informado que os crimes ocorreram 

no período noturno e em fins de semana, quando as escolas estavam fechadas. 

Segundo a reportagem, na tentativa de reduzir o número dessas ocorrências, “a 

Prefeitura de Curitiba informou que tem o programa Comunidade Escola, com 

atividades especiais para os moradores também participarem a vida escolar”. 

(BANDNEWS, 2013) 
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Em reportagem do Estadão (TORQUATO, 2013, p.2), ao estabelecer a 

relação entre a expansão da criminalidade e a insatisfação social, o colunista 

Gaudêncio Torquato (2013, p. 2) apresenta duas perspectivas de análise, uma 

sociológica e outra econômica, e deixa claro em seu artigo a hipótese de que “a 

queda da desigualdade entre classes diminui a insatisfação social, fazendo refluir a 

violência; a segunda levanta a hipótese de que o ganho com ações ilegais diminui 

ante o aumento da renda das famílias”. Para ilustrar suas afirmações, apresenta 

dados de que  

entre 2001 e 2011 a renda dos 10% mais ricos cresceu 16,6% e a dos mais 
pobres, 91,2%. A numerologia abriga, ainda, 19 milhões de empregos com 
carteira assinada e a estatística de 35 milhões de brasileiros que nos 
últimos dez anos ascenderam à classe média, hoje somando 52%, ou mais 
de 100 milhões de pessoas. Diante da evidência de que o País ganhou um 
dos maiores (e mais retumbantes) programas de distribuição de renda da 
contemporaneidade, restaria fechar o parágrafo com aplausos ao corolário: 
a violência diminui no Brasil graças ao aumento do Produto Nacional Bruto 
da Felicidade. 
 

No artigo em questão, a Pontifícia Universidade Católica (PUC), do Rio de 

Janeiro, anuncia resultados de estudo realizado para o Banco Mundial. Segundo 

dados desta pesquisa:  

 
[...] a redução da desigualdade via Bolsa-Família foi a principal causa da 
diminuição da violência em São Paulo entre 2006 e 2009. A expansão do 
programa, segundo o pesquisador João Manoel Pinho de Mello, teria sido 
responsável por 21% do total da queda de criminalidade. Em 2012, porém, 
o número de homicídios em São Paulo cresceu 34% em relação ao ano 
anterior - 1.368 mortes versus 1.019. No quadro geral da criminalidade em 
todo o Estado, o incremento foi de 15%. Já no primeiro trimestre do ano, a 
capital registrou um aumento de 18% no número de homicídios dolosos, 
numa expansão que vem ocorrendo há mais de oito meses. (TORQUATO, 
2013, p. 2) 

 
Essa contradição tratada no artigo também é foco para análise. Diante de 

fatos, não há argumentos, como bem diz o ditado popular. É arriscado, e superficial, 

analisar o fenômeno da violência sob apenas uma vertente. Tal análise requer um 

tratamento amplo das questões que estão imbricadas nas causas da violência.  

Em outro artigo, também publicado pelo Jornal O Estado de S. Paulo 

(VIOLÊNCIA, 2013, p. 3), ao fazer referência à pesquisa divulgada pela Apeoesp 

sobre a violência nas escolas, há uma constatação de que: 
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Até recentemente, as agressões físicas e morais contra professores se 
concentravam nas escolas dos bairros mais pobres. Hoje, o problema 
ocorre em quase toda a rede escolar estadual, independente do perfil social 
e econômico dos bairros onde os colégios estão localizados. (VIOLÊNCIA, 
2013, p. 3) 

 
Pelo fato de representar na escola, a figura de autoridade que se mostra 

para impor limites, discutir e estabelecer regras de convívio, cobrar 

responsabilidade estudantil e dos familiares, além de demarcar as fronteiras entre o 

interesse comum e os interesses individuais, a escola se transforma num terreno de 

lutas, revoltas, de violência. É preciso definir a favor de qual educação se está 

trabalhando e  que tipo de sociedade se projeta, em face da que se está 

efetivamente construindo: 

 
A cada dia, entre lágrimas e gemidos, hematomas e ameaças, por meio da 
midiatização, os acontecimentos violentos pontuais são transformados em 
regra geral, formando senso comum equivocado, que mais assusta, mais 
atormenta, mais fragmenta, mais desespera. Porque os índices crescem e 
não se vê nenhuma ação governamental eficaz. (CHRISPINO; 
GONÇALVES, 2013, p. 833) 

 
No senso comum, o pensamento deformado denota que o espaço público 

não tem dono, é terra de ninguém. Excetuando lideranças comunitárias que se 

apropriam da escola como espaço social de direitos, há aqueles que também a 

encaram como território comum e, portanto, de posse de todos, mas comumente se 

calam, propagando a cultura do medo e do silêncio sustentado pela permanente 

sensação de insegurança. 
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CAPÍTULO II 

EDUCAÇÃO: BARREIRAS IMPOSTAS PELA VIOLÊNCIA 
 

 

E a vida já não é mais vida 
No caos ninguém é cidadão 

(Herbert Vianna) 

 

 

Este capítulo é um convite ao leitor para juntos pensarmos em alguns dos 

problemas da educação brasileira. Problemas destacados, sob nosso ponto de vista, 

pela urgência de debate e superação; do entendimento do direito à educação com 

antídoto à violência, com amplo entendimento dos dispositivos legais de acesso e 

das barreiras que impedem a permanência de todos. 

“Onde há falta, há problema.” Partindo dessa premissa, a despeito de termos 

uma Constituição, apresentamos o problema substancial da educação: os direitos 

não são efetivados e nem todos têm acesso. Um direito não realizado é um 

problema4.  

Problema é palavra de origem grega, próblema, que deriva de probállein, 

“atirar para a frente”. Formada de pro-, “à frente”, mais ballein, “atirar, lançar, jogar”. 

A ideia é a mesma de pro-jeto (arremessar à frente). Assim, os problemas nos 

arremessam, pois estão em constante movimento. Quietude é morte, e o problema, 

pelo contrário, nos move. É força motora e resulta, ou ainda requer, um projeto que 

o lance à frente. 

Paulo Freire (2013) afirmava, com base na concepção marxista, que não há 

realidade histórica que não seja humana. Não há história sem ou para os homens, 

mas uma história feita por homens, que, por sua vez, também os faz. (FREIRE, 

2013, p. 175).  

Ainda em Freire (1998, p. 80), encontramos essa relação entre a 

problematização dos fatos na velocidade dos acontecimentos, como constituinte do 

processo histórico, em que homens, movidos pela esperança e alegria, buscam a 

                                                
4
 Assertiva discutida nas aulas de Educação Brasileira, ministradas pelo professor Dr. Alípio Casali no 

Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Educação: Currículo. PUC-SP. 
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superação de obstáculos e sua inscrição na história da resistência contra o 

determinismo: 

 
Há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a 
esperança. A esperança de que professor e alunos juntos podemos 
aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir aos 
obstáculos à nossa alegria. Na verdade, do ponto de vista da natureza 
humana, a esperança não é algo que a ela se justaponha. A esperança faz 
parte da natureza humana. Seria uma contradição se, inacabado e 
consciente do inacabamento, primeiro, o ser humano não se inscrevesse ou 
não se achasse predisposto a participar de um movimento constante de 
busca e, segundo, se buscasse sem esperança. A desesperança é a 
negação da esperança. A esperança é uma espécie de ímpeto natural 
possível e necessário, a desesperança é o aborto desse ímpeto. A 
esperança é um condimento indispensável à experiência histórica. Sem ela 
não haveria História, mas puro determinismo. Só há história onde há tempo 
problematizado, e não pré-dado. A inexorabilidade do futuro é a negação da 
História.  

 

Na Constituição Federal do Brasil, a educação consta como o primeiro dos 

direitos sociais, expresso em seu artigo 6o e ainda dedica a esse direito a Seção I do 

Capítulo III, por meio de dez artigos que tratam da responsabilidade, dos deveres e 

do princípio da educação, oferecida pelas unidades administrativas públicas e livre 

para a iniciativa privada; do currículo mínimo para o Ensino Fundamental; do regime 

colaborativo para a organização dos sistemas de ensino; das formas de 

financiamento e repasse de recursos; e estabelece o Plano Nacional de Educação 

em seu último artigo da seção: 

 
Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 
decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em 
regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino 
em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações 
integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que 
conduzam a: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 59, de 2009) 
 
I - erradicação do analfabetismo; 
 
II - universalização do atendimento escolar; 
 
III - melhoria da qualidade do ensino; 
 
IV - formação para o trabalho; 
 
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 
 
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do produto interno bruto. (BRASIL, 1988) 
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Em dicionários disponíveis na Internet, encontramos na etimologia que a 

palavra direito provém do latim directum; do verbo dirigere, que significa dirigir, 

ordenar, endireitar. É o conjunto de preceitos, regras e leis com as respectivas 

sanções que serão adotadas para a sociedade solucionar os conflitos. 

Por direito, o autor Miguel Reale (2001, p. 1) admite aceitar em Ciências 

Humanas, a título provisório, uma concepção difundida pelo uso comum, que 

entende por direito como lei e ordem: 

 
[...] isto é, um conjunto de regras obrigatórias que garante a convivência 
social graças ao estabelecimento de limites à ação de cada um de seus 
membros (...). Direção, ligação e obrigatoriedade de um comportamento, 
para que possa ser considerado lícito, parece ser a raiz intuitiva do conceito 
de Direito. 

 

E completa, 

 
Podemos, pois, dizer, sem maiores indagações, que o Direito corresponde à 
exigência essencial e indeclinável de uma convivência ordenada, pois 
nenhuma sociedade poderia subsistir sem um mínimo de ordem, de direção 
e solidariedade. É a razão pela qual um grande jurista contemporâneo, 
Santi Romano, cansado de ver o Direito concebido apenas como regra ou 
comando, concebeu-o antes como "realização de convivência ordenada”. 
(REALE, 2001, p.1) 

 
Nessa linha de pensamento sobre a concepção de direito que estamos 

trabalhando, encontramos ainda como garantias do direito à educação, o artigo 53, 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com a afirmação do direito de 

acesso e permanência na escola, com o objetivo de pleno desenvolvimento da 

criança e do adolescente, preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. 

(ECA, 1990) 

Especificamente, a Lei  9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional, define que: 

 
Art. 1

o
 A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 

na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais. (BRASIL, 1996) 

 
Proposta essa definição em seu título de abertura, a LDB apresenta outros 

oito títulos que definirão os princípios e as finalidades da educação: do direito à 

educação e do dever de educar; da organização da educação nacional; de seus 
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níveis e modalidades de ensino; dos recursos financeiros; além das disposições 

gerais e transitórias. 

Para efeito deste estudo, destacamos, no Título II  Dos Princípios e Fins da 

Educação Nacional, os princípios assegurados nos incisos extraídos do artigo 3o, 

conforme segue: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
[...] 
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
[...] 
IX - garantia de padrão de qualidade; 
[...]. (BRASIL, 1996) 

 
Essa indicação intencional anuncia diretamente de quais direitos estamos 

tratando: da universalidade do ensino, para todos os brasileiros, de forma gratuita, 

equitativa e qualificada, mediante condições legais que garantam a permanência 

desses estudantes nas diferentes modalidades de ensino nas escolas públicas. 

Ora, sendo a educação um direito constitucionalmente instituído num sistema 

político democrático, cabe aos governos criar meios legais para efetivar sua 

condição com qualidade e equidade e da sociedade civil em acompanhar, avaliar e 

fiscalizar os serviços prestados. 

Há documentos, produzidos em âmbito internacional, que tratam das 

questões próprias do direito, enquanto garantias de convivência ordenada, que 

regulam a convivência em âmbito global, com base em princípios humanitários, 

igualitários, equitativos e de justiça social e, dentre eles, destacam-se a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU, 1948); o 

Índice de Desenvolvimento Humano e o indicador de Felicidade Interna Bruta 

(1990); Relatório para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (Unesco), da Comissão Internacional sobre a Educação para o 

século XXI: Educação, um Tesouro a Descobrir (1996); As Metas do Milênio (2000); 

e o Pacto Global (2002); além das contribuições da Unesco e da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), quando colocaram em pauta o debate sobre o direito à 

educação de qualidade (CASALI, 2011). 

Nessa perspectiva, cabe uma reflexão complementar: De que educação 

estamos falando? Para quem? Qual sua finalidade? 
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2.1 A Barreira da Qualidade: Elementos Políticos, Pedagógicos e Estruturais 

 

 

Reformas educacionais no cenário político em grandes e importantes cidades, 

como o programa que reorganiza a proposta curricular e a administração da rede 

municipal de ensino de São Paulo5, amplamente difundida nas mídias e aberta para 

consulta pública pelo governo municipal que acompanhamos no início da gestão 

Fernando Haddad, trazem à tona discussões e reflexões fundamentais relacionadas 

à política educacional na gestão pública e, ainda, coloca no centro das discussões 

acadêmicas e na sociedade civil temas em ebulição no contexto social. 

Sobre a polêmica em torno das questões de reprovação versus promoção 

automática, encontramos, na Nota Técnica do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) que, embora estudos raramente 

analisem a combinação das informações produzidas por esses elementos, há uma 

complementaridade entre eles: 

 
Um sistema educacional que reprova sistematicamente seus estudantes, 
fazendo com que grande parte deles abandone a escola antes de completar 
a educação básica, não é desejável, mesmo que aqueles que concluem 
essa etapa de ensino atinjam elevadas pontuações nos exames 
padronizados. Por outro lado, um sistema em que todos os alunos concluem 
o ensino médio no período correto não é de interesse caso os alunos 
aprendam muito pouco na escola. Em suma, um sistema de ensino ideal 
seria aquele em que todas as crianças e adolescentes tivessem acesso à 
escola, não desperdiçassem tempo com repetências, não abandonassem a 
escola precocemente e, ao final de tudo, aprendessem. (BRASIL, 2008, p. 
1) 

 

A problemática sentida nesse contexto dá luz a temas-chave, como “evasão”, 

“reprovação”, “qualidade”, “ensino”, “aprendizagem”, “formação profissional”, 

“competência”, “governança”, “política educacional”, “currículo”, entre outras de igual 

importância, que nos remetem à questão central que apresentaremos neste capítulo: 

Por que os nossos alunos fracassam na escola? Por que a escola fracassa na oferta 

equitativa e igualitária de educação para todos? 

                                                
5
 Para acompanhar a discussão sobre o Programa Mais Educação São Paulo, vide a Nota Técnica   

20 que esclarece as  Alterações nas Matrizes Curriculares no Ensino Fundamental, na Educação de 
Jovens e Adultos e na Educação Especial da capital paulista. 
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Arriscada seria a análise de um problema tão complexo como este que se 

apresenta, sem pensar na teia de fatores que se entrelaçam para sua sustentação. 

O currículo escolar, sem medo de afirmar, configura-se como um dos fatores a ser 

repensado, pois, como já apontava Delors:  

 
O respeito pela diversidade e pela especificidade dos indivíduos constitui, 
de fato, um princípio fundamental, que deve levar à proscrição de qualquer 
forma de ensino estandardizado. Os sistemas educativos formais são, 
muitas vezes, acusados e com razão, de limitar a realização pessoal, 
impondo a todas as crianças o mesmo modelo cultural e intelectual, sem ter 
em conta a diversidade dos talentos individuais. (UNESCO, 2006, p. 54-55) 

 
Para adentrar nessa questão, cabe um apontamento importante. Nessa 

problemática, não se busca culpabilizar sujeitos, mas fazer uma investigação 

histórica no cerne do problema, avaliando o maior número possível de variáveis. A 

escola pode reproduzir mecanismos perversos de exclusão social. Um desses 

mecanismos, se utilizado de forma tecnicista e descontextualizado, é a avaliação. 

Abramowicz (2001, p. 1) define a avaliação como  

 
uma janela por onde se vislumbra toda a educação. Quando indagamos a 
quem ela beneficia, a quem interessa, questionamos o ensino que privilegia. 
Quando você se pergunta como quer avaliar, desvela sua concepção de 

escola, de homem, de mundo, de sociedade. 
 

Ao abordar os ritos escolares, para a adequada compreensão dos 

mecanismos excludentes, por natureza violentos, produzidos na escola, com a 

avaliação, Possani (2007, p. 75) destaca a intencionalidade e a não neutralidade do 

processo avaliativo:  

 
Assim, a avaliação é o reflexo do paradigma que rege o projeto pedagógico 
desenvolvido na escola. Da mesma forma que a mudança social tem 
mediações no tempo, a avaliação também não consegue ignorar modelos 
cristalizados no tempo. Torna-se necessário, portanto, que os debates, as 
descobertas e os avanços sobre a avaliação educacional extrapolem as 
suas certezas e sua suposta neutralidade, assumindo uma presença 
questionadora, não só do como fazer, mas do por quê, sem perder de vista 
o para quem.  

 

Outros elementos podem ser adicionados no rol desses mecanismos, ou ritos, 

excludentes existentes na escola. Esse exercício nos leva a pensar em educação 

associada a esses temas centrais: além da avaliação, o próprio processo de ensino 

e aprendizagem, a formação docente e dos demais profissionais da educação; 
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aspectos relacionados à infraestrutura, aos equipamentos e recursos pedagógicos, 

às condições concretas de trabalho docente, aos perfis socioeconômico e cultural 

dos alunos e familiares; às características de gênero e etnia dos estudantes, da 

gestão escolar, e outros de igual importância para a qualificação do ato educativo. 

Casali (2011, p. 17) defende um conceito de educação de qualidade, partindo 

de seu reconhecimento como direito universal, que acreditamos ser constituinte do 

ideário de educação para todos os povos, independentemente de classe social, 

etnia, cultura e localização no globo terrestre, que também comungamos: 

 
Falar de qualidade implica o risco de se entrar numa retórica exacerbada, 
pelo fato de que o melhor dela nunca pode ser dito de modo direto e 
objetivo: ela costuma estar justamente no que mais escapa da objetividade 
e da materialidade. Sua intangibilidade exige contornos, linguagem 
metafórica, sinuosidades e insinuações do discurso. No limite, a essência 
da qualidade é, além de intangível, indizível; e isso também explica por que 
o tema não se esgota jamais. Cada formulação apresentada restará 
insatisfatória, e este presente texto que agora escrevo tampouco escapará 
dessa contingência. Entretanto, seguiremos pronunciando essa palavra, 
como seguiremos pronunciando a existência humana, a arte, o desejo, sem 
que seja possível seu esgotamento semântico. 

 

Conferir qualidade ao ensino exige amplo investimento em infraestrutura; 

manutenção em prédios escolares e equipamentos; formação dos profissionais; 

materiais pedagógicos e tecnologias a serviço das aprendizagens. Ainda em Casali 

(2011, p. 15), encontramos a ideia de “custo” para além do seu valor instrumental 

(valor econômico da educação) para seu valor intrínseco da vida humana (intangível, 

porém factível): 

 
Uma das explicações para tal empobrecimento está relacionada ao 
esquecimento histórico de que a noção originária de “custo” nem é 
econômica, e sim, antes, subjetiva e cultural: refere-se ao “esforço 
empregado para se obter algo”. A palavra “custo” deriva do verbo latino 
constare, que é também a origem etimológica de “constância”, 
semanticamente associada também a “perseverança”. Todo esforço 
constante e perseverante é sinal de compromisso com o objetivo que se 
almeja, pois ninguém se esforça em prol do que não valoriza. Já nos 
encontramos, assim, situados no campo da qualidade, e o nosso tema já se 
apresenta associado a compromisso. 

 
Casali acrescenta que, quando falamos em qualidade, como modo, 

necessariamente nos remetemos a outro conceito indissociável: o de quantidade, 

como extensão. Por ser, a educação, um direito universal, logo, deve ser tratada 

como um direito estendido a todos. 
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Os Indicadores de Qualidade na Educação (2004), apresentados em 

documento disponível na página da web do Ministério da Educação (MEC), abordam 

essas questões em sete dimensões, que abrangem o ambiente educativo; a prática 

pedagógica; avaliação; gestão escolar democrática; formação e as condições de 

trabalho para os profissionais da educação; o ambiente escolar; e acesso, 

permanência e sucesso na escola. Em cada uma dessas dimensões, o MEC propõe 

envolver a comunidade escolar na perspectiva da participação e mobilização social. 

Sobre essa participação, o professor, economista e político francês, Jacques 

Lucien Jean Delors, que presidiu a Comissão Internacional sobre a Educação para o 

Século XXI na elaboração do relatório sobre Educação: Um Tesouro a Descobrir, 

para a Unesco (1996, p. 56-57), com vistas à ressignificação do ato educativo nos 

sistemas de ensino, acrescenta: 

 
Para dar à educação o lugar central que lhe cabe na dinâmica social, 
convém, em primeiro lugar, salvaguardar a sua função de cadinho, 
combatendo todas as formas de exclusão. Há que conduzir, ou reconduzir, 
para o sistema educativo, todos os que dele andam afastados, ou que o 
abandonaram, porque o ensino prestado não se adaptava ao seu caso. Isto 
supõe a colaboração dos pais na definição do percurso escolar dos filhos e 
a ajuda às famílias mais pobres para que não considerem a escolarização 
dos seus filhos como um custo impossível de suportar. 

 
Neste ponto, abre-se um horizonte para a discussão e implementação de 

políticas democráticas efetivas, para dar “voz e vez” aos usuários do serviço 

educativo, para trilhar o melhor caminho na busca do entrecruzamento dos saberes 

universais e locais, responsáveis pela preservação da cultura acumulada 

historicamente pela humanidade e cultura local, construída nos recônditos do País. 

Ao analisar as causas da baixa qualidade da educação brasileira, 

Vasconcellos (2010, p. 7) coloca que “se algo está acontecendo é porque existem 

condições – objetivas e subjetivas – para tal (tornou-se possível historicamente)” e 

acrescenta que “o desafio, portanto, é analisar as condições que geram tal 

possibilidade. As dificuldades para a alteração da prática educativa são de toda 

ordem”. 

Dentre os fatores ainda apontados pelo autor – classificados como desmonte 

material e simbólico do sistema de ensino, desmonte objetivo e subjetivo do 
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professor, currículo disciplinar instrucionista e avaliação classificatória e excludente 

–, destacamos o que o autor classifica como desmonte social: 

 
Crise de valoração, desemprego, violência, exclusão social, intolerância, 
preconceito, trabalho infantil, consumismo, desorientação e reestruturação 
familiar. O aluno (e o professor), como ser concreto, sofre o reflexo (não 
mecânico) de todo este contexto. (VASCONCELLOS, 2010, p. 7) 

 

Fatores esses que auxiliam no lançamento de um olhar global para os 

problemas que se apresentam na realidade da educação nacional e não cair em 

reducionismos históricos que saem na “caça às bruxas” em busca de culpado para 

justificar um fracasso que é fruto de um coletivo de fatores associados. 

Outra discussão em pauta, no contexto atual, é a aprovação do Plano 

Nacional da Educação (PNE) para o decênio 2014-2024, por meio da Lei n. 13.005, 

de 25 de junho de 2014. Na Conferência Nacional de Educação (Conae) ocorrida em 

2010, precedida pelas conferências municipais, intermunicipais, estaduais e do 

Distrito Federal, no ano anterior, o poder público abriu espaço democrático para 

discutir a temática da educação, contando com ampla participação de todos – 

estudantes e familiares, profissionais da educação, gestores, agentes públicos e 

sociedade civil organizada – cujo objetivo central é a efetivação e  construção de um 

Sistema Nacional de Educacional articulado, que parte do princípio constitucional do 

regime de colaboração6. 

 
Art. 13. O poder público deverá instituir, em lei específica, contados 2 (dois) 
anos da publicação desta Lei, o Sistema Nacional de Educação, 
responsável pela articulação entre os sistemas de ensino, em regime de 
colaboração, para efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano 
Nacional de Educação. (BRASIL, 2014) 

 

Realizados esses apontamentos, cabe discutir a ocorrência do fracasso 

escolar. Segundo Vasconcellos (2010, p. 1), é a tradução da não aprendizagem dos 

estudantes. Também entendida dessa maneira porque  

 
[...] significa a negação do direito fundamental do ser humano de acesso a 
determinados elementos da cultura, saberes elaborados, categorias, que 
dificilmente terá acesso fora da escola, pelo menos não de forma 
intencional, sistemática, crítica, coletiva e mediada, como acontece – ou 
deveria acontecer – na escola. O fracasso escolar é uma outra forma de 
exclusão: a exclusão dos incluídos, já que formalmente os alunos estão no 

                                                
6
 Informações obtidas na apresentação do Conae, disponível no site do MEC e  Documento Final 

emitido pela Comissão Organizadora Nacional da Conae. 
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sistema, mas não estão aprendendo, tendo portanto boa parte de seu 
desenvolvimento comprometido. 

 
Voltamos à questão do direito constitucional: onde há falta, há um problema. 

Um direito não realizado é potencialmente um problema. Um problema social não é 

uma pergunta, não é um desconhecimento. Diferentemente dos problemas 

científicos, os problemas sociais caracterizam-se na “falta”. Aos educadores cabe 

buscar meios para melhor conhecer os problemas e a mobilização para atender aos 

direitos não realizados.  

Essa consciência é mobilizadora, a partir do momento em que se encontra na 

luta pela consolidação desses direitos. Movimento este amplamente discutido por 

Freire (2013, p. 43), na pedagogia realizada com os oprimidos na: 

 
[...] luta incessante de recuperação de sua humanidade. Pedagogia que 
faça da opressão e de suas causas objeto de reflexão dos oprimidos, de 
que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação, em 
que esta Pedagogia se fará e refará.  

 

Nessa lógica, ser privado de direitos é um problema e nossa força motriz é a 

Constituição Federal, documento em que os direitos sociais estão assegurados. E as 

garantias estão expressas nos princípios constitucionais.  

Assim, quando o direito de aprendizagem do aluno não é assegurado na 

escola, na realidade, estamos nos referindo, de forma declarada, à negação de um 

direito que lhe é irrefutável. 

O pano de fundo dessas reflexões está nas questões objetivas de garantia de 

permanência dos estudantes aos bancos escolares deste País afora. Mais do que 

criar vagas e construir escolas – o que também é fundamental para a garantia de 

direitos, portanto, atos legítimos –, emerge a necessidade de implementar políticas 

públicas que assegurem o princípio do acesso e da permanência desses alunos na 

escola, por meio da oferta de uma educação de qualidade que imprima significado 

para a vida das pessoas e para a sociedade. 

Claudio (2005) resgata Freud, ao constatar que o sistema capitalista de vida 

aprofunda o mal-estar social, com sua lógica de individualismo exacerbado, estímulo 

à competição e o aterramento dos propósitos coletivos de cooperação e 
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solidariedade, em nome de interesses instantâneos, efêmeros e completamente 

subjetivos. Claudio (2005, p. 26) pontua em sua dissertação: 

 
Esse estágio do Capitalismo aprofunda o mal-estar (não nos esqueçamos 
que não importa o modelo político econômico que a humanidade escolha, o 
desconforto sempre acompanhará a opção), na medida em que o modelo 
atual – Globalização/Neoliberalismo – estimula a lei da selva, vence o mais 
apto, o melhor preparado. Onde é “cada um por si”, a violência passa a ser 
vista e entendida como “natural”. Não existe compensação – a felicidade – 
para todos. A vida dentro dessa lógica passa a ser simplificada, via 
racionalidade instrumental, o que interessa é a reprodução do capital. 

 

Nesse cenário político e econômico, de defesa da universalização do ensino 

com equidade, o conceito de qualidade avulta-se.  

Ainda sobre avaliação, pensada de forma a abranger todas as nuances do ato 

educativo, como defende Abramowicz (2001, p. 3 ),  deve estar articulada com o 

projeto político-pedagógico da escola e revelar a significação do trabalho docente e 

da própria relação entre professor e aluno. Na assertiva da autora, a avaliação deve 

ser entendida como: 

 
[...] processo dialógico, interativo, que visa fazer do indivíduo um ser melhor, 
mais crítico, mais criativo, mais autônomo, mais participativo. Acredito numa 
avaliação que leve a uma ação transformadora e também com sentido de 
promoção social, de coletividade, de humanização. 

 
Ao refletir sobre avaliação em larga escala no Brasil, o autor Antônio Carlos 

Ronca (2013) problematiza que, desde a introdução da Prova Brasil (2005), o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica passou por reformulação, 

configurando-se como uma sistemática de avaliação de caráter universal e bianual, 

de ampla repercussão no País e no mundo, desdobrando conceitos de 

responsabilização e mobilização social. 

Ao analisar, no contexto norte-americano, a implantação de um currículo 

nacional e  exame nacional, nos moldes de uma sociedade industrial avançada 

como a que vivemos, Michael Apple (2006) alerta sobre os riscos de rotular as 

instituições escolares de “escolas boas” e “escolas más”, como se fossem etiquetas 

de preços: 

Há outro perigo nessa época de reformas neoliberais, que é o fato de o 
currículo nacional e o exame nacional exacerbarem ainda mais o processo 
de transformar as escolas em mercadorias.  [...] O currículo nacional e o 
exame nacional levarão à privatização crescente, de um lado, e à 
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centralização crescente, de outro, sobre o conhecimento oficial. [...] Na 
minha opinião, então, um currículo nacional em época de hegemonia 
neoliberal e neoconservadora é uma fórmula para o que chamo 
simplesmente de „apartheid educacional‟. (APPLE, 2006, p. 267) 

 
Com o objetivo de explicitar aspectos da realidade e monitorar o desempenho 

da educação brasileira, indicadores, como o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb)7, por um lado, ajudam o Poder Público a mapear e planejar ações com 

políticas públicas voltadas às escolas, redes e regiões que mais necessitem de 

melhorias nos seus sistemas de ensino, além de revelarem boas práticas educativas 

no que se refere ao desempenho e à efetivação das metas projetadas. Por outro 

lado, há fragilidades que vêm sendo alvo de crítica, no meio acadêmico e no interior 

das instituições e redes de ensino. 

A crítica destacada refere-se às limitações trazidas pelo indicador e, segundo 

Ronca (2013), sob diferentes óticas. Os seguintes planos são identificados: 

 Na leitura da realidade prática: testes em larga escala não são suficientes 

para que se compreenda a amplitude e complexidade da realidade das 

escolas, considerando apenas dois fatores (fluxo e desempenho) em 

apenas duas dimensões educativas (leitura e matemática). 

 Na leitura de professores e gestores: o Poder Público compara o 

desempenho de escolas inseridas em distintas realidades sociais, 

culturais e econômicas, sem considerar o rol de fatores que as 

diferenciam, além de adotar políticas equivocadas de responsabilização 

docente pelo fracasso, ou sucesso, apresentado. 

 Na leitura das consequências: observa-se um afunilamento curricular em 

detrimento das dimensões avaliadas nesses exames, não é possível 

identificar alunos mais fracos em função das média; não fornece dados 

objetivos que auxiliem no monitoramento e combate à desigualdade 

(desempenho de alunos por classe social, etnia, gênero); gera um ranking 

entre escolas e sistemas, com a implantação de meritocracia, e a 

                                                
7
 De acordo com a Nota Técnica do Inep, o Ideb é um indicador de qualidade educacional resultante 

da combinação de informações de desempenho (Prova Brasil, Saeb) apresentados pelos alunos das 
etapas finais de ensino (5

o
 e 9

o
 anos/4

a
 e 8

a
 séries do Ensino Fundamental e 3

o
 ano do Ensino Médio) 

com as informações de rendimento escolar (aprovação e retenção). 
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instituição de bônus e prêmios, além do aligeiramento do entendimento do 

conceito de qualidade da educação. 

Ainda na perspectiva da qualidade, outra barreira apresenta-se como 

impeditiva à permanência de todos: a violência, que se revela nesse cenário, ao ser 

negado o direito à educação. 

 

 

2.2 A Barreira da Violência: O Ensino em Tempos da Intolerância 

 

 

À educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de  
um mundo complexo e constantemente agitado e, ao mesmo  

tempo, a bússola que permita navegar através dele. 
 (DELORS, 2006, p. 89) 

 

 

No relatório Educação: Um Tesouro a Descobrir, da Comissão Internacional 

sobre Educação para o Século XXI, da Unesco, publicado em 1996, Jacques Delors 

coordena a elaboração de um documento importante para nos guiar num planeta 

globalizado e de multirriscos, que, ao não conduzir aspectos locais e globais numa 

perspectiva de tolerância cultural e solidariedade mundial, incorre no risco de 

favorecer o recuo democrático e múltiplas revoltas, nascidas da conscientização das 

maiorias excluídas e impotentes perante as necessidades desse novo mundo 

(DELORS, 2006).  

Coloca na educação a responsabilidade de construir um mundo solidário, na 

constituição de um novo humanismo, ético por excelência, e capaz de partilhar 

valores e o destino comum das nações. 

Como horizonte, Delors (2006, p. 58) alerta para a necessidade iminente de 

abarcar no sistema educacional a coexistência de saberes universais e subjetivos, 

no combate a todas as formas de exclusão e possíveis fatores de violência: 

 
[...] A educação para o pluralismo é, não só, uma barreira contra a violência, 
mas um princípio ativo de enriquecimento cultural e cívico das sociedades 
contemporâneas. Entre o universalismo abstrato e redutor e o relativismo, 
para o qual nada mais existe para além do horizonte da cultura particular de 
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cada um, há que afirmar ao mesmo tempo o direito à diferença e a abertura 
ao universal. 

  
Esse respeito à diversidade permite que homens se vejam no mundo não 

como objetos, mas sujeitos da História. Nessa perspectiva, Freire (1998, p. 60), ao 

afirmar gostar de ser gente, justificava que mesmo ciente da complexidade das 

condições “materiais, econômicas, sociais e políticas, culturais e ideológicas em que 

nos achamos geram quase sempre barreiras de difícil superação para o 

cumprimento da nossa tarefa histórica de mudar o mundo”, adiante reafirmava a 

certeza de que tais obstáculos não se eternizariam. 

Para tanto, a luta dos homens, no sentido da conscientização e da luta para 

superar os obstáculos que se apresentam, a contradição entre opressor e oprimido é 

condição para o surgimento de nova concepção de homem: 

 
O importante, por isto mesmo, é que a luta dos oprimidos se faça para 
superar a contradição em que se acham. Que esta superação seja o 
surgimento do homem novo – não mais opressor, não mais oprimido, mas 
homem libertando-se. Precisamente porque, se sua luta é no sentido de 
fazer-se Homem, que estavam proibidos de ser, não o conseguirão se 
apenas invertem o termo da contradição. (FREIRE, 2013, p. 60) 

 

Vivemos em tempos de violência, num momento histórico em que é inadiável 

a retomada de valores (morais e cívicos), de princípios que sustentem o convívio 

pacífico com o outro, além de mim, que é diferente, mas igualmente dotado de 

direitos e limitações. Claudio (2005, p. 67) traz para sua dissertação de Mestrado em 

Educação, pela PUC-SP, reflexões acerca da associação entre as disciplinas 

escolares e o conteúdo ensinado; a realidade agressiva em que a violência se 

manifesta, anunciando o convívio mais estreito das pessoas muito mais com a morte 

do que com a vida, e questiona a negação no estabelecimento de necessária 

intimidade entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência 

social que têm como indivíduos. “Por que não discutir as implicações políticas e 

ideológicas de um tal descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade?” 

(Destaque do autor). 

Instala-se, na escola e no debate sobre ensino, uma atmosfera de 

desconforto. Sabe-se que é necessário falar abertamente sobre a problemática para 

vislumbrar saídas. Claudio (2005, p. 27) contribui com o tema ao afirmar: 
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Nesse mal-estar a escola está inserida de duas maneiras: a primeira é que 
ela é parte para o processo de integração do ser humano à civilização, 
portanto ela também restringe, ela é geradora de mal-estar. A segunda é 
que a escola é criticada por não conseguir construir conhecimento e 
também por não conseguir compreender mais os jovens. Isso gera um outro 
tipo de desconforto que coloca essa instituição em uma encruzilhada.  

 

Encontramos, no relatório de Delors (2006, p. 56), a recomendação para que 

a educação valorize o pluralismo cultural como “fonte de riqueza humana” no 

combate ao preconceito, aos fatores que geram a violência e exclusão social ao 

longo de toda a vida: 

 
[...] Gerador de exclusão, o insucesso escolar está, pois, em muitos casos, 
na origem de certas formas de violência e de desvios individuais. Estes 
processos que destroem o tecido social fazem com que a escola seja 
acusada de ser fator de exclusão social e, ao mesmo tempo, seja 
fortemente solicitada como instituição-chave para a integração ou 
reintegração. Os problemas que esta situação cria às políticas educativas 
são particularmente difíceis: a luta contra o insucesso escolar deve, antes 
de mais, ser considerada como um imperativo social. 

 
Como encontramos em Bernard Charlot, quando analisa a realidade de 

violência escolar na sociedade francesa, existem três definições que nos auxiliam a 

pensar nos fazeres da escola: violência na escola; violência à escola e violência da 

escola. A violência na escola refere-se aos atos dentro do espaço escolar, encarado 

sob o prisma de lugar onde se fazem acertos de contas, de conflitos que nem 

sempre foram gerados em seu interior. A violência à escola refere-se a todo tipo de 

depredação direcionada ao prédio escolar e, por último, a violência da escola, que 

se origina principalmente a partir das relações que os alunos estabelecem com 

colegas, professores e demais funcionários da escola (CHARLOT, 2002).  

Encontramos em Sposito (2014, p. 7) uma definição relacionada à violência 

da escola, como a “violência escolar stricto-sensu, aquela que nasce no interior 

da escola ou como modalidade de relação direta com o estabelecimento de ensino” 

(destaques nossos).  

Charlot (2002, p. 437) traz definições de termos comumente associados à 

violência escolar – transgressão, incivilidade, violência, agressão e agressividade –, 

embora sinalize que a distinção em termos conceituais auxilia na compreensão e no 

tratamento mais apropriado para cada fenômeno, dado que as ocorrências 
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manifestam-se num continuum da violência8, numa tensão social engendrada nos 

tecidos entre os sujeitos que fazem o cotidiano escolar: 

 
Todavia, resta que essa distinção é frágil e está, talvez, ultrapassada em 
parte para descrever o que se passa hoje em alguns estabelecimentos 
escolares: de um lado, violências, transgressões e incivilidades estão, por 
vezes, intimamente misturadas nos comportamentos quotidianos; de outro, 
o acúmulo de incivilidades (pequenas grosserias, piadas de mau gosto, 
recusa ao trabalho, indiferença ostensiva para com o ensino...) cria às 
vezes um clima em que professores e alunos sentem-se profundamente 
atingidos em sua identidade pessoal e profissional – ataque à dignidade que 
merece o nome de violência.  
 

Paradoxalmente, vista no senso comum como o berço da violência e local da 

possível redenção de conflitos que eclodem em seu interior, a escola tem a violência 

reproduzida, por vezes, na relação entre os sujeitos e na ação dos profissionais da 

educação no entendimento de que cada um tem sobre seu papel especificamente 

naquele lugar; da escola em relação aos indivíduos, reforçando arquétipos e 

acentuando as diferenças e, finalmente, a violência à escola, originária 

possivelmente de atores que dela, de alguma forma, foram renegados, ou excluídos 

dos bancos escolares. Indivíduos que não se identificam com o seu fazer – escola, 

enquanto instituição social – inserida num mundo globalizado, individualista e 

excludente. 

A escola caminha, ainda às escuras, na busca por ressignificar seu papel 

dentro desse contexto que se apresenta perverso. Para tanto, como defende Casali 

(2011), faz-se necessário superar a forma como historicamente se dá seu fazer 

institucional: 

 
Afirmamos que, nos processos educacionais atuais, o principal dispositivo 
apto para fazer a transmissão dessas qualidades sociais, de modo 
construtivo, recriativo e efetivo, superando-se os modos modernos da 
vigilância e punição, deve ser a afirmação da dignidade pessoal (que gera o 
sentimento de honra, que cumpre e cobra respeito) e da consciência moral 
e cognitiva acerca das responsabilidades comuns. (CASALI, 2011, p.19) 

 

Ainda sobre os mecanismos de vigilância e punição, Michel Foucault (2013, p. 

132) apresenta um panorama histórico para a questão da disciplina, frequentemente 

relacionado aos episódios violentos ou de transgressão e aos dispositivos de 

controle social. Retoma que, na segunda metade do século XVIII, o soldado  torna-
                                                
8
 Definição de Bernad Charlot, a partir da análise da enquete de vitimação de violência escolar 

envolvendo jovens colegiais, por C. Carra e F. Sicot, em 1994-95, na França. 



52 

 

se algo fabricado, do ponto de vista da fisionomia, ou seja, seu corpo fora moldado, 

manipulado e treinado para responder às expectativas técnico-políticas da época. 

Foi a “descoberta do corpo como objeto e alvo do poder”.  

Sobre o emprego do termo violência no ambiente escolar, Sposito (2014, p. 3) 

observa a correlação com termos que sumariamente designariam disciplina, controle 

social, dadas as condições históricas e sociais de seus usos, de um lado, pela 

constatação de emprego da destruição e da força em atos declaradamente violentos 

e outros mais sutis (como a intolerância e o racismo) ou, ainda, por meio da 

violência simbólica originária na relação pedagógica:  

De outra parte, os diversos usos e significados da palavra violência ao lado 
de termos correlatos como indisciplina permitem alterações expressivas de 
significados correntes sobre o conjunto das ações escolares. Atos 
anteriormente classificados como produtos usuais de transgressões de 
alunos às regras disciplinares, até então tolerados por educadores como 
inerentes ao seu desenvolvimento, podem hoje ser sumariamente 
identificados como violentos.  

 
Assim, Sposito (2014) sinaliza que os modos como as definições são 

construídas, pelos sujeitos que fazem a escola, para designar e normalizar 

condutas, ainda precisam ser estudadas.  

Ainda em Foucault (2013, p. 132), encontramos que os conjuntos de regras 

que regulavam a submissão e a utilização do corpo também eram encontrados no 

conjunto de regulamentos disciplinares militares, escolares e hospitalares, como 

uma tendência a ocupar todo o corpo social. O autor também faz a marcação de que 

as disciplinas historicamente anunciam o surgimento de um corpo humano 

mecanicamente mais obediente e útil. Foucault destaca que a obra: 

 
“O Homem-Máquina” de La Mettrie é ao mesmo tempo uma redução 
materialista da alma e uma teoria geral do adestramento, no centro das 
quais reina a noção de “docilidade” que une o corpo analisável e o corpo 
manipulável. É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser 
utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado.  

 
Nesse sentido, a escola historicamente se organiza em torno de regras de 

funcionamento e normas de convivência que, consequentemente, disciplina o 

movimento do corpo na instituição, nas diferentes atividades e interações, 

controladas pelo tempo ou rotina escolar, por meio da reprodução de condutas 

aceitáveis ou adequadas para aquele espaço. 
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Dentre as técnicas disciplinares, Foucault (2013) cita a distribuição dos 

indivíduos nos diferentes espaços – colégios, quarteis, fábricas, conventos, 

hospitais, presídios –, destacando a individualização dos corpos nesses espaços e 

dando-lhes funcionalidades em suas localizações, sejam eles leitos, classe, série, 

ordem na fila, lugar na fileira, de acordo com os saberes escolares, clausura, celas 

ou encarceramento. Tais medidas, denominadas na obra por „quadriculamento‟, 

criava postos complexos de ordens arquitetônica, funcional e hierárquica. 

Identificam-se valores, hierarquizam-se saberes, além de garantir a obediência dos 

indivíduos (FOUCAULT, 2013). 

A escola, ao longo do processo histórico, reforça a concepção de disciplina de 

Vasconcellos (2009, p. 87-88) ao afirmar: 

 
Trata-se da perspectiva na qual disciplina é a resposta positiva, do indivíduo 
ou do conjunto, à vontade do outro, isto é, a submissão passiva do desejo 
de um ou de muitos ao desejo do outro. Nessa representação de disciplina, 
não há espaço para o questionamento e muito menos para a crítica: espera-
se a execução obediente e precisa.  

 
A estrutura das escolas reproduz o conceito disciplinar de adestramento dos 

corpos, em seus corredores e salas padronizados, mesas e cadeiras predispostas, 

ao fixar lugares nas salas de aula, ao restringir espaços de circulação, estabelecer a 

escuta passiva – o professor fala, transmite o seu saber ao aluno, a quem resta 

absorver o conhecimento – com economia de tempo e gestos. Há repetição, numa 

rotina que, comumente, também é fixada; não há desperdício de tempo organizando 

ou discutindo questões relacionadas ao espaço ou à grade curricular.  

Possani (2007, p. 23), em análise da estrutura escolar, denuncia a existência 

de situações de exclusão que silenciam ou desencadeiam a rebeldia nos sujeitos: 

 
Olhando a escola por dentro, a partir de sua „ossatura‟ e de sua 
cotidianeidade, podem-se desvelar as situações de exclusão nas relações 
de micro poder ali existentes. Há uma prática e um ritual combinados com 
um discurso silencioso que escapam à boa vontade de alguns que querem 
mudanças. O poder implícito, exercido pelos sujeitos envolvidos, é 
manifestado nestes rituais e nestes discursos e a resistência se dá, por 
vezes, em forma de silêncio e, outras vezes, apresenta-se em forma de 
rebeldia por parte daqueles que sofrem, direta ou indiretamente, as 
consequências destes mecanismos que discriminam e excluem. (POSSANI, 
2007, p. 23) 
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Ao situar a vigilância na escola militar de Paris, em 1950, Foucault (2013, p. 

167) coloca o uso de “escrúpulos infinitos de vigilância que a arquitetura transmite 

por mil dispositivos sem honra” e acrescenta adiante que as “instituições 

disciplinares produziram uma maquinaria de controle que funcionou como um 

microscópio de comportamento”.  

Possani (2007, p. 86), ao relatar sua experiência discente na Pós-graduação, 

retoma, em sua obra, uma reflexão trazida em 1996 pelo professor Paulo Freire 

durante a aula, ao associar a importância dada ao professor a partir das condições 

materiais da sala de reuniões mantida pela direção da escola. E a autora 

acrescenta: 

A estrutura física da escola e suas condições de atendimento aos alunos e 
professores também podem denunciar uma situação de exclusão e mostrar 
o que é e o que não é importante na escola.  

 
Ainda sobre a questão arquitetônica encontramos o seguinte questionamento: 

“devemos ainda nos admirar que a prisão se pareça com as fábricas, com as 

escolas, com os quarteis, com os hospitais, e todos se pareçam com as prisões?” 

(FOUCAULT, 2013, p. 214) 

E encerra a obra afirmando: 

 
Que na posição central que ocupa, ela [a prisão] não está sozinha, mas 
ligada a uma série de outros dispositivos „carcerários‟, aparentemente bem 
diversos, pois se destinam a aliviar, a curar, a socorrer –, mas que tendem 
todos como ela a exercer um poder de normalização. Que aquilo sobre o 
qual se aplicam esses dispositivos não são as transgressões em relação a 
uma lei „central‟, mas em torno do aparelho de produção – o comércio e a 
indústria (...) que permitem a fabricação do indivíduo disciplinar. 
(FOUCAULT, 2013, p.291) 

 
Com o reconhecimento de que a organização de um espaço serial foi uma 

das grandes modificações técnicas do ensino elementar, ao ultrapassar o sistema 

tradicional, Foucault (2013, p. 142) traz que: 

 
Determinando lugares individuais tornou possível o controle de cada um e o 
trabalho simultâneo de todos. Organizou uma nova economia do tempo de 
aprendizagem. Fez funcionar o espaço escolar como uma máquina de 
ensinar, mas também de vigiar, de hierarquizar, de recompensar.  

 
A ideia de disciplina nos remete aos princípios de conduta que objetivam 

manter uma convivência social equilibrada. Também pode ser encarada como 
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dispositivo de exclusão daqueles que, de alguma forma, não se adaptam ao seu 

“quadriculamento”, com atitudes de transgressão, geradoras também de violência.  

O desafio que se apresenta é termos que construir nossa própria narrativa, a 

partir desse ponto da história. Só se constroem importantes narrativas com a clareza 

dos fatos que antecederam esse período e com a problemática sentida no presente 

para projetarmos melhores perspectivas de vida. 

 
Fica já registrada a necessidade de fazer um esforço para incluir a visão do 
aluno, bem como de outros agentes envolvidos no processo educacional, na 
elaboração da disciplina na escola. Veja-se que esta exigência de incluir 
outras vozes independente do fato de estarmos nos dirigindo basicamente a 
educadores. Trata-se de uma questão de abordagem mais rigorosa da 
realidade, dentro do paradigma emergente. (VASCONCELLOS, 2009, p. 88) 
 

E, mais adiante, o autor acrescenta que a disciplina escolar está aliada à  

questão da produção de sentido, que naturalmente remete a saberes 
organizados, a cerca da episteme. Em outros termos, precisamos da 
disciplina (enquanto ordem de saberes) para compreender e fazer disciplina 
(enquanto postura). (VASCONCELLOS, 2009, p.89-90) 
 

Há urgência no enfrentamento dos casos de manifestações violentas 

praticadas contra a escola, e, ainda, iniciar o diálogo na defesa da educação como 

reafirmação de direitos. Encontramos, no Capítulo VII – Da Família, da Criança, do 

Adolescente, do Jovem e do Idoso, na Constituição Federal, que: 

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, CONSTITUIÇÃO) 
 

Ao defender a dialogicidade, meio para a produção do conhecimento – que se 

encontra no “diálogo como fenômeno humano” – através da palavra, da interação 

radical entre ação e reflexão, da pronúncia, denúncia e transformação do mundo, 

Paulo Freire (2013, p. 108) defende que “não é no silêncio que os homens se fazem, 

mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão”. Acrescenta que: 

 
Se é dizendo a palavra com que, pronunciando o mundo, os homens o 
transformam, o diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens 
ganham significação enquanto homens. Por isto, o diálogo é uma exigência 
existencial. E, se ele é o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir 
de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, 
não se pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, 
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nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos 
permutantes. (FREIRE, 2013, p. 109) 

 

Para unir reflexão e ação de forma propositiva, descortinar as palavras não 

ditas e apontar as ações necessárias para a mudança, torna-se condição a tomada 

de consciência. A consciência da individualidade é constituinte do pensamento 

crítico, potencialmente humano. Nela é necessário diluir a consciência da 

subjetividade, do “eu” na consciência da coletividade, do “nós”.  

Retomamos outra contribuição de Claudio (2005, p. 44), quando afirma que 

“nós, educadores, trabalhamos com o devir, com o futuro. Podemos colaborar para a 

superação das desigualdades (todas), para a realização de possibilidades, para o 

desenvolvimento de potencialidades”.  

Há um pensamento freireano sobre a importância da rigorosidade que deve 

caracterizar todas as nossas ações, no caminhar da teoria e prática, pois, segundo 

Freire (1998, p. 161): 

 
É preciso, por outro lado, reinsistir em que não se pense que a prática 
educativa vivida com afetividade e alegria, prescinda da formação científica 
séria e da clareza política dos educadores e educadoras. A prática 
educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade científica, domínio 
técnico a serviço da mudança ou, lamentavelmente, da permanência do 
hoje. 

 
Pensando na perspectiva da aprendizagem ao longo da vida, Delors (2006, p. 

121) propõe: 

 
[...] que os sistemas educativos se adaptem a estas novas exigências: trata-
se antes de mais nada, de repensar e ligar entre si as diferentes sequências 
educativas, de as ordenar de maneira diferente, de organizar as transições 
e de diversificar os percursos educativos. Assim se escapará ao dilema que 
marcou profundamente as políticas de educação: selecionar multiplicando o 
insucesso escolar e o risco de exclusão, ou nivelar por baixo, uniformizando 
os cursos, em detrimento da promoção dos talentos individuais. 

 
É impensável uma educação que aconteça distante do compromisso com o 

outro. Com a educação é possível projetar saídas para os problemas que se 

apresentam nas dinâmicas política, econômica, social e cultural deste milênio, com 

vistas à superação das desigualdades e de todas as formas de exclusão, 

possibilitando tornar o mundo um lugar melhor para se viver e construir narrativas 

mais prósperas para as gerações futuras. 
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Na análise dos mecanismos de exclusão, no contexto educacional, Freire 

(1991, p. 35) considera que:  

 
As crianças populares brasileiras não se evadem da escola, não a deixam 
porque querem. As crianças populares brasileiras são expulsas da escola – 
não, obviamente, porque esta ou aquela professora, por uma questão de 
pura antipatia pessoal, expulse estes ou aqueles alunos ou os reprove. É a 
estrutura mesma da sociedade que cria uma série de impasses e de 
dificuldades, uns em solidariedade com os outros, de que resultam 
obstáculos enormes para as crianças populares não só chegarem à escola, 
mas também, quando chegam, nela ficarem e nela fazerem o percurso a 
que têm direito. (Destaque do autor) 

 
Com essa contribuição do pensamento freireano, anunciamos a barreira 

curricular que, numa teia de relações complexas, associada a outras barreiras 

excludentes, precisa ser transposta.  

 

 

2.3 A Barreira do Currículo: Violência como Obstáculo que Interfere na 
Aprendizagem 

 

 

O currículo, na contemporaneidade, pode ser compreendido para além da 

visão técnica que o restringia aos procedimentos didáticos, suas técnicas e métodos, 

compreensão esta que amplia a sua área de abrangência também para as 

discussões sobre os conhecimentos escolares – de fundo epistemológico – para as 

relações sociais, com a política e com o poder que se confrontam no cenário 

escolar. 

É justamente a esse ponto que direcionamos nossos esforços para 

compreender os desdobramentos da violência produzida e, mais especificamente, 

aquela projetada contra a escola, a partir da tensão que paira sobre o universo 

escolar. Com o redirecionamento dos objetivos da escola frente às exigências do 

mercado de trabalho, Bernard Charlot (2002, p. 440) destaca que: 

 
De fato, a questão-chave parece ser a do novo modo de articulação entre a 
escola e a sociedade e do sentido da escola induzido por esse modo. Pouco 
a pouco, a partir dos anos 60, a escola tornou-se o meio mais seguro de ter, 
mais tarde, “uma boa profissão”, ou mesmo, muito simplesmente, um 
trabalho. Hoje a possibilidade de encontrar trabalho e, ainda mais, a de 
encontrar um “bom trabalho” (interessante, bem pago, bem situado na 
hierarquia social) depende do nível de êxito na escola. Por consequência, 
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esse êxito é um ponto de passagem obrigatório para ter uma vida “normal” 
e, ainda mais, beneficiar-se de uma ascensão social. Em outros termos, é 
sua vida futura que os jovens jogam na escola. Há aí uma fonte de tensão 
no universo escolar. Essa tensão é ainda mais forte porque a representação 
da escola como via de inserção profissional e social apagou a ideia da 
escola como lugar de sentido e de prazer. De sorte que o distanciamento é 
cada vez maior entre a importância da escola (que permite ascender a uma 
vida desejável, ou ao menos, “normal”) e o vazio da escola no dia a dia 
(onde o jovem, sobretudo nos meios populares, aprende coisas que não 
tem sentido para ele).  

 
Desta forma, atualmente, pode-se afirmar que “o campo do currículo se 

constitui no elemento central do projeto educativo da escola. É o lugar onde se cruza 

a reflexão sobre a prática e a teoria educacional” e o espaço desse encontro é a 

própria escola. (ABRAMOWICZ, 2006, p. 1) 

A ressignificação do fazer da escola é necessária para diminuir a distância 

entre os conhecimentos que define como importantes e as necessidades de 

estabelecer significados a partir destes e de outros conhecimentos que fazem 

sentido para os estudantes. Para tanto, algumas cortinas precisam ser abertas, de 

forma a aguçar todos os nossos sentidos para a compreensão dos problemas a 

serem revelados. 

Sob essa ótica, “não é só a lógica da instituição que resta obscura aos olhos 

dos alunos, é seguidamente a do próprio saber e, por conseguinte, do ato 

ensino/aprendizagem. (CHARLOT, 2002, p. 441) 

Falarmos sobre a violência, pela própria complexidade do tema, requer uma 

análise cuidadosa sobre as várias vertentes que exercem influência tanto nas 

relações que os indivíduos estabelecem entre si – e dos sujeitos com as instituições 

e com o saber escolarizado – quanto das instituições com o conhecimento e seus 

usuários. Ao abordar as práticas de ensino, Charlot (2002, p. 442) aponta: 

 
Deve-se, portanto, conceder uma grande atenção à questão da relação com 
o saber quando se trabalha (como pesquisador ou como professor) sobre a 
questão da violência na escola. Certamente esta é uma questão que está 
vinculada ao estado da sociedade, às formas de dominação, à 
desigualdade, uma questão que está vinculada também às práticas da 
instituição (organização do estabelecimento, regras de vida coletiva, 
relações interpessoais, etc.). Mas é também uma questão que está ligada 
às práticas do ensino quotidianas que, em último caso, constituem o 
coração do reator escolar: é bem raro encontrar alunos violentos entre os 
que acham sentido e prazer na escola 
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Neste ponto, ressaltamos a função primordial do currículo na organização dos 

sistemas de ensino do ponto de vista da gestão e organização do processo 

educativo no âmbito de políticas públicas regionais, e das escolas, do ponto de vista 

local. O currículo coloca o professor como autoridade, à frente de sua discussão, 

seu planejamento e sua implementação, em conversa constante com a comunidade 

escolar, visto que as experiências escolares nele previstas vão contribuir para a 

construção da identidade daqueles estudantes (identidades individuais) e daquela 

instituição (identidades coletivas). 

Paulo Freire (1998, p. 33-34) destaca, dentre os saberes necessários à 

prática educativa, que a tarefa de ensinar exige respeito aos saberes dos nossos 

alunos e questiona: 

 
Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva 
associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que 
a violência é a constante e a convivência das pessoas é muito maior com a 
morte do que com a vida? Por que não estabelecer uma necessária 
“intimidade” entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a 
experiência social que eles têm como indivíduos? Por que não discutir as 
implicações políticas e ideológicas de um tal descaso dos dominantes pelas 
áreas pobres da cidade? A ética de classe embutida neste descaso? 
(Destaque do autor) 

 

Por currículo, recorrendo ao significado da palavra, encontramos, na Revista 

Histedbr (2015) que: 

 
Do ponto de vista etimológico, o termo currículo vem da palavra latina 
Scurrere, correr, e refere-se a curso, à carreira, a um percurso que deve ser 
realizado. É utilizado para designar um plano estruturado de estudos, pela 
primeira vez em 1633, no Oxford English Dictionary. 

 
Encontramos, em Pacheco (1996, p. 15-16), que do lexema currículo também 

podem ser extraídos outros significados, como “caminho, jornada, trajectória, 

percurso a seguir e encerra, por isso, duas ideias principais: uma de sequencia 

ordenada, outra de noção de totalidade de estudos”.  

Partindo de seu sentindo etimológico, o currículo é a produção de 

conhecimentos, de conteúdos cognitivos. Nele compromissos são assumidos e, por 

trás dele, ocultos ou declaradamente, há intenções, pois é pensado num dado 

contexto social e se dá num determinado tempo histórico.  
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Daí a importância do diálogo entre o currículo oficial e o currículo local. 

Partindo do pressuposto de que é o elemento central do projeto político-pedagógico 

da escola, o currículo exige diálogo e participação da comunidade escolar para sua 

elaboração.  

Moreira e Tadeu (2013, p. 13-14) afirmam que o currículo é considerado um 

artefato social e cultural: 

 
Isso significa que ele é colocado na moldura mais ampla de suas 
determinações sociais, de sua história, de sua produção contextual. O 
currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão 
desinteressada do conhecimento social. O currículo está implicado em 
relações de poder, o currículo transmite visões sociais particulares e 
interessadas, o currículo produz identidades individuais e sociais 
particulares. O currículo não é um elemento transcendente e atemporal – 
ele tem uma história, vinculada a formas específicas e contingentes de 
organização da sociedade e da educação.  

 
Diante das múltiplas possibilidades de análise do currículo, cabe aprofundar 

algumas reflexões sobre o tema. A contextualização histórica, as tendências e os 

desdobramentos que o campo do currículo adquiriu ao longo da história e que 

organizam o fazer no cotidiano das escolas brasileiras, se constituem o eixo que 

passaremos a discutir na tentativa de estabelecer as conexões entre currículo e a 

violência enfrentada pela escola. 

 

 

2.3.1 Currículo: uma imersão pela sua história 

 

 

A problemática da violência tem raízes tão profundas que a busca de uma 

definição, especificamente aquela produzida contra o patrimônio escolar, no calor 

dos fatos, pode incorrer em análises reducionistas, procurando-se isoladamente 

possíveis causas. Nesse aspecto, é possível investigar quais proposições 

encontram-se no âmbito do imaginário coletivo – da instituição, ou da comunidade 

local, e quais foram incorporadas por especialistas no assunto e cujo tratamento da 

informação pode contribuir com ações educativas em uma comunidade escolar 

comprometida com a transformação social, em face da realidade. 
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Assim, refletir sobre a violência contra a escola e suas repercussões 

curriculares é uma tentativa de evidenciar dados de uma situação concreta e carente 

de respostas. Encontramos em Pacheco (2003, p. 6) que: 

 
Deste modo, o currículo é, cumulativamente, uma intenção e uma realidade 
que ocorrem num contexto determinado e que são o resultado de decisões 
tomadas em vários contextos. Dentro desta perspectiva dinâmica e 
processual, o currículo, e todo o processo do seu desenvolvimento, é uma 
intersecção de práticas com a finalidade de responder a situações 
concretas.  

 
Abre-se um leque de possibilidades de estudos na área do currículo, diante 

de novos focos temáticos – como currículo e poder, currículo e violência, currículo e 

cultura e tantos outros focos que, adequadamente, poderiam ser inseridos neste 

estudo – ampliando a compreensão desta área que é multifacetada. Segundo 

Sacristán (2000, p. 15): 

 
O currículo relaciona-se com a instrumentalização concreta que faz da 
escola um determinado sistema social, pois é através dele que lhe dota de 
conteúdo, missão que se expressa por meio de usos quase universais em 
todos os sistemas educativos, embora por condicionamentos históricos e 
pela peculiaridade de cada contexto, se expresse em ritos, mecanismos, 
etc., que adquirem certa especificidade em cada sistema educativo [...] Não 
devemos esquecer que o currículo não é uma realidade abstrata à margem 
do sistema educativo em que se desenvolve e para o qual se planeja.  

 

Para permitir a compreensão das novas tendências e perspectivas nesse 

campo, Abramowicz (2006, p. 1-2) faz uma retrospectiva histórica que situa como o 

currículo foi se constituindo, no fazer dos sistemas educacionais. 

 
Durante décadas o currículo foi visto em um enfoque tecnicista, em uma 
visão técnico-linear entendido como rol, elenco ou conjunto de disciplinas, 
enfatizando-se este aspecto estático enquanto grade curricular, grade no 
sentido de verdadeiro aprisionamento apontando para uma concepção de 
currículo como arranjo sistemático de disciplinas, de matérias, de 
conteúdos. Essa vertente privilegia o planejamento com ênfase em 
objetivos, controle, estratégias e avaliação caracterizando o currículo com 
uma única dimensão: a da racionalidade técnica. Essa concepção foi 
hegemônica até o fim da década de 50. 

 

Moreira e Tadeu (2013, p. 17-18) apontam que nos Estados Unidos da 

América (EUA) duas tendências podem ser observadas, nos primeiros estudos 

sobre o currículo: a primeira – representada por John Dewey e William Kilpatrick, 

“voltada para a elaboração de um currículo que valorizasse os interesses do aluno” – 
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e a outra representada pelo pensamento de Franklin Bobbit valorizava a construção 

científica de um currículo, o que, no Brasil, se denominou de tecnicismo.  

Acrescentam, ainda, que: 

 
aproximando-se do final dos anos cinquenta, os americanos culparam os 
educadores, principalmente os progressistas, pelo que julgaram ser sua 
derrota na corrida espacial. Insistiram, então, na necessidade de se 
restaurar a supostamente perdida qualidade da escola. A ajuda federal foi 
solicitada e recursos foram alocados para a reforma dos currículos de 
Ciências, Matemática, Estudos Sociais etc.(MOREIRA; TADEU, 2014, p.19) 
 

Abramowicz (2006) elucida que, no início dos anos 60, deu-se início a um 

movimento que buscava redefinir o currículo à luz dos desafios das mudanças 

políticas, sociais e educacionais ocorridas. 

Ao analisar o contexto histórico e os conflitos existentes na escola, Sacristán 

(2000) destaca que: 

 
Os currículos são a expressão do equilíbrio de interesse e forças que 
gravitam sobre o sistema educativo num dado momento, enquanto que 
através deles se realizam os fins da educação no ensino escolarizado. Por 
isso, querer reduzir os problemas relevantes do ensino à problemática 
técnica de instrumentar o currículo supõe uma redução que desconsidera os 
conflitos de interesses que estão presentes do mesmo. O currículo, em seu 
conteúdo e nas formas através das quais se nos apresenta e se apresenta 
os professores e aos alunos, é uma opção historicamente configurada, que 
se sedimentou dentro de uma determinada trama cultural, política, social e 
escolar; está carregado, portanto, de valores e pressupostos que é preciso 
decifrar. Tarefa a cumprir tanto a partir de um nível de análise político-social 
quanto a partir do ponto de vista de sua instrumentação “mais técnica”, 
descobrindo os mecanismos que operam em seu desenvolvimento dentro 
dos campos escolares. (SACRISTÁN, 2000, p.17) 

 

Retomando a retrospectiva histórica, no governo Nixon, com a preocupação 

de neutralizar os valores subversivos deixados pelos anos 60, surgiram tendências 

que procuravam resgatar a ideia de escola tradicional e eficaz e outras correntes 

que sugeriam o fim da escola. “Representando diferentes versões do ideário liberal, 

nenhuma questionava mais profundamente a sociedade capitalista que se 

consolidara, nem o papel da escola na preservação dessa sociedade.” (MOREIRA; 

TADEU, 2013, p. 20-21) 

Autores e teóricos envolvidos com a escola e currículo passaram a buscar 

apoio na Europa. “Na Inglaterra, a Nova Sociologia da Educação se volta para um 

enfoque de estudo curricular que enfatiza as relações entre os saberes escolares e 
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as classes sociais e a não neutralidade do conhecimento escolar.” (ABRAMOWICZ, 

2006, p. 2) 

Ainda segundo a autora, nos anos 70, ganha importância a sociologia do 

currículo, com teóricos inspirados em Paulo Freire, como Michael Apple e Henry 

Giroux e acrescenta que: 

 
Contra o tecnicismo anterior se propõe uma nova concepção de currículo 
relacionada a interesses sociais mais amplos. Discute-se a condição do 
currículo de ser perpassado por interesses de grupo de refletir as relações 
de poder na sociedade. (ABRAMOWICZ, 2006, p.  2) 
 

Nos anos 80, há ampliação dos estudos nesse campo e, com base na prática 

e reflexão sobre essa prática, as dimensões cultural, epistemológica, política, social, 

histórica e cultural auxiliaram na caracterização do currículo, estando sua discussão 

no centro das reflexões educacionais na década seguinte. 

Desta forma, conforme destacam Moreira e Tadeu (2013, p. 27-28), a Nova 

Sociologia da Educação (NSE): 

 
[...] constitui-se na primeira corrente sociológica de fato voltada para o 
estudo do currículo. O grande marco de sua emergência tem sido 
considerado o livro editado por Young, knowledge and control: new 
directions for the sociology of education (1971) [...] foi considerável a 
influência da NSE no desenvolvimento inicial e nos rumos posteriores da 
Sociologia do Currículo, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. Suas 
formulações têm constituído referência indispensável para todos os que se 
vêm esforçando por compreender as relações entre os processos de 
seleção, distribuição, organização e ensino dos conteúdos curriculares e a 
estrutura de poder do contexto social inclusivo.  

  

Com esse retrospecto histórico, os autores afirmam que o currículo 

educacional não pode ser analisado senão à luz de sua constituição histórico-social 

e acrescentam que: 

 
Não é mais possível alegar qualquer inocência a respeito do papel 
constitutivo do conhecimento organizado em forma curricular e transmitido 
nas instituições educacionais. A Teoria Curricular não pode mais, depois 
disso, se preocupar apenas com a organização do conhecimento escolar, 
nem pode encarar de modo ingênuo e não problemático o conhecimento 
recebido. O currículo existe, isto é, o conhecimento organizado para ser 
transmitido nas instituições educacionais, passa a ser visto não apenas 
como implicado na produção de relações assimétricas de poder no interior 
da escola e da sociedade, mas também como histórica e socialmente 
contingente. O currículo é uma área contestada, é uma arena política. 
(MOREIRA; TADEU, 2013, p. 28) 
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Assim, corroborando Abramowicz (2006), que nos traz que, no início deste 

século, diferentes dimensões iluminam que a concepção contemporânea de 

currículo é polissêmica e multifacetada, concebemos o currículo em processo, em 

construção, num dado contexto histórico, político e cultural; o currículo enquanto 

prática social, como um processo legítimo, dinâmico e, portanto, cheio de vida.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA: CAMINHOS E CONTEXTO 

 

 

No desenvolvimento deste estudo, optamos por uma abordagem qualitativa, 

para atender metodologicamente às questões apresentadas no universo escolar que 

enfrenta a violência, objeto este analisado a partir de diferentes óticas de 

representantes dos segmentos que compõem o Poder Público e a população 

usuária no Conselho de Escola na unidade investigada. 

Recorremos à definição de Gatti (2012, p. 9) sobre pesquisa, com a assertiva 

de que não buscamos com este estudo qualquer tipo de conhecimento, “mas um 

conhecimento que ultrapasse nosso entendimento imediato na explicação ou na 

compreensão da realidade que observamos” e que, assim, processos sejam 

desvendados, e que possamos ir além dos fatos e explicar com consistência os 

fenômenos de acordo com os referenciais utilizados. 

Investigamos uma situação real, trazendo à tona a problemática vivenciada 

por escolas que convivem com a violência, manifestada sob diferentes facetas, 

direcionando nossas análises ao objeto deste estudo. Encontramos em Gatti (2012, 

p. 10-11) que: 

 
Quem pesquisa procura descrever, compreender ou explicar alguma coisa. 
É uma das maneiras de que nos valemos, em última análise, em qualquer 
campo de conhecimento, para solucionar problemas. Para responder 
algumas incógnitas, segundo alguns critérios. Portanto, o conhecimento 
obtido pela pesquisa é um conhecimento vinculado a critérios de escolha e 
interpretações de dados, qualquer que seja a natureza desses dados. 

  

Assim, definimos nossa pesquisa com tal enfoque, pois, segundo Lüdke e 

André (apud BODGAN; BIKLEN (1982), 2013, p. 14), a pesquisa qualitativa ou 

naturalística “envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do 

pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e 

se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes”.  

Na análise das tendências, no campo da pesquisa qualitativa, Chizzotti (2013, 

p. 29) traz que muitas pesquisas, invocando o título de qualitativas, opõem-se às 

quantitativas e: 
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[...] tomam, por sua vez, formas textuais originais, recorrendo a todos os 
recursos linguísticos, sejam estilísticos, semióticos ou diferentes gêneros 
literários, como conto, narrativas, relatos, memórias; recursos estilísticos 
diferenciados permitem apresentar de forma inovadora os resultados de 
investigações, criando um excitante universo de possibilidades. 
  

O objetivo do nosso trabalho foi captar a realidade estudada com a obtenção 

de dados in loco, coletando dados em documentos oficiais da escola e no 

entrecruzar de olhares do pesquisador e dos participantes.  

Para tanto, neste trabalho, o objeto de pesquisa é direcionado para o olhar 

dos componentes do Conselho de Escola de uma unidade municipal localizada em 

Santo André, na Região Metropolitana de São Paulo, sobre a situação de 

vandalismo e depredação ao patrimônio público e identificar se há repercussões 

curriculares a partir desses episódios, numa lógica de abordagem curricular local. 

Tal metodologia é assim definida, pois 

 
O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais 
que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os 
significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção 
sensível. Após este tirocínio, o autor interpreta e traduz em um texto, 
zelosamente escrito, com perspicácia e competência científicas, os 
significados patentes ou ocultos do seu objeto de pesquisa. (CHIZZOTTI, 
2013, p.28-29) 

 

Ainda sobre a dimensão qualitativa da pesquisa, Chizzotti (2013, p. 27-28) 

acrescenta que: 

 
Se, de um lado, o pesquisador supõe que o mundo deriva da compreensão 
que as pessoas constroem no contato com a realidade nas diferentes 
interações humanas e sociais, será necessário encontrar fundamentos para 
uma análise e para a interpretação do fato que revele o significado atribuído 
a esses fatos pelas pessoas que partilham dele. Tais pesquisas serão 
designadas como qualitativas, termo genérico para designar pesquisas que, 
usando, ou não, quantificações, pretendem interpretar o sentido do evento a 
partir do significado que as pessoas atribuem ao que falam e 
fazem.(Destaques do autor) 
 

Nessa concepção, empreendeu-se esta pesquisa, na busca da compreensão 

dos significados atribuídos pela comunidade escolar aos episódios de violência e 

sua ressonância no trabalho educativo da instituição investigada. 
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3.1 Procedimentos de Pesquisa 

 

 

Justificada nossa definição metodológica, utilizamos os seguintes 

procedimentos na investigação: análise documental e entrevistas semiestruturadas. 

Optamos por esses procedimentos para agregar ao estudo os dados 

coletados em documentos oficiais da escola e entrecruzar tais informações com a 

diversidade de olhares dos sujeitos que formam a comunidade escolar. 

 

 

3.1.1 Análise documental 
 

 

Utilizamos a análise documental no desenvolvimento desta pesquisa, pois 

analisamos documentos que ainda não receberam tratamento analítico e estavam 

conservados nos arquivos da escola pública municipal pesquisada. Encontramos, 

em Severino (2013, p. 122-123) que: 

 
No caso da pesquisa documental, tem-se como fonte documentos no 
sentido amplo, ou seja, não só de documentos impressos, mas sobretudo 
de outros tipos de documentos, tais como jornais, fotos, filmes, gravações, 
documentos legais. Nestes casos, os conteúdos dos textos ainda não 
tiveram nenhum tratamento analítico, são ainda matéria-prima, a partir da 
qual o pesquisador vai desenvolver sua investigação e análise.  
 

Para tanto, selecionamos informações qualitativas da análise documental, 

compreendendo que tais instrumentos configuraram-se em fontes adequadas e 

complementares para a obtenção de dados. 

Realizamos a coleta de dados pertinentes à caracterização da comunidade 

nos PPPs da escola por meio de análise de documento escrito oficial, elaborado a 

partir das necessidades específicas daquela comunidade e de prática comum em 

todas as escolas da Rede Municipal de Ensino de Santo André, visto que, como 

afirmam Lakatos e Marconi (2003, p. 178), os documentos oficiais: 
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[...] constituem geralmente a fonte mais fidedigna de dados. Podem dizer 
respeito a atos individuais, ou ao contrário, atos da vida política, de alcance 
municipal, estadual ou nacional. O cuidado do pesquisador diz ao fato de 
que não exerce controle sobre a forma como os documentos foram criados. 
Assim, deve não só selecionar o que lhe interessa, como também 
interpretar e comparar o material, para torná-lo utilizável. 

 

Assim, analisamos os PPPs produzidos pela instituição de ensino pesquisada 

nos últimos cinco anos (2010-2014), a partir das diretrizes da educação propostas 

no documento e das estratégias e metas estabelecidas naquele coletivo. 

A instituição pesquisada está há 22 anos em funcionamento e o período 

selecionado abrange duas gestões administrativas públicas, que, apesar de 

possuírem concepções políticas bem distintas, igualmente propuseram à 

comunidade escolar que, a partir da caracterização da escola, usuários, alunos e 

profissionais, criassem um PPP com a elaboração coletiva de ações para o ano de 

trabalho em cada um dos segmentos. 

Os boletins e registros de ocorrências ocorridas no período igualmente m 

fornecer elementos importantes. Utilizamos a análise documental como meio de 

enriquecer os dados obtidos nas entrevistas. Segundo Lüdke e André (2013, p. 44-

45): 

 
Embora pouco explorada não só na área da educação como em outras 
áreas de ação social, a análise documental pode se constituir numa técnica 
valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as 
informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos 
de um tema ou problema. 
  

Compreendendo que “como uma técnica exploratória, a análise documental 

indica problemas que devem ser mais bem explorados através de outros métodos. 

Além disso pode complementar as informações obtidas por outras técnicas de 

coleta”. (LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 46) 

Nessa perspectiva, a análise dos documentos oficiais auxiliaram a 

compreender melhor o universo pesquisado e complementar ou cotejar os dados 

coletados, de forma a encontrar respostas seguras que sustentem a interpretação. 

Citando Phillips (1974), Lüdke e André (2013, p. 45) afirmam que são 

considerados documentos “quaisquer materiais escritos que possam ser usados 

como fonte de informação sobre o comportamento humano”. Esses incluem desde 
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leis e regulamentos, normas, pareceres, cartas, memorandos, diários pessoais, 

autobiografias, jornais, revistas, discursos, roteiros de programas de rádio e 

televisão, até livros, estatísticas e arquivos escolares.  

Finalmente, partindo do pressuposto de que a elaboração dos documentos 

oficiais corresponde a um tempo histórico e contextualizado socialmente, 

corroboramos com a afirmativa de que: 

Os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde podem 
ser retiradas evidências que fundamentem afirmações e declarações do 
pesquisador. Representam ainda uma fonte “natural” de informação. Não 
são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num 
determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto. 
(LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p.45) 

  

 

3.1.2 Entrevistas 

 

  

Para coletar os dados, em campo, realizamos entrevistas semiestruturadas 

com amostragem intencional, com os representantes dos diferentes segmentos da 

comunidade escolar que possuem vínculo oficial com o Conselho de Escola da 

Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental de Santo André 

investigada nesta pesquisa. 

As entrevistas semiestruturadas propostas neste estudo se constituem numa:  

 
[...] técnica de coleta de informações sobre um determinado assunto, 
diretamente solicitadas aos sujeitos pesquisados. Trata-se, portanto, de 
uma interação entre pesquisador e pesquisado. Muito utilizada nas 
pesquisas da área das Ciências Humanas. O pesquisador visa apreender o 
que os sujeitos pensam, sabem, representam, fazem e argumentam. 
(SEVERINO, 2013, p.124) 

 

Destacamos, ainda, que a interação é uma característica fundamental da 

entrevista. Nessa lógica, Lüdke e André (2013) afirmam que, por meio da entrevista 

rompe-se a relação hierárquica entre o pesquisador e o pesquisado – relação essa 

reforçada em outros instrumentos de pesquisa – visto que “ (...) na entrevista a 

relação que se cria é de interação, havendo uma atmosfera de influência recíproca 

entre quem pergunta e quem responde”. (LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 39) 
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Ainda sobre este aspecto, Gatti (2012, p. 69), ao fazer uma alusão às 

habilidades de um caçador, diz que, para o pesquisador: 

 
É preciso definir como e onde se vão lançar as iscas, as redes, as 
armadilhas para capturar aquilo em que se está interessado. Que perguntas 
fazer, como fazê-las, que palavras usar, como tratar o silêncio, como manter 
o diálogo em clima aberto. Cada palavra de uma entrevista tem de ser 
ponderada. Uma entrevista rica é aquela em que o pesquisador consegue 
um diálogo real com o entrevistado, em que não predominam as respostas-
chavões, que nada acrescentam.  
 

Dessa forma, a construção de um roteiro de questões norteadoras forneceu a 

base para que as perguntas trouxessem consistência e pudessem ser validadas, 

sem que, com isso, não pudessem extrapoladas num diálogo aberto entre 

pesquisador e entrevistado, em busca de esclarecimentos, anotando, para além das 

questões previstas, dados inesperados que exerceram influência no andamento da 

entrevista e que, de alguma forma, auxiliaram a estabelecer os limites de validade 

das informações obtidas. 

Acrescentamos que, em atendimento às determinações da Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), através do sistema Plataforma Brasil, esta 

pesquisa foi submetida à análise do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP. 

 

 

3.1.3 O cenário da pesquisa: caso Emeief selecionada 

 

 

A Emeief escolhida está localizada numa região de mananciais, nos arredores 

da conhecida Estrada do Pedroso, na periferia da cidade de Santo André. Nos 

registros encontrados na escola, consta que sua construção data de 1992 e a 

reforma e ampliação do prédio, data de 1998 e serviu para implementação do 

Ensino Fundamental a ser oferecido pelo município, conforme previsto em lei. 

A escola ocupa um terreno de 10 mil metros quadrados, composta por dois 

prédios centrais - com as dependências administrativas, oito salas de aula, sala dos 

professores, laboratório de informática, biblioteca e sanitários – e um prédio anexo – 

com outras quatro salas de aula e banheiros – dois playgrounds, quadra coberta, 

estacionamento e área de convivência. A área é cercada de vegetação e 
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presenteada com as águas da Represa Billings desde o acesso aos arredores do 

bairro.  

Após a conclusão das obras de revitalização, ocorrida em 2012, parte da área 

destinada ao parque, situada nos fundos da escola, passou a ser utilizada pela 

população local para atividades físicas em equipamentos da Academia ao Ar Livre, 

com o propósito de ampliar as possibilidades de lazer na comunidade. No entanto, 

em atendimento a uma demanda do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental 

(Semasa), iniciou-se, em 2013, a construção de uma estação de tratamento de 

esgoto naquele ponto e os equipamentos foram removidos temporariamente. 

Diferencial dessa escola é a oferta regular de Transporte Escolar Gratuito 

(TEG) aos alunos que residem a mais de 2 quilômetros de distância e não dispõem 

de outra escola pública nas proximidades de suas casas. Atualmente, com esse 

serviço, a escola atende cerca de 300 crianças, regularmente matriculadas no 

Ensino Fundamental e na Educação Infantil, entre os períodos da manhã e tarde, 

com a distribuição desses alunos entre três linhas de ônibus oferecidas pela 

Secretaria de Educação de Santo André. 

Na escola, trabalham 38 professores, dos quais dez são especialistas, dois 

ministram as aulas de educação física para o ensino regular, e os demais são 

polivalentes. No quadro de funcionários, contam com um agente de inclusão escolar; 

14 funcionários operacionais; um secretário de escola; um auxiliar administrativo 

uma ajudante geral, readaptada em serviços administrativos; duas merendeiras; oito 

agentes de atividades escolares que organizam e monitoram as ações relacionadas, 

principalmente, ao TEG; além da equipe gestora composta por cinco pessoas. 

Contam, ainda, com uma professora de Lian Gong, por meio da Secretaria de 

Cultura e Esportes do município. O Conselho de Escola da Emeief é composto por 

18 membros, garantindo a representatividade do Poder Público, por meio da 

participação de professores e demais funcionários e da população usuária, através 

de seus representantes locais, pais e alunos da EJA. 

A escola atende 629 alunos, distribuídos nas três modalidades de ensino e 

nos três turnos de funcionamento da unidade, com 192 alunos na Educação Infantil, 
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408 alunos do Ensino Fundamental regular do 1o ao 5o ano, no sistema de Ensino 

Fundamental de nove anos, e 29 alunos da EJA. 

Há uma Organização Não Governamental (ONG), Verde que te Quero Verde,  

que atua no bairro há alguns anos e, por meio de uma parceria com a escola, tem 

oferecido atividades relacionadas à capoeira e serviços destinados à saúde na 

quadra da escola em fins de semana. 

No bairro, há uma Unidade de Saúde (US) que conta com um grupo de 

agentes comunitários de saúde e desenvolve atividades de caminhada com a 

terceira idade. Há uma creche municipal na via principal de acesso ao bairro, 

paralela à rua da escola. A feira do bairro acontece na rua da creche, aos domingos, 

mas é composta por poucas barracas, obrigando os moradores a se deslocarem 

para a Vila Luzita – a “vila”, como comumente se referem ao bairro periférico, que 

possui um centro comercial mais rebuscado, com variedade de opções e serviços, 

localizado a aproximadamente 6 km da escola. 

Independentemente desse fluxo intenso de movimento nos arredores da 

escola, de segunda a domingo, ainda registram-se práticas de violência às suas 

dependências. Resgatando o histórico, relatado nos documentos oficiais, é possível 

verificar as consequências objetivas das ações de violência ao espaço escolar. O 

fator a ser analisado são as relações que os diferentes segmentos das comunidades 

escolar e local estabelecem com esse espaço público e com a gestão da escola. 

Refletindo sobre a violência, constatamos que lugares desfavorecidos estão 

mais propícios à ocorrência. Observamos, com o crescimento desenfreado das 

metrópoles, o agravamento de problemas de naturezas diversas – educacionais, 

culturais, sociais, econômicas, habitacionais, ambientais, entre outras –, que são 

percebidos numa complexa relação de coexistência. Mas isso não pode ser 

entendido como regra, pois há escolas localizadas em bairros periféricos que 

apresentam baixos índices de ocorrências de atos de vandalismo ou de outras 

formas de manifestação da violência no e para com o espaço escolar. 

Partindo dessa premissa, tal análise busca a origem das ações violentas à 

escola, por meio de um diálogo com os sujeitos que participam direta ou 

indiretamente de seu cotidiano. 
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3.1.4 A Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo na Área de Manancial 

(Luops) 

 

 

A escola investigada está localizada em meio à Mata Atlântica, numa área em 

que o conflito entre proteger e morar no manancial é uma constante. Para regular e 

buscar soluções para o embate em torno da equação habitação – preservação e 

recuperação ambiental, a Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, Lei 

municipal 8.836/2006, foi elaborada a partir da Constituição Federal, que define, em 

seu artigo 225: 

 
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as 
presentes e futuras gerações. 
 
§ 1

o
  Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas;  
 

(...) 
 
§ 4

o
 A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 

Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais. (BRASIL, 1988) 
 

Desta forma, a Luops foi elaborada em resposta ao Plano Diretor de Santo 

André (Lei municipal 8.696/2004, revisada pela Lei municipal 9.394/2012), que 

convoca a população para discutir o assunto; buscar esclarecimentos do ponto de 

vista legal; promover o debate sobre direitos e deveres dos moradores de 

mananciais, licenciamento e regularização dos lotes; estabelecer diretrizes de 

ocupação urbana dentro de cada zona; regular a fiscalização e o desenvolvimento 

econômico-sustentável para os mananciais. (PREFEITURA, 2014) 
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3.1.5 Sujeitos da pesquisa 

 

 

A pesquisa foi desenvolvida a partir de entrevistas semiestruturadas 

realizadas com os conselheiros de escola que compõem o quadro qualitativo do 

Conselho de Escola da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

de Santo André investigada, conforme o número de integrantes descritos no Quadro 

1, em cumprimento ao que determina o Artigo 5o da Lei 7.854, de 30 de junho de 1999, 

alterada pela Lei municipal 8.376/2002: 

 
Art. 5

o
  O Conselho de Escola, com no mínimo 12 (doze) e no máximo 20 

(vinte) integrantes, conforme critério da escola, e respeitadas suas 
características, será paritário, assegurada a proporcionalidade de 50% 
(cinquenta por cento) para representantes da população usuária, 
distribuídos entre os segmentos de pais e responsáveis, alunos e 
comunidade local, e 50% (cinquenta por cento) para o poder público, 
distribuídos entre os membros do magistério, demais funcionários e direção 
da escola, na seguinte conformidade: 

 
 

Quadro 1 – Composição do Conselho de escola, por segmento, segundo critérios legais 

Fonte: Elaboração própria. 

De acordo com o número de alunos matriculados, a escola selecionada tem o 

Conselho de Escola composto por 18 representantes. Assim, foram selecionados 17 

sujeitos, representantes dos segmentos: dois funcionários, cinco pais de alunos, seis 

professores, um representante da comunidade local, um aluno da EJA e duas 

gestoras da unidade escolar.  

Não foi possível realizar a entrevista semiestruturada com um aluno 

concluinte, no semestre anterior à aplicação das entrevistas e com o pai de uma 

aluna concluinte de 2013, por inconsistência nos dados cadastrais disponíveis na 

escola. Optamos em realizar a entrevista com as duas gestoras da escola, para 

recolher o máximo possível de informações do ponto de vista da administração 

N
o
 de Alunos 

Matriculados 
Pai ou 

Responsável 
Alunos 

Comunidade 
Local 

Membros 
do 

Magistério 

Outros 
Funcionários 

Direção 
da 

Escola 
Total 

Até 300 3 2 1 4 1 1 12 

De 301 a 600 4 3 1 5 2 1 16 

De 601 a 900 5 3 1 6 2 1 18 

Acima de 901 6 3 1 7 2 1 20 
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escolar, dado que um gestor trabalhava na escola investigada há 1 ano e o outro há 

9 anos. 

 

 

3.1.6 Conselho de Escola nas Unidades Escolares de Santo André 
 

 

Em atendimento ao Art.14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), Lei 9.394/1996, a partir de 1997, a Secretaria de Educação de Santo André 

implantou projetos de incentivo à participação das comunidades local e escolar na 

dinâmica das unidades escolares, com o intuito de definir as normas para a gestão 

democrática no ensino municipal. 

A partir de 1999, por meio da Lei 7.854, alterada pela Lei  8.376/2002, a 

prefeitura da cidade instituiu os Conselhos de Escola, colocando-os como espaço 

supremo de decisões de natureza deliberativa, consultiva, normativa e fiscalizadora 

da escola. No que se refere aos objetivos da criação dos Conselhos de Escola, a 

referida legislação municipal traz que: 

 
Art. 3

o
  O Conselho de Escola terá como objetivos: democratizar a escola, 

propiciando espaços de informação, formação e organização da 
comunidade escolar; propor, acompanhar e fiscalizar o projeto político-
pedagógico da escola, favorecer a melhoria das condições de 
aprendizagem e da organização escolar. (PREFEITURA, 1999) 

  

Além de, 
 

gerir os recursos financeiros repassados pelo Município, os provenientes de 
transferências ou convênio com o Estado e a União, bem como os advindos 
de doações de instituições ou empresas destinados exclusivamente a 
viabilizar e implementar projetos político-pedagógicos elaborados pela 
unidade escolar. (PREFEITURA, 2002) 

 

Para além da criação de canais de participação para  efetivar a gestão 

democrática nas escolas, havia uma preocupação com o gerenciamento de recursos 

financeiros, também em adequação à LDB (1996), ao prever que: 

 
Art. 15 Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas 
de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia 
pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas 
gerais de direito financeiro público.  
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Para Silva (2013, p. 90-91), diante das novas exigências que se abriam para a 

ampliação da participação e apontavam para a descentralização de recursos 

financeiros para as escolas municipais, para atingir os objetivos garantidos na 

legislação, a Secretaria de Educação: 

 
[...] Apostou no diálogo com os pais, professores, diretores, assistentes 
pedagógicos, secretários, operacionais, coordenadores de serviços 
educacionais, gerentes e em ações e instâncias de decisão que viabilizaram 
essa construção: instalação dos conselhos de escola; formações 
sistemáticas com todos os sujeitos das escolas; criação do jornal da gestão 
democrática; adequação do calendário escolar às necessidades das 
escolas; elaboração do regimento comum das escolas públicas municipais; 
construção coletiva do PPP; escola de pais; criação do Conselho Municipal 
de Educação; construção do Plano Municipal de Educação e outros.  

 

As mudanças que estavam sendo implementadas apontavam para a 

concepção de escola e sociedade que se desejava construir, cuja tomada de 

consciência dos envolvidos no processo, era buscada por meio do diálogo e da 

participação direta de todos. Segundo Silva (2013, p. 90), a Secretaria de Educação 

propunha a construção de: 

 
[...] Um projeto de escola aberta à participação da comunidade escolar, 
desde o planejamento até a avaliação do PPP, passando pela organização 
dos espaços, definição do currículo, utilização de materiais pedagógicos, 
avaliação dos alunos e funcionários, projetos para os alunos com 
dificuldades de aprendizagem, dentre outros. O destaque e a prioridade 
deram-se à participação no cotidiano escolar dos diferentes segmentos da 
escola: pais de alunos, professores, secretários, operacionais, comunidade 
local, alunos, diretores e assistentes pedagógicos. Esse processo propunha 
mudanças nas relações de poder nas escolas e entre as escolas e o 
governo, mudanças que possibilitariam acesso a informação e tomada de 
decisões por parte de todos os integrantes da escola.  

 

Somente em 2006, após a oficialização do convênio9 entre a prefeitura e os 

Conselhos de Escolas, uma vez que a Lei 8.376/2002 havia transformado o 

conselho em pessoa jurídica, para viabilizar outras formas de descentralização de 

recursos que não se dessem apenas pelos processos de adiantamento direto,10 os 

Conselhos de Escola das Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental de Santo André passaram a receber verbas municipais e federais 

                                                
9
 Prefeitura de Santo André. Lei  8.805, de 16 de dezembro de 2005.  

10
 Em Santo André, “o regime de adiantamento direto consiste na entrega de numerário ao servidor, 

sempre precedido de empenho de dotação própria, para o fim de realizar despesas cuja 
excepcionalidade e urgência tornem inviável a espera pela utilização dos procedimentos licitatórios”. 
(SILVA, 2013, p. 91) 
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(SILVA, 2013), para a execução, em âmbito local, a partir da leitura da realidade de 

cada escola, por seus representantes, em consonância com as exigências legais 

implicadas no emprego de cada verba descentralizada. 

Assim, destacamos dentre as competências do Conselho de Escola, 

conforme previsto no Artigo 7o da lei que institui os Conselhos de Escola:  

  
participar da formulação de prioridades e metas de ação da escola, que 
deverão orientar a elaboração da proposta pedagógica e do Plano Escolar; 
[...] 
debater e deliberar sobre os problemas não previstos no Plano da Unidade 
Escolar e que envolvam a Unidade Escolar; 
[...] 
decidir a organização e funcionamento da escola; 
[...] 
elaborar e aprovar normas próprias de funcionamento, um calendário de 
reuniões e delegar atribuições às Comissões, com finalidade de dinamizar 
sua atuação e facilitar sua organização; 

 
debater e aprovar o Regimento da Escola em consonância com 
normatização ou orientações advindas da Secretária de Educação e 
Formação Profissional ou do Conselho Municipal de Educação; 
[...] 
convocar Assembleias Gerais Ordinárias, no mínimo 02 (duas) vezes no 
ano e Assembleias Extraordinárias quando for necessário para: 
tratar de assuntos gerais que julgarem necessários; 
debater temas polêmicos e importantes para a Comunidade Escolar, antes 
de decidir no Conselho. 
 
elaborar o seu regimento interno. (PREFEITURA, 1999) 

 

Nas esferas de atuação do Conselho de Escola – administrativa, pedagógica 

e financeira –, a gestão democrática, na essência de sua concepção, como palco de 

discussões da realidade a partir do olhar dos diferentes segmentos que compõem a 

escola, facilita o planejamento,  encadeamento de ações e a execução de um plano 

desenvolvido num projeto coletivo de escola, de fato, democrático. Planejamento 

que revela as concepções e  escolhas daquele coletivo – que são políticas, por 

natureza. Afinal, “todo projeto pedagógico é político e se acha molhado de ideologia. 

A questão a saber é a favor de quê e de quem, contra quê e contra quem se faz a 

política de que a educação jamais prescinde” (FREIRE, 1991, p. 44-45) 
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CAPÍTULO IV 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 

 

Não significa que só porque o espaço  
está aberto que vão acabar com ele e  

é difícil a gente fazer essa conscientização [...]  
(Conselheiro 6) 

 

 

Palavras como transgressão, permissividade, (in)tolerância, violência, 

depredação, deterioração, invasão e vandalismo, entre tantas que fazem parte 

desse extenso campo semântico são analisadas a partir das possíveis conexões 

com o currículo, à luz do referencial teórico e do olhar da comunidade escolar que, 

neste estudo, representa a voz de seus conselheiros de escola, integrantes do poder 

público e da população usuária. 

A relação entre violência e currículo, nos diferentes contextos, gerada nas 

interações entre as pessoas e delas com a escola; das relações que a administração 

pública estabelece com seus equipamentos e com as pessoas que neles atuam e, 

inversamente, nas relações que as pessoas estabelecem com a administração 

pública; das relações de poder nas manifestações ideológicas, culturais, sociais, 

num movimento intenso de convergências e divergências no fazer da escola, para 

além dos muros escolares. 

Nesse percurso de investigação científica, perseguimos elementos que nos 

auxiliaram na construção de: 

 
[...] um conjunto estruturado de conhecimentos que nos permita 
compreender em profundidade aquilo que, à primeira vista, o mundo das 
coisas e dos homens nos revela nebulosamente ou sob uma aparência 
caótica. Vamos então percorrendo aqueles caminhos, que nos parecem, 
segundo critérios, mais seguros para construir uma compreensão 
aproximada dos homens, da natureza, das relações humanas etc. (GATTI, 
2012, p. 10) 
 

A questão que se coloca, num movimento complexo de investigação 

científica, é buscar respostas, validar ou refutar hipóteses, construir conhecimento. 

Gatti (2012, p. 11) traz que “o conhecimento obtido pela pesquisa é um 

conhecimento vinculado a critérios de escolha e interpretações de dados”.  
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Para tanto, organizamos o material coletado a partir da análise documental de 

cinco PPPs (de 2010 a 2014) e das 17 entrevistas com os conselheiros e gestores 

da escola para tratar especificamente de dois eixos de análise. No primeiro, 

tratamos da violência retratada nos PPPs da escola e, no segundo, analisamos o 

olhar dos conselheiros. 

 

 

4.1 A Violência Retratada nos Projetos Políticos Pedagógicos da Escola 
 
 

Uma questão vem nos preocupando muito atualmente são as invasões ao 
recinto escolar, aos finais de semana, ocasionando destruições e 
depredações (PPP, 2013, p. 23)  

 

No processo de análise documental, buscamos informações relacionadas ao 

contexto e à caracterização da comunidade escolar, disponíveis nos PPPs, no 

período de 2010 a 2014, e observamos que o histórico de ocorrências, como 

depredação, invasões, vandalismo, destruição ou deterioração do patrimônio 

público, é registrado numa linha crescente de incidências. 

A partir das informações, é possível inferir que, a partir de 2011, os episódios 

de violência passam a fazer parte da caracterização daquela comunidade (Quadro 

2), porém, não encontramos nos documentos analisados referências diretas às 

ações da Polícia Militar ou da Guarda Civil Municipal (GCM). É procedimento da 

Prefeitura de Santo André manter um Livro de Registros da GCM em cada 

equipamento escolar e, caso aconteça alguma ocorrência, a GCM acompanha a 

equipe gestora até o desfecho dos casos na Delegacia de Polícia para a 

formalização do Boletim de Ocorrências. Esse procedimento gera um Relatório de 

Ocorrências da GCM, por unidade escolar, encaminhados posteriormente para a 

Secretaria de Educação. Solicitamos à coordenação pedagógica o acesso a esses 

documentos, para o período de 2010-2014, entretanto, não obtivemos resposta 

autorizando essa análise, tampouco o acesso aos Relatórios de Ocorrências da 

escola. Desta forma, a análise documental ficou restrita aos PPPs.  

No aspecto normativo, vale destacar que os PPPs do período 2010-2012 

apresentaram semelhanças quanto ao formato e à condução das informações 

analisadas. No PPP de 2013, com a troca de administração municipal, observamos 
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uma orientação lógica quanto às informações discutidas, refletida na formatação 

oficial apresentada no PPP de 2014, dando aparente uniformidade à rede de ensino, 

no aspecto estético do documento.  

Realizada esta ressalva, consta que todos os PPPs analisados foram 

elaborados coletivamente, pela equipe escolar e representantes do Conselho de 

Escola, compartilhando o princípio de “que ele deve ser fruto de um trabalho 

coletivo, que parta da necessidade de todos no sentido de gerar compromisso dos 

envolvidos” (REBELO, 2011, p. 93). As informações foram coletadas a partir do 

recorte intencional dos dados que mantivessem relação direta com o objeto de 

estudo desta pesquisa. 

No capítulo destinado à Leitura da Realidade da Comunidade Escolar é 

apontado que por estarem 

 
[...] localizados em área de manancial, por este motivo, destacamos 
algumas especificidades [...] Algumas questões citadas acima [saneamento 
básico] interferem no andamento da organização escolar e na rotina 
familiar. É possível observar que estas questões acarretam problemas de 
saúde, tais como: febre maculosa, questões de higiene, proliferação de 
insetos (moscas, pernilongos), dengue, entre outros. (PPP, 2014, p. 7-8) 

 
Do ponto de vista das ações da escola, destacamos as ações e metas que 

envolvem a parceria da comunidade local no cuidado pela escola; ampliação da 

participação das famílias em momentos formativos na escola; e indicativo de 

necessidade de facilitar o acesso à quadra da escola em fins de semana. (Quadro 2) 

Também inferimos que as metas e ações previstas nos documentos 

analisados, se apresentam de forma cumulativa, com ênfase nas ações 

desenvolvidas pela ONG que atua no bairro, pela ação da Guarda Municipal da 

cidade, pelo Serviço de Manutenção Escolar, pela busca de parceria com outras 

secretarias do município para oferecimento de atividades físicas. 

No aspecto curricular, na ótica do processo de aprendizagem referenciado ao 

trabalho desenvolvido em situação de aula, envolvendo professor e aluno, 

observamos a indicação de um projeto pedagógico no PPP de 2012, desenvolvido 

em parceria com a Guarda Municipal de Santo André (PPP, 2012, p. 133). Nos 

demais documentos, não localizamos referências diretas ao trabalho curricular 

vinculado às estratégias de trabalho envolvendo professores e alunos. 
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Quadro 2 – A violência retratada nos PPP de 2010 a 2014 

PPP Manifestações da Violência  Ações de Combate à Violência 

2010 

Não há relatos de vandalismo ou 
depredação 
A escola é respeitada por todos 
A escola é tida como referência pela 
comunidade 
ONG oferece atendimento médico mensal 
e aulas de capoeira aos sábados e 
domingos no espaço da quadra da escola 

Não há relatos 

2011 

Há registro de depredações e invasões em 
fins de semana 
Há registro de que a escola foi referência 
para os moradores 

Trabalho conjunto para que a comunidade ajude 
a preservar a escola  
Escola é utilizada aos fins de semana pela 
mesma ONG do ano anterior 
Em parceria com os órgãos competentes  
Reparos e manutenção do prédio 

2012 

Há depredação aos fins de semana e 
problemas com a manutenção 
Relatado o aumento das invasões à escola 
e danos contra o patrimônio 
Comunidade não zelando do patrimônio 
escolar 
Brinquedos e espaços externos são 
encontrados deteriorados nos últimos anos 

Projeto Pedagógico, em parceria com a Guarda 
Municipal abrangendo todos os alunos, com a 
temática Prevenção ao Uso de Drogas e à 
Violência durante um bimestre 
ONG mantém o atendimento médico mensal e 
aulas de capoeira aos sábados e domingos no 
espaço da quadra da escola 

2013 

Preocupação com as invasões 
Depredação na quadra da escola 
Invasões ao recinto escolar, aos fins de 
semana 
Destruição de grades, alambrados, telhas, 
janelas e portas 
Relatados arrombamentos na escola 

Manutenção escolar  
Reparos na quadra, preservando os outros 
espaços físicos da escola 
Solicitação de renovação da parceria com ONG 
para desenvolvimento das atividades em fins de 
semana 
Conselho de escola mais funcional 
Mais segurança na escola para cuidar do 
patrimônio público (Guarda Municipal) 
Facilitar o acesso à quadra aos fins de semana 
Investimento em escola de pais 
Supervisão para utilização da quadra momentos 
fora do período de aula 
Ampliação das opções de atividades físicas e 
esportes 

2014 

Invasões do espaço escolar 
Relatada restrição aos espaços de lazer 
no entorno da escola e invasões para o 
uso da quadra da Emeief para a prática de 
atividades esportivas 

Oferecer o espaço escolar para utilização da 
comunidade em fins de semana 
Mais segurança na escola para cuidar do 
patrimônio público 
Guarda municipal com posto fixo na escola 
Ampliar a participação das famílias nas reuniões 
Oferecer atividades físicas à comunidade local 
em parceria com a SE, entre outros 
Continuidade das aulas de Lian Gong 
Parcerias com ONGs que propõem aulas de 
capoeira 

Fonte: Elaboração própria                

Um dado, que aparece pela primeira vez no PPP de 2010, e mantido nos 

PPPs até 2013, apresenta-se como  sinal de mudança no cenário da escola:  
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Em 2009, houve a transformação das salas externas que eram duas com 
amplo espaço, em quatro salas de aula, o que contemplou um maior 
número de alunos da Educação Infantil. Também a EJA teve seu 
atendimento ampliado de uma para quatro salas, sendo duas de EJA I e 
duas de EJA II. [...] A organização das salas externas foi modificada: 
atualmente há uma sala que atende a Educação Infantil e as demais 
atendem salas de Ensino Fundamental; porém é importante salientar que 
nenhuma destas salas comporta 30 alunos pois o espaço tornou-se 
pequeno após a divisão dos espaços em 2009. (PPP, 2010, p.13) 

 
Outro dado revelado na leitura da realidade da comunidade escolar, nos 

documentos elaborados a partir de 2011, é o serviço de TEG oferecido à população 

“por conta da distância de algumas residências até a escola e do difícil acesso”. 

(PPP, 2014, p. 10)  

 
A Unidade escolar está situada em uma área de manancial e todas as ruas 
possuem nomes de animais em extinção. As ruas são muito estreitas e há 
pontos muito distantes da escola. Por conta da demanda de Transporte 
escolar e de linha, várias ruas receberam pavimentação, porém não existem 
calçadas, guias, nem sinalização adequada, e não há manutenção nas ruas 
pavimentadas. (PPP, 2014, p. 10) 

 
Encontramos ainda que: 

 
Nossas famílias estão inseridas numa realidade muito peculiar. A questão 
ambiental no bairro é bastante presente, assim como a falta de 
infraestrutura, equipamentos e comércios. Por conta das ruas de difícil 
acesso e da distância das moradias em relação à escola, 50% dos nossos 
alunos dependem do Transporte Escolar Gratuito para frequentarem as 
aulas. (PPP, 2014, p. 13) 
 
[...] No final de 2010 foi implantado o transporte escolar gratuito que veio 
para atender reivindicação da comunidade usuária, a Secretaria de 
Educação disponibilizou dois ônibus que dividiu-se em duas linhas (A e B ) 
com trajetos diferenciados. No início desse ano ampliou-se mais um ônibus 
para atender uma nova linha (linha C) e assim ampliar o atendimento da 
demanda. Semanalmente temos realizado reuniões com as mães 
voluntárias para organização, revisão de listas e itinerários, como também 
posturas e outras demandas que surgem. (PPP, 2011, p. 7) 

 
 Encontramos reunidos, no PPP de 2013, alguns dados que sintetizam as 

principais preocupações da comunidade escolar, pois por atenderem 

aproximadamente “300 alunos através do Transporte Escolar Gratuito, a falta de 

comunicação entre a escola e os usuários deste serviço público é um desafio a ser 

superado pela equipe escolar”. (PPP, 2013, p.24).  

 E acrescentam que: 
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Apesar dos benefícios que o Transporte Escolar gerou às famílias, alguns 
problemas foram observados após a inserção do TEG, como o 
distanciamento das famílias que, por não terem mais um contato diário com 
os professores da Unidade Escolar, acabam por muitas vezes não 
comparecendo nas Reuniões de Pais e tampouco em reuniões específicas. 
(PPP, 2013, p. 24) 

 
Para o enfrentamento desse problema, diagnosticado e registrado a partir de 

2010, encontramos algumas ações (Quadro 3), no entanto, sem a delimitação de 

estratégias. Nos documentos há referência às avaliações, que projetam os objetivos 

para o semestre/ano seguinte. 

 

 Quadro 3 – Metas e estratégias para a comunidade escolar 

PPP Metas Ações/Propostas Responsáveis e Prazos 

2011 
Orientações pontuais com 
mães voluntárias 

 
Reuniões conforme necessidade 
elaborando as regras e 
combinados da escola 
 

Equipe diretiva no 1
o
 

semestre 

2012 

 
Reuniões sistemáticas com 
mães voluntárias 
Estabelecer parceria com a 
família, aproximando-a da 
escola 
 

Reuniões conforme necessidade 
elaborando as regras e 
combinados da escola 

Equipe diretiva e 
Conselho Escolar no 1

o
 

semestre 

2013 

 
Transportar os alunos da 
residência à escola pelo 
critério de difícil acesso à 
escola 
Tratar cordialmente os alunos 
dentro e fora do ambiente 
escolar 
Melhorar o fluxo de 
informações entre escola e 
pais de alunos que usufruem 
do TEG 
Mais participação dos pais 
 

Acompanhamento das atividades 
dos Agentes de Atividades 
Escolares 
 
Investir em escola de pais 

Equipe diretiva 
e segmentos da equipe 
escolar, no decorrer do 
ano letivo 

2014 

Incentivar as famílias a 
demonstrar interesse pelas 
atividades e participar de tudo 
o que for proposto 
Ampliar a participação das 
famílias nas reuniões 

 
Projetos que sensibilizem e 
envolvam a participação das 
famílias em atividades 
diversificadas 
Viabilizar o acesso das famílias à 
escola com a utilização do TEG 
Sensibilizar os AAE para auxiliar 
na divulgação das ações 
educativas nas linhas do TEG 
 

Ações distribuídas entre 
os segmentos, no 
decorrer do ano letivo 

Fonte: Elaboração própria 
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4.2 O Olhar dos Conselheiros 

 

 

Eu criei um filho só e agradeço a Deus  
porque está difícil a situação para criar os filhos [...].  

Você ensina de um jeito e do portão para fora, é de outro.  
Muito violento. Só Deus. 

(Conselheiro 17) 

 

 

Nas entrevistas, abordando diretamente o objeto de estudo desta pesquisa, 

encontramos olhares que ora se complementam, ora se contradizem, ora validam 

linhas de pensamentos dos depoentes. No ensejo de entender a origem para a 

violência praticada à escola, encontramos: 

 
Nesse último ano acho que aconteceu uma série de episódios na escola, 
não durante o horário de funcionamento, isso sempre acontece após o 
horário de funcionamento ou final de semana quando a escola fica fechada 
e que não tem ninguém na escola olhando por ela. Apesar de ter às vezes 
um policial que fica na escola em alguns períodos, não é sempre que eles 
conseguem dar essa cobertura e foi quando essa cobertura não aconteceu 
que pessoas entraram e quebraram as janelas, alguns conseguiram entrar 
mesmo na cozinha e acabaram com todo o acervo de alimentação e saíram 
jogando na escola como um todo. Há sinais de que já tentaram entrar na 
caixa d‟água, já entraram em sala de aula e jogaram os materiais dos 
alunos, jogaram tudo e o último episódio que fiquei sabendo foi a de que 
entraram na secretaria e levaram dois computadores. Isso nunca tinha 
acontecido. (Conselheiro 6) 
 
Um que eu presenciei, acho que o primeiro que me marcou muito, vieram 
muitos depois desse, é um absurdo dizer, mas, assim, o primeiro foi muito 
triste. Eles entraram na escola, quebraram a secretaria, sala dos 
professores, material das crianças. Simplesmente eles entraram para 
destruir porque tinha caixas de lápis, cadernos espalhados no chão, todos 
pisoteados. Isso aconteceu em 2008 e levaram bastante coisa e o que não 
levaram, eles quebraram. Isso foi muito triste, sempre foi, mas isso que eu 
presenciei de ver a equipe gestora chorando de ver o caos que estava a 
escola. E choca também quando entram e destroem a alimentação das 
crianças. Entram na merenda por entrar... Quebram, jogam a alimentação 
pelo pátio, pela grama, só por jogar. Isso é muito triste. (Conselheiro 8) 

 
Nos depoimentos selecionados, apresentamos as consequências objetivas 

dos atos de violência contra a escola, evidenciado no estado da escola após os atos 

violentos contra o patrimônio. Como causa, apontam a falta de policiamento ou 

segurança na escola, momentos de ociosidade ou de ausência de atividades no 

local.  
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Em outros pontos, encontramos inferências sobre as causas implícitas dos 

atos violentos praticados contra a escola. Numa primeira amostragem, encontramos 

a drogadição como motivadora desse tipo de violência e, também, uma referência de 

que dessa forma, ao danificar um bem público, indiretamente, os invasores estariam 

atacando a administração pública: 

 
Na questão da violência, as pessoas veem chegando material na escola e 
vão pegar as coisas e vender, comprar drogas, ou vender, comprar roupa 
de marca, então, tiram da escola e pensam que não vão prejudicar a 
comunidade e sim a prefeitura, porque não tem segurança, invadem a 
escola e furtam. Antigamente, quando a comunidade era tranquila, não tinha 
roubo na escola, isso acontece de uns anos pra cá, a partir da construção 
do Rodoanel, começou modificar o bairro. (Conselheiro 10) 
 
Teve o ano passado, de 2014, foi o que mais teve os episódios, mas 
falaram que eram „os noias‟, vamos dizer assim, os mais novos, que 
estavam tentando ganhar nome na vila, para poder conseguir alguma coisa, 
ser "os maiorais", mas aí eu não sei como fazer com isso. (Conselheiro 7) 
 
Muito por causa das drogas. Acho que tem muito usuário e, usando um 
termo pejorativo, na larica da droga, a falta da droga, o meio que eles têm 
de conseguir alguma coisa para conseguir dinheiro; é dentro da escola que 
é o lugar mais fácil deles entrarem... Porque tem guarda municipal... às 
vezes. Então, quando eles sabem que não terá guarda, eles entram, pegam 
o que der para pegar, vendem e conseguem a droga deles. (Conselheiro 5) 

 
Nessa varredura, encontramos, ainda, como possíveis causas da violência 

contra a escola, a ausência de espaços e equipamentos de lazer; aumento 

populacional desordenado, com o incremento do “Aluguel Social”; a impunidade; a 

falta de acompanhamento familiar; ausência do estado; ociosidade dos 

transgressores; falta de políticas de incentivo à cultura, associada aos problemas 

ambientais; ausência de valores e reflexo dos problemas sociais, vertentes que 

serão tratadas mais adiante. 

O fator que fica evidenciado nas entrevistas coletadas é que, 

independentemente do momento da entrevista, os depoentes associaram a violência 

à existência de um problema, evidenciado na falta, na não efetivação de direitos 

sociais. (Anexo B) 

Especificamente para o tema em análise, selecionamos depoimentos que 

trazem a escola como foco da violência: 

 
Eu acho que também pela falta, por não ter o que fazer no bairro. A escola 
fica visada. É o lugar que eles têm parece que para descarregar as energias 
as boas e as más, então percebo isso. (Conselheiro 4) 



86 

 

 
Mas eu penso que o bairro é desprovido de muita coisa [...]. A escola, 
querendo ou não, acaba sendo o centro de muita coisa para quem está ali e 
também se não tivesse essa ONG que eventualmente faz algumas coisas lá 
na escola, como serviço médico, distribuição de cesta básica, nem isso eles 
teriam. (Conselheiro 6) 
 
A violência lá, às vezes, acaba se tornando um pedido de socorro, de 
extravasar e todo caso de violência que você fosse estudar a fundo você via 
que ia além, não era isolado então tinha um problema social muito maior 
envolvido. (Conselheiro 12) 
 
Essas pessoas que ficam ociosas, não têm o que fazer e vem justamente 
vandalizar o lugar, que muitas vezes os filhos frequentam, ou vão frequentar 
um dia. (Conselheiro 14) 

 

Infere-se, a partir desses depoimentos, que a escola acaba se tornando um 

centro para o qual convergem problemas que acometem a comunidade do entorno. 

Quando há uma associação no binômio escola-prefeitura,  há uma leitura de que a 

escola pública é um dos canais de comunicação com o governo e as manifestações 

violentas podem ser mensagens de alerta de que algo precisa ser feito para dar 

conta de uma realidade que, por não ser estática, agregou novos elementos a serem 

decodificados, se pretendemos prosseguir caminhando na construção de uma 

escola pública atenta à realidade e compromissada com as pessoas. 

Faltam depoimentos que mencionem a violência originada a partir das 

relações que os sujeitos estabelecem entre si, no convívio escolar, ou ainda advinda 

de conflitos que tenham acontecido ou manifestados na escola, mesmo que iniciado 

externamente, em outros contextos, mas que pudessem justificar a violência 

praticada contra a escola. Todavia, os relatos coletados nos oferecem algumas 

pistas importantes:  

 
É lógico que, com o convívio, você tem os atritos, isso é normal na 
convivência entre as pessoas, mas nada exorbitante, aquela coisa normal 
de convivência. Não vou dizer que sou amigo de todos, mas eu tento me 
manter bem com todos, tento trabalhar no grupo inteiro, tanto gestão, com 
funcionários, turma da limpeza... Sei que isso incomoda, às vezes, mas é 
meu jeito mesmo, de estar e ter uma comunicação boa com todo mundo. 
Então, eu consigo resolver as situações, porque tenho uma boa 
comunicação, sou aberto à conversa e as pessoas não tem medo de falar 
comigo, algumas têm, mas outras não. (Conselheiro 5) 
 
Pessoas que não tem estudo, não tem qualificação, não querem que os 
outros progridam, então, vão atrapalhar, com as vidas pessoas ou pega 
alguma rixa de alguém e desconta na escola. (Conselheiro 7) 
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Observamos que os conflitos relatados apontam questões importantes: a) 

apesar de informar ter um convívio harmônico com os demais sujeitos da 

comunidade escolar, na interpretação da expressão “alguma pessoas têm medo de 

falar comigo” há indicação de possíveis conflitos de ordem pessoal implícitos no 

discurso e que, justamente por serem velados, precisam ser cuidados; b) o relato 

nos indica que a escola também é palco da violência que possivelmente foram 

geradas num outro contexto ao “pegar rixa de alguém”, mas que são projetadas para 

dentro dos muros da instituição, na ação de “descontar na escola”. 

Recorremos à contribuição trazida por Freire e Shor (1987, p. 149) ao 

abordarem a dimensão da cultura do silêncio na geração de uma violência simbólica 

implícita na forma como a escola lida com os conflitos, com a gestão do 

equipamento e com os processos implicados na relação ensino-aprendizagem: 

 
Uma segunda dimensão dessa cultura do silêncio é seu lado agressivo, a 
agressão visível dos alunos em resposta a ela, agressão produzida pela 
imposição do ensino passivo [...]. A agressão é inevitável, porque a 
passividade não é uma condição natural da infância ou da maturidade. 
Existe uma “violência simbólica” na escola e na sociedade, que impõe o 
silêncio aos alunos. Simbólica, por ser a própria ordem das coisas, e não 
um castigo físico de fato: um meio ambiente pleno de regras, currículos, 
testes, punições, requisitos, correções, recuperações e inglês-padrão, que 
designam as autoridades como responsáveis. Esse meio ambiente é 
simbolicamente violento, porque se baseia na manipulação – declarando-se 
democrático, enquanto que, de fato, constrói e reproduz as desigualdades 
da sociedade.  

 
Localizamos um caso que se destaca, em todo o processo de coleta de 

dados, numa entrevista em que o depoente relata a participação de um aluno da 

escola, matriculado nas séries iniciais do Ensino Fundamental, envolvido numa 

ocorrência de vandalismo. 

 
(...) E teve o caso de um aluno também, que a gente constatou que é um 
aluno da escola que entrou e fez uma bagunça lá em uma das salas, teve 
uma abordagem da polícia e o caso ficou pra gente resolver para o próximo 
ano, agora. (Conselheiro 4) 

 

Encerrada a entrevista, o conselheiro 4 complementou a informação de que o 

aluno havia sido matriculado naquela escola no início de 2014, por meio de uma 

transferência, provindo de uma escola estadual de Mauá. Relatou ainda que, na 

ocasião, o caso foi encaminhado ao projeto PVNV da Secretaria da Educação e 



88 

 

aguardava orientações para a condução adequada da situação com a família do 

aluno. 

Há uma preocupação, manifestada nos depoimentos selecionados a seguir, 

com a possibilidade de envolvimento de alunos nas demonstrações de 

agressividade que acompanharam o vandalismo praticado contra a escola. 

 
O que eu paro para pensar é “será que eles foram um dos nossos?”. Tem 
esse desprazer e fazem esse tipo de coisa. (Conselheiro 11) 
 
Acabar, não vai acabar. De jeito nenhum, porque tem pessoas que 
nasceram para isso mesmo, para bagunçar. É só o prazer de ver a coisa 
destruída, na realidade tem pessoas que sentem prazer. (Conselheiro 13) 
 
Da última vez que arrebentaram a dispensa, se eles estivessem realmente 
com fome, eles não iriam quebrar, eles não iriam fazer a porquice, das fezes 
no chão do refeitório, que fizeram, eu vi lá... Do meu ponto de vista era 
vandalismo, não era fome. (Conselheiro 16) 

  
No marco teórico deste estudo, encontramos referência em Charlot (2002, p. 

436) ao distinguir a agressividade de agressão. A primeira é reação desencadeada 

por frustração e a outra é ato de brutalidade física ou verbal.  

 
A violência remete a uma característica desse ato, enfatiza o uso da força a 
uma característica desse ato [agressão], enfatiza o uso da força, do poder, 
da dominação. De certo modo, toda agressão é violência na medida em que 
usa a força. Mas me parece pertinente distinguir a agressão que utiliza a 
força apenas de maneira instrumental, até mesmo que se limita a uma 
simples ameaça (...) e a agressão violenta, na qual a força é utilizada muito 
além do que é exigido pelo resultado, como uma espécie de prazer de 
causar mal, de destruir, de humilhar.  

 
De acordo com o cenário desta pesquisa e as modalidades de ensino 

atendidas naquele contexto escolar, apresentamos algumas reflexões sobre a 

inserção da criança na educação formal, mais especificamente na Educação Infantil. 

Apple (2006, p. 89) defende que “em poucas palavras, a definição social 

internalizada durante o início da vida escolar estabelece as regras constitutivas para 

a vida social posterior”. Ainda nesse aspecto, o autor acrescenta que: 

 
A negociação de significados em sala de aula da pré-escola é uma fase 
fundamental para a socialização das crianças. Os significados dos objetos e 
dos eventos não são intrínsecos, mas formados por meio de interação 
social. Esses significados, como acontece com outros aspectos da definição 
da situação, podem mudar durante algum tempo. Em determinado 
momento, contudo, tornam-se estáveis e provavelmente não serão 
renegociados, a não ser que o fluxo ordenado de eventos na sala de aula 
seja rompido. (APPLE, 2006, p. 90) 
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Desta forma, Apple (2006, p. 95) fundamenta que essa inserção da criança na 

comunidade escolar, por meio da Educação Infantil, remete à iniciação da dimensão 

social do trabalho, percebidas nas relações em que os educadores organizam os 

materiais e atribuem significados aos momentos da rotina, da função dos objetos e 

dos sentidos que atribuem aos mesmos, espaços, procedimentos e às interações. 

 
O conteúdo de determinadas lições é relativamente menos importante do 
que a experiência de ser alguém que trabalha. Os atributos pessoais de 
obediência, entusiasmo, adaptabilidade e perseverança são mais 
valorizados do que a competência acadêmica. A aceitação, sem 
questionamento, da autoridade e das vicissitudes da vida nos ambientes 
institucionais está entre as primeiras lições de um aluno da pré-escola. É 
nessa aceitação contínua e natural – com trabalho tout court – dos 
significados do que seja conhecimento importante e não-importante, de 
trabalhar e de brincar, de normalidade e de desvio, que residem essas 
lições. (APPLE, 2006, p. 95) 

 
Nesse contexto, também é revelada a violência simbólica, exercida pela 

instituição com seus rituais escolarizados. Quando falamos desse tipo de violência – 

aquela que surge a partir das relações estabelecidas entre os sujeitos que interagem 

entre si e participam do cotidiano escolar –, encontramos relatos que demonstram 

essa preocupação: 

 
Infelizmente, eles depredavam e eles tacavam tantas coisas, eu pensava 
„nossa! Será que um dia eles foram crianças daqui e hoje em dia estão 
fazendo isso?‟ E, por outro lado, eu também penso, a escola não é sozinha 
faz parte de um grupo. (Conselheiro 11) 
 
Eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, em relação à escola municipal, 
eu acho ótima a educação porque há um trabalho diferenciado na Emeief 
para essa população, o que não acontece muito no Estado [...] quem vem 
pra cá, vem realmente para somar e falo isso porque já tive filho aqui e 
tenho filho no Estado e vou te falar que é uma diferença 
enorme.(Conselheiro 8) 

 
Ao analisarmos o contexto dos depoimentos, é importante esclarecer que a 

escola municipal do bairro atende à Educação Infantil, ao Ensino Fundamental I para 

o ensino regular, e, para a modalidade de EJA, oferece os Ensinos Fundamentais I e 

II; as escolas estaduais do bairro atendem, em prédios distintos, aos Ensinos 

Fundamentais I, II, e ao Médio. 

A partir dos relatos do Conselheiro 8, constata-se a ausência de comunicação 

entre as instituições escolares estaduais e a municipal, ocasionando uma ruptura 

entre as formas de lidar com educação oferecida para a mesma comunidade. 
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Encontramos, no depoimento do Conselheiro 6, um relato que corrobora com esta 

afirmativa: 

 
Quanto a Escola Estadual (EE) eu acho que falta uma melhor comunicação 
entre as redes, estadual e municipal, porque a EE é maior, tem uma maior 
capacidade para atender os alunos, mas às vezes o espaço não é bem 
utilizado [...] há, sim, uma lei que vai ter que ser cumprida e que, de alguma 
forma, as redes vão ter que se conversar para que toda a população seja 
atendida, mas há muita reclamação das mães com relação à falta de 
atendimento, principalmente da Educação Infantil e há também reclamação 
por parte das mães de alunos com deficiência porque a EE não costuma 
atender a esses alunos de maneira eficaz e muitas vezes se negam a 
atender a esses alunos e indicam escolas fora do bairro para que as mães 
possam matriculá-los; não tem uma estrutura para atender a essas crianças 
enquanto a escola municipal faz esse trabalho, os alunos quando terminam 
seu percurso na rede municipal e vão para a EE acabam ficando sem 
atendimento. (Conselheiro 6) 

 
A educação, concebida como direito social garantido ao cidadão, é dever do 

Poder Público e, portanto, o não oferecimento do serviço é inconstitucional: é 

irregular por força da lei e imoral por princípio. Em nossa Constituição Federal, no 

artigo 211, mais especificamente nos parágrafos 2o e 3o, há clara indicação de 

regime de colaboração entre as unidades administrativas na oferta do Ensino 

Fundamental. O que se coloca em pauta é o direito da criança. Ainda no Art. 211, 

encontramos que: 

 
(...) 
§ 4

o
 Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a 
assegurar a universalização do ensino obrigatório. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n. 59, de 2009). (BRASIL, 1988) 

 
A violência observada na escola pode sinalizar uma resposta negativa 

apresentada ao Poder Público pela oferta irregular da educação para aquela 

comunidade, se analisada com o intuito de atribuir sentido a algo que se revela 

abstrato, simbólico.  

 
No geral é muito boa, não veja tanta briga ou tanta discussão, não vejo 
tantas mães chegando na secretaria querendo “matar” alguém, mas acho 
que é uma relação muito normal, tem uma situação ou outra, mas eles 
procuram sempre manter uma posição legal na escola. Eles veem as 
escolas como um bom lugar, onde os filhos estão, onde as pessoas tratam 
bem. Mas muito vai disso, os funcionários tratam bem seus filhos e no geral 
aqui todos os funcionários têm uma vivência muito boa com as crianças, 
têm suas exceções, mas no geral eles tratam bem, cuidam bem das 
crianças, chamam atenção quando tem que chamar, brincam com as 
crianças, tem uma relação próxima dos pais e acho que isso ajuda nesse 
convívio bacana, amigável. (Conselheiro 5) 
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Ainda nessa linha de análise, encontramos em Freire (1991, p. 34-35) que o 

descaso pelo patrimônio público, se referendado pela administração pública, ao 

ignorar as necessidades de intervenção e manutenção, também pode transmitir uma 

mensagem negativa para a comunidade:  

 
Em última análise, precisamos demonstrar que respeitamos as crianças, 
suas professoras, sua escola, seus pais, sua comunidade; que respeitamos 
a coisa pública, tratando-a com decência. Só assim podemos cobrar de 
todos o respeito também às carteiras escolares, às paredes da escola, às 
suas portas. Só assim podemos falar de princípios, de valores. O ético está 
muito ligado ao estético. Não podemos falar aos alunos da boniteza do 
processo de conhecer se sua sala de aula está invadida de água, se o vento 
frio entra decidido e malvado sala a dentro e corta seus corpos pouco 
abrigados. Nesse sentido é que reparar rapidamente as escolas é já mudar 
um pouco sua cara, não só do ponto de vista material, mas, sobretudo, de 
sua “alma”.  
 

Durante as entrevistas realizadas em dezembro de 2014, encontramos a 

escola em reforma geral, desde abril daquele ano, que envolvia troca de todo o 

telhado devido às frequentes infiltrações, revitalização dos espaços externos – 

parques e quadra, reforma das partes elétrica e hidráulica, além da pintura. 

 
A maioria tem uma relação boa com a escola, acha que a escola está 
oferecendo um bom serviço, mesmo com as dificuldades... Dificuldades é 
que às vezes tem falta de professor, mas mesmo assim... E não só a falta 
de professor, também, mas por problemas estruturais. Estão fazendo a 
reforma agora, mas elas entendem porque elas têm um tempo maior de 
convívio aqui na escola mesmo. (Conselheiro 1) 

 
Outra possibilidade de aproximação com o problema – a violência da escola – 

pode ser o entendimento de que “para os jovens que têm baixa-estima, que não 

conseguem se vincular com a escola devido aos repetidos fracassos, vandalizar a 

escola... é se apropriar dela e de certo modo vencê-la” (CANDAU; LUCINDA; 

NASCIMENTO, 2001, p. 34 apud CARDIA, 1997, p. 56) 

 
A gente não teve nenhum roubo de TV, DVD, computadores, isso não 
aconteceu. Então eu vejo que é essa questão mesmo, entrar para pegar 
comida, esse vandalismo, essa coisa de, vamos dizer, molecagem, né? 
Você sabe que foi moleque que fez aquilo. (Conselheiro 4) 
 
A molecada não vai invadir a escola com um guarda municipal (...). Não é 
ladrão, é nóia. É moleque que fica olhando quando chega carga de comida, 
vendo quando chega alguma coisa diferente, quando alguém vacila e sabe 
que vai dar para entrar. (Conselheiro 5) 
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É revelada com frequência, por alguns depoentes, a dificuldade de acesso à 

quadra da escola, que aparece como objeto de desejo e alvo de vandalismo. De 

acordo com Rebelo (2011, p. 77), “existem regras necessárias para que a escola se 

organize e funcione de maneira que atenda às necessidades dos alunos, mas de 

forma que colabore com a construção da responsabilidade e do respeito”.  

 
Se um lugarzinho daquele que é longe da cidade, não tem uma quadra, um 
lugar para jogar bola, para andar de skate que eles gostam, as meninas, de 
bater papo, então, o que eles fazem: invadem quadra, que é o único lugar. 
Eles fazem isso, mas poderia ser evitado, porque, se a quadra tivesse um 
portão com acesso à rua, eles não invadiriam a escola. [...] Eles passariam 
por aquele portão sem precisar incomodar, chamar, porque muitas vezes 
não deixam eles entrar porque tem aula, vai incomodar, porque tem as 
crianças e tem medo que alguma coisa aconteça, porque não dá mesmo, 
então não deixa, não libera e eles com raiva entram, quebram, destroem. É 
isso o que acontece. (Conselheiro 13) 
 
[...] Você só tem a escola e mesmo a escola é uma construção recente. 
Você não tinha quadra... Ela foi feita há uns quatro anos, quando 
diminuíram as salas lá fora e tiraram um parque, lá na frente tinha um 
parque que era aberto para a comunidade. Teve uma reunião do OP e 
pediram uma quadra para a comunidade, então, eles tiraram o parque 
porque ali iria ter uma quadra para a comunidade. E aí, no final, o Semasa 
pegou depois, para fazer aquele tratamento (para esgoto), para perfurar e 
tinham colocado ali uns negócios para fazer ginástica, então tiraram esse 
pedaço e no fim a comunidade não conseguiu usufruir daquele espaço. 
(Conselheiro 12) 
 
A quadra, querendo ou não, acaba sendo utilizado porque o pessoal pula o 
muro e usa. (Conselheiro 6) 
 
[...] Tinha, mas você não ouvia falar muito, principalmente na escola, você 
não ouvia falar. Era pouca coisa, uma vez ou outra, não era assim com essa 
frequência. Não era tanto assim, na desordem que faz agora, que quebra... 
Não era assim. Era mais pra entrar na quadra que eles quebravam o muro. 
(Conselheiro 2) 

 
Nos depoimentos, há elementos que centram o problema da violência da 

escola ao tentar regular o uso da quadra. Também encontramos, no relato do 

Conselheiro 13, a defesa da liberação do uso da quadra inclusive no horário de aula. 

O Conselheiro 6 relata uma situação de uso da quadra nos horários livres, aos fins 

de semana, enquanto o Conselheiro 2 associa a uma situação de dano contra o 

patrimônio. A discussão sobre as regras ali impostas precisariam ser discutidas com 

a comunidade escolar, e Apple (2006, p. 85-86) acrescenta que: 
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Isso não significa, naturalmente, que o controle social em si e por si mesmo 
é sempre indesejável. A vida social sem algum elemento de controle é 
quase impossível de vislumbrar, mesmo porque as instituições, tendem a 
responder às regularidades [comportamentais] da interação humana. 
(Destaque do autor)  

 
Apple e Beane (2001, p. 22) colocam que, nas escolas democráticas, as 

diferenças devem ser consideradas, vir à tona, a serviço de um bem maior.  

 
Essas comunidades incluem pessoas que refletem diferenças de idade, 
cultura, etnia, sexo, classe socioeconômica, aspirações e capacidades. 
Essas diferenças enriquecem a comunidade e o leque de opiniões que 
devem considerar. O bem comum é uma característica central da 
democracia.  

 

Encontramos, nessa afirmativa, que o conjunto de opiniões deve ser 

considerado em busca de um consenso ou da criação de uma proposta que se 

aproxime das necessidades daquela realidade. Ainda no depoimento do Conselheiro 

13, encontramos que: 

 
Isso causa raiva neles porque se o único lugar para eles brincar, bloqueia... 
Gente, a palavra não é tão difícil, tem gente que aceita com facilidade e tem 
gente que não: não pode, não use e fecha. Por que não deixa aberto? Se 
deixasse aberto iria diminuir muito a violência, porque eles quebram por isso 
mesmo (...).Não deveriam bloquear a entrada para eles brincar; deixasse 
eles brincar, um acesso para eles brincar. É o único lugar que tem para eles 
brincar, se não deixa eles entrar, proíbe, aí cria raiva tanto da população 
como dos vândalos (...) Então, as crianças gostam de brincar lá e se 
bloqueia, proíbe, é pior. Aí começam a falar que a escola é ruim. Acho que 
nessa parte é falho. (Conselheiro 13) 

 
De acordo com o depoente, a proibição gera a revolta que pode ser uma 

justificativa para o vandalismo, em resposta a uma violência gerada anteriormente 

pela escola, na imposição de regras para o uso da quadra. “(...) Neste sentido, a 

depredação escolar pode ser compreendida também como uma forma de resistência 

diante das imposições de normas.” (CANDAU; LUCINDA; NASCIMENTO, 2001, p. 

31) 
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4.2.1 A percepção da comunidade sobre a violência no contexto escolar 

 

 

Alguma coisa aí no meio do caminho está acontecendo porque se fosse 
uma relação 100% segura e madura não haveria  

tanta violência contra a escola. Falta conscientização.  
(Conselheiro 8) 

  

 
Neste item, são apresentadas as categorias de análise organizadas para o 

tratamento das informações obtidas nas entrevistas. Com a incidência de relatos que 

convergiam para pontos cruciais de reflexão sobre a violência no contexto escolar, 

optamos pela organização em: a violência no currículo, na economia e  sociedade. 

Os depoimentos selecionados fazem a denúncia de situações opressoras que 

acentuam as diferenças de classe na região: 

 
É um lugar que a gente acaba gostando, apesar de longe, distante, escuro à 
noite, é um lugar que a gente vai gostando. Não tive problemas com a 
comunidade. Eu acho que por mais que a gente diga que é uma 
comunidade carente, “difícil”, entre aspas, mas não vejo problema para 
dentro da escola. Não vejo gente brigando, mãe revoltada, isso eu não vejo, 
nisso é tranquilo. (Conselheiro 4) 
 
É uma comunidade carente, não são todos que são carentes, você percebe 
famílias que há muitos anos moram em chácaras, porque ainda há muitas 
chácaras lá, que tem uma condição razoável de vida, mas a maioria não. Há 
também famílias que moram em espécies de barracos, então, são famílias 
que dependem do Bolsa Família, que tem auxílio do pessoal do [Centro de 
Referência de Assistência Social] Cras, que precisam dessa ajuda. 
(Conselheiro 6) 
 

No bairro, coexistem realidades sociais discrepantes: inicialmente, por ser 

área de proteção ambiental, o comércio imobiliário na região girava em torno da 

venda de chácaras. Com a expansão populacional, as chácaras foram ilegalmente 

desmembradas e muitas famílias migram para o bairro, atraídas pelo baixo custo de 

locação dos imóveis e facilidades de acesso à casa própria (PPP, 2013).  

 
Há 30 anos, a avenida era apenas uma vereda (uma estradinha), com 
poucas casas. Para pegar um transporte coletivo era preciso caminhar 
muito. Moradores contam que esta região era uma fazenda, que começou a 
ser desfeita por uma imobiliária e, assim, o bairro foi crescendo. 
Inicialmente, os lotes foram vendidos a partir de 1.000 metros quadrados, e 
estes foram sendo divididos em vários lotes, sem legalização. Conforme o 
bairro foi aumentando, algumas intervenções governamentais foram 
realizadas, porém, não houve um processo de planejamento urbano que 
respeitasse a área de manancial e nas necessidades dos moradores da 
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região. Atualmente, a Semasa, junto com a população, está mapeando os 
lotes e as construções até 2009, para legalizar a documentação. (PPP, 
2014, p.8-9) 
 

Nesse contexto social complexo é que a violência se manifesta. Quando 

questionados sobre a relação que estabelecem com a escola, todos os 

representantes relataram vínculos que extrapolam os laços profissionais ou restritos 

apenas à questão da moradia. Os depoentes relataram vínculos afetivos com aquela 

terra, aquela comunidade, aquela unidade escolar. Afetividade também percebida no 

momento de cada entrevista, pelas expressões e gestos dos conselheiros, que 

referendavam seus relatos de profunda tristeza com a violência empregada. 

 
[...] Eu tenho um amor por essa escola, eu vi construir essa escola, eu 
conheci todas as diretoras dessa escola, vi a escola crescer e é triste ver 
perder, porque muitas coisas que já foram conquistadas e, você ver perder, 
ver quebrar, a própria população depredar, isso entristece a gente. 
(Conselheiro 8) 
 
É muito triste, acho que a escola como princípio da educação, como lugar 
onde se forma o cidadão, como lugar de cultura, (que) ensina ler e escrever, 
forma aquela pessoa que estuda, que vai ter uma opinião, a ter informações 
para trocar com outras pessoas e de repente esse lugar é deteriorado [...] 
naquele dia não tinha aula e naquele dia a criança ou o adolescente perdeu 
a oportunidade de ganhar a informação... É um dia a menos que ele poderia 
progredir. (Conselheiro 5) 
 
É uma coisa que não vai se resolver tão fácil e tão simples, mas que isso 
tem que melhorar porque cada vez mais eles estão conseguindo invadir 
mais o espaço e depredar e ter mais estragos ainda é bastante triste! 
(Conselheiro 11) 

 

A tristeza relatada pelos depoentes pode ser compreendida como uma 

manifestação afetiva de sujeitos que se encontram mergulhados na situação e por 

meio desse sentimento denunciam uma dada realidade, que reconhecem mutável. 

No próximo item, discutiremos esses dados, mas encontramos em Freire (1998, p. 

80-81) a importância de manter a alegria e a esperança nas ações educativas, ao 

afirmar que: 

 
Há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a 
esperança. A esperança de que professor e alunos juntos podemos 
aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir aos 
obstáculos à nossa alegria [...] A esperança é um condimento indispensável 
à experiência histórica. Sem ela, não haveria História, mas puro 
determinismo. Só há História onde há tempo problematizado e não pré-
dado. A inexorabilidade do futuro é a negação da História.  
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4.2.2 Violência no currículo 
 

 

O currículo organiza e orienta todas as ações e experiências educativas e, 

assim, deve estar atrelado ao PPP da escola, e ser ainda um instrumento flexível. É 

multifacetado por dialogar diretamente com diferentes áreas disciplinares da vida 

social e da cultural e sua discussão pode se dar em terrenos diversos: educacional, 

ideológico, político, cultural, tecnológico, econômico, entre outros, onde disputas são 

travadas. 

No campo educacional, outros desdobramentos são revelados pelo e no 

currículo; dentre eles, destacamos a sua relação com a violência. 

A violência pode se manifestar no currículo da escola por diferentes canais de 

acesso, como já verificado anteriormente, mas focaremos nossa atenção em alguns 

aspectos específicos e possíveis repercussões curriculares.  

Iniciamos pela violência manifestada nas condições materiais das escolas, 

como denomina Freire (1991, p. 37), sobre as condições éticas e estéticas quando 

“falava de que o reparo das escolas, urgentemente feito, já será um pouco mudar a 

cara da escola do ponto de vista também de sua „alma‟”. A forma como a escola se 

apresenta para a comunidade comunica simbolicamente a relação violenta e 

despreocupada com seus usuários. 

Sobre esse tipo de violência, encontramos nos últimos PPPs da escola as 

seguintes referências: 

a) PPP de 2013: 

Apesar das reformas que foram realizadas na Unidade Escolar, o espaço 
físico da mesma é comprometido em muitos aspectos: o parque não possui 
brinquedos adequados para a utilização dos alunos e não dispõe de tanque 
de areia, o piso emborrachado necessita de manutenção, pois com as 
chuvas descolou em várias partes. 
 
Algumas salas de aula, a sala onde ficam os livros, os depósitos e o arquivo 
morto são espaços extremamente úmidos. A umidade degrada materiais 
pedagógicos de madeira, documentos e livros, deixando-os embolorados e 
mofados. 

 
A quadra necessita de manutenção devido às depredações ocasionadas 
pela comunidade aos finais de semana. 
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A escola dispõe ainda de um estacionamento pequeno e uma caixa d‟água 
com capacidade de armazenamento de 10 mil litros, que é abastecida por 
caminhão “pipa” diariamente. (PPP, 2013, p. 9) 

 
b) PPP de 2014: 

 

Quadro 4 – Manutenção preventiva 

Manutenções Corretivas 
Responsáveis/ 
Fonte de Recurso 

Manutenção caixa d‟água PSA 

Troca de fechaduras PSA/Conselho de Escola 

Manutenção de equipamentos eletroeletrônicos Conselho de Escola 

Troca de luminárias e lâmpadas PSA/Conselho de Escola 

Pintura PSA 

Reparos em vidraçaria PSA/Conselho de Escola 

Reparos em marcenaria PSA/Conselho de Escola 

Manutenções Preventivas 
Responsáveis/ 
Fonte de Recurso 

Troca dos filtros de água Conselho de Escola 

Manutenção da caixa d‟água  PSA 

Manutenção de brinquedos do parque PSA 

Instalação de um novo quadro de força PSA 

Construção de canaletas de água pluvial PSA 

Reformas e Construções 
Responsáveis/ 
Fonte de Recurso 

Telhado PSA 

Construção de duas salas multiuso  PSA 

Reforma da rede elétrica PSA 

Construção de parque adequado PSA 

Ampliação do refeitório/ mudança do guichê de atendimento PSA 

Construção de vestiário cozinheiras PSA 

Revitalização da quadra PSA 

Trocar ou consertar porta da cozinha PSA 

Instalação de portão de acesso da comunidade à quadra coberta PSA 

Fonte: PPP 2014, p.119 

 

No processo de análise documental, encontramos um convite oficial da 

Secretaria de Educação endereçado às comunidades escolar e local, cujo conteúdo 

referendava a manutenção preventiva constante no Quadro 4: 
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Você da comunidade local venha PARTICIPAR da Audiência Pública da 
Secretaria de Educação do Município de Santo André que irá expor sobre 
as ações realizadas no 1

o
 semestre e o Plano de Obras referente à reforma 

desta escola, com a presença do secretário e demais membros da gestão 
pública. Venha e traga seu vizinho. Participe desta construção, dê sua 
sugestão e/ou considerações. Faça parte! (PREFEITURA, 2014) 

 
Encontramos, nesse movimento, importante canal de participação 

democrática, que trazia para o debate o combate à violência contra o patrimônio 

público, devolvendo a “alma” à escola. O currículo ali proposto “estava presente no 

espaço físico, bonito e limpo, na prática docente e nas relações interpessoais de 

respeito, amizade, tolerância, mas, acima de tudo, numa relação democrática, que 

permitia, a todos, a participação e o direito de expressão” (REBELO, 2011, p. 100). 

Como esclarecido anteriormente, na ocasião das entrevistas realizadas em 

dezembro de 2014, encontramos a escola em reforma geral, que se estendia desde 

abril daquele ano. 

 
Sonhamos com uma escola que, porque séria, se dedique ao ensino de 
forma competente, mas, dedicada, séria e competentemente ao ensino, seja 
uma escola geradora de alegria. O que há de sério, até de penoso, de 
trabalhoso, nos processos de ensinar, de aprender, de conhecer não 
transforma este quefazer em algo triste. Pelo contrário, a alegria de ensinar 
- aprender deve acompanhar professores e alunos em suas buscas 
constantes. Precisamos é remover os obstáculos que dificultam que a 
alegria tome conta de nós e não aceitar que ensinar e aprender são práticas 
necessariamente enfadonhas e tristes. (FREIRE, 1991, p. 37) 
 

Ao analisar a violência manifestada nas políticas educacionais em âmbito 

local, portanto, na relação entre currículo oficial-currículo local, o depoente 12 relata 

que: 

 
Eles precisam definir o que vai ser a escola [...]. Fazer um planejamento 
melhor porque a cada ano a gente acaba sendo refém dos governos, a 
gente que está há anos, vê que cada governo que vem tenta fazer de um 
jeito e acaba atrapalhando, não tem uma continuidade. A gente acaba 
perdendo a identidade da escola tentando seguir cada governo que vem, 
quando tiraram a biblioteca, quando (dividiram) diminuíram (tamanho) as 
salas... É complicado, você não sabe qual vai ser a surpresa. (Conselheiro 
12) 

 
Pacheco (1996) destaca a importância da unidade num projeto curricular na 

junção das diferentes estruturas e esferas administrativas: 

 
O currículo, embora apesar das diferentes perspectivas e dos diversos 
dualismos, define-se como um projecto, cujo processo de construção e 
desenvolvimento é interactivo, que implica unidade, continuidade e 
interdependência entre o que se decide ao nível do plano normativo, ou 
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oficial, e ao nível do plano real, ou do processo de ensino-aprendizagem. 
Mais anda, o currículo é uma prática pedagógica que resulta da interação e 
confluência de várias estruturas (políticas, administrativas, económicas, 
culturais, sociais, escolares...) na base das quais existem interesses 
concretos e responsabilidades compartilhadas. (PACHECO, 1996, p. 20) 

 
Assim, podemos inferir que o acesso aos conhecimentos universal e singular, 

nos planos oficial e local, precisa estar articulado a favor da aprendizagem do aluno, 

independentemente de classe social e demais elementos que causem segregação 

social.  

Sacristán (2000) define o currículo inserido num contexto, imprimindo um 

sentido real na escola. Assim, retrata  dada realidade ao contemplar o olhar de todos 

os agentes envolvidos na sua construção: 

   
O currículo, além de ser um conglomerado cultural organizado de forma 
peculiar que permite análises desde múltiplos pontos de vista, cria toda uma 
atividade social, política e técnica variada, quadro que lhe dá um sentido 
particular. Como assinalamos, o campo definido dentro do sistema curricular 
supõe um conjunto de atividades de produção de materiais, de divisão de 
competência, de fontes de ideias incidindo nas formas e formatos 
curriculares, uma determinada organização sociopolítica que lhe empresta 
um sentindo particular, contribuindo para determinar seu significado real. 
(SACRISTÁN, 2000, p.50) 

 
O depoimento selecionado revela que os efeitos da violência praticada contra 

o patrimônio escolar acarreta uma série de implicação para a escola: revela a 

violência com relação ao trabalho do servidor público; desencadeia reações de 

agressividade entre os funcionários; agride a rotina escolar; violenta o direito do 

aluno de acesso à educação com qualidade social; além de evidenciar a violência 

com o uso dos espaços por professores e alunos. 

 
O problema da invasão atrapalha porque demanda um tempo das pessoas 
que limpam a escola, para limpar um ambiente específico, numa correria, 
cansa os funcionários, estressa; querendo, ou não, estressa o pessoal ali da 
limpeza, a gente também ajuda na medida do possível, mas atrasa todo o 
andamento. Porque tem que se fechar para limpar o ambiente que está 
totalmente destruído, porque fica tudo jogado no chão, enfim, as pessoas 
fazem um monte de porcaria, daí vai a demanda inteira para aquele lugar e 
ficam as salas de aula às vezes sem a devida atenção. O refeitório onde as 
crianças comem, até limpar tudo, já passou o horário de merenda de um 
monte de salas e aí tem que ficar demandando de gestão ficar organizando, 
direcionando, a assistente pedagógica fica redirecionando horário, vindo 
três professoras ao mesmo tempo, deixando atividades nas salas, então 
mexe com toda a estrutura escolar. Estressa todo mundo. Aí dá aquelas 
pequenas birrinhas porque a pessoa já está na „pilha‟ e começa uma 
discussão. Então nesse sentido acho que atrapalha. Fica todo mundo, na 
tampa, pilhado e aí fica ruim. (Conselheiro 5) 
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Se o fato relatado pelo Conselheiro 5 for incorporado pelo currículo da escola, 

por meio de estratégias que convidem alunos e toda a comunidade escolar para um 

debate aberto e sério sobre o assunto, a violência contra a escola pode oferecer um 

diagnóstico da realidade local que poderia subsidiar um projeto pedagógico com 

ações diversificadas, ao longo do período letivo. É um convite para que a 

comunidade escolar possa atribuir significados e buscar respostas. A exemplo da 

experiência do Projeto PVNV, pode-se inferir que é um trabalho que não se esgota 

em um ano, mas desenvolvido desde que existam o interesse e o desejo da 

comunidade para enfrentar a violência à escola por meio do seu currículo.  

 
Pela característica do bairro, o Conselho considera importante divulgar as 
compras e aquisições para o público, porém a divulgação dos valores 
investidos em larga escala poderá trazer complicações para a segurança da 
escola. Nas reuniões mensais são discutidas as prioridades contempladas 
nos Planos de Trabalho e orçamentos, com todo o detalhamento dos 
valores. (PPP, 2014, p. 87) 

 
Assim, o debate sobre a violência à escola não é neutro. Encontramos em 

Apple (2006, p. 126) que as afirmações hegemônicas são enfatizadas no currículo 

“que apontam para a naturalidade da aceitação, para os benefícios institucionais e 

para uma visão positivista, na qual o conhecimento está divorciado dos reais atores 

humanos que o criaram”.  

Pensando na comunidade escolar, Apple e Beane (2001, p. 29) enfatizam que 

“numa sociedade democrática, nenhum indivíduo ou grupo de interesse pode 

reivindicar a propriedade exclusiva do saber dos significados possíveis”. E 

acrescentam: 

 
Um currículo democrático envolve oportunidades constantes de explorar 
essas questões, de imaginar respostas a problemas e de colocar essas 
respostas em prática […] São fontes de insight e informação que podem ser 
relacionadas com os problemas da vida, lentes através das quais é possível 
examinar as questões com que nos deparamos. (APPLE e BEANE, 2001, p. 
30) 
 

Entendemos que enfrentar a violência que atinge as escolas por meio de uma 

abordagem curricular comprometida com a transformação da realidade da 

comunidade exige rigor e seriedade. 
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O currículo de todas essas escolas baseia-se na crença de conhecimentos 
que só existe para os alunos e professores quando está ligado a algo sério. 
O trabalho intelectual rigoroso é valorizado, não por causa de padrões 
simbólicos ou de uma publicidade agradável, mas pela sua capacidade de 
fazer diferença em nossa forma de entender e agir vigorosamente no 
mundo social em que vivemos. (APPLE; BEANE, 2001, p. 152) 
 

Sobre esse sentido de comunidade que procuramos desenvolver neste 

trabalho, Apple (2006, p. 43) coloca:  

 
O caso é, pois, que as raízes de nosso sentido de comunidade estão 
secando e morrendo. Encontramos maneiras de fazer do indivíduo concreto 
uma abstração e, ao mesmo tempo, divorciamos o indivíduo de movimentos 
sociais mais amplos que poderiam conferir significado a desejos, 
necessidades e visões „individuais‟ de justiça. 
  

Sonhamos com o fim da violência pela educação. Sonhamos com a 

construção democrática de um currículo comprometido com a transformação social, 

que, crítico, faz da educação o instrumental para a mudança. Defendemos a 

educação como possibilidade, pois, não podendo tudo, a educação pode alguma 

coisa, como propõe a assertiva freireana, e reiteramos que devemos atuar nas 

brechas e franjas do sistema. 

 
Acho que uma das boas coisas que um jovem, uma jovem, um adulto, um 
homem velho, qualquer um de nós tem como tarefa histórica, é assumir o 

seu tempo, integrar‐se, inserir‐se no seu tempo. Para isso, porém, mais uma 
vez, eu chamo a atenção dos moços para o fato de que a melhor maneira 
de alguém assumir o seu tempo, e assumir também com lucidez, entender a 
história como possibilidade. O homem e a mulher fazem a história a partir 
de uma dada circunstância concreta, de uma estrutura que já existe quando 
a gente chega ao mundo. Mas esse tempo e esse espaço têm que ser um 
tempo‐espaço de possibilidade, e não um tempo‐espaço que nos determina 
mecanicamente. O que eu quero dizer com isso é que, no momento em que 
entendo a história como possibilidade, também entendo a sua 

impossibilidade. O futuro não é um pré‐dado. Quando uma geração chega 
ao mundo, seu futuro não está predeterminado, preestabelecido. Por outro 
lado, o futuro não é também, por exemplo, a pura repetição de um presente 
de insatisfações. O futuro é algo que se vai dando, e esse "se vai dando" 
significa que o futuro existe na medida em que eu ou nós mudamos o 
presente. E é mudando o presente que a gente fabrica o futuro; por isso, 
então, a história é possibilidade e não determinação. (FREIRE, 1991, p. 89-
90)  
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4.2.3 Violência na economia 
 

 

Para compreender os diferentes aspectos que envolvem  os episódios 

violentos enfrentados pela escola, emergem questões de ordens legal e judicial; das 

condições sociais e econômicas da população, em especial dos moradores das 

periferias; dos fatores acerca do consumo de drogas na esfera local; da qualidade 

dos serviços essenciais prestados ao público; e do próprio nível de enfrentamento 

do problema pela sociedade, com fóruns descentralizados de discussão e 

levantamento de encaminhamentos.  

No território de disputas pelo poder, o aspecto econômico aparece associado 

a questões de ordem diversas e, por vezes, antagônicas às lógicas internas e 

excludentes do mercado financeiro. Apple e Beane (2001, p. 15), analisando o 

significado de democracia, no contexto norte-americano, denunciam que: 

 
O significado de democracia é igualmente ambíguo em nossos dias. Pode-
se entender, por exemplo, que as alegações de democracia sejam usadas 
para embasar movimentos por direitos civis, por maiores privilégios 
eleitorais e proteção ao direito de livre expressão. Mas a democracia 
também é usada para favorecer as causas das economias de livre mercado 
e dos fiadores para opções escolares, para defender o predomínio dos dois 
maiores partidos políticos.  
 

Quando aproximamos a discussão das ações educativas, encontramos 

práticas que reforçam, validam e valorizam as lógicas do mercado e evidenciam a 

segregação social. Apple (2006, p. 68) aponta que: 

 
As escolas, portanto, „produzem‟ ou „processam‟ tanto o conhecimento 
quanto as pessoas. Em essência, o conhecimento formal e informal é 
utilizado como um filtro complexo para „produzir‟ ou „processar‟ pessoas, em 
geral por classes; e ao mesmo tempo, diferentes aptidões e valores são 
ensinados a diferentes populações, frequentemente de acordo com a classe 
(e o sexo e a raça). Na verdade, para essa tradição mais crítica, as escolas 
recriam de maneira latente disparidades culturais e econômicas, embora 
isso não seja, certamente, o que a maior parte das escolas pretenda.  

 
Segundo o depoente 11, essas disparidades produzidas pelas condições 

sociais e econômicas locais ficavam em evidência no início do ano, quando a 

comunidade escolar buscava traçar o perfil dos usuários: 
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Pelo que eu tinha de relatos dos pais e fichas que a gente preenchia no 
início do ano, na verdade, eu percebi, principalmente em relação aos 
adultos, pelo menos 40% não tinham formação ou do fundamental ou do 
médio. E eles dependiam assim de [...] casa que era cedida. Então, ao sair 
do Estado, e muitos moravam com familiares... A renda era muito baixa e 
que dependem da bolsa família e também tem outra clientela que trabalha o 
dia todo e dificilmente a gente vê na escola, então é diferenciado. Mas a 
maioria com uma renda baixa. E, assim, eles ficam ali no bairro, não tem 
acesso ao que a gente tem de facilidade ao comércio; diversão eles não 
têm. (Conselheiro 11) 

 
Algumas lógicas de funcionamento, que são próprias do mercado econômico, 

são incorporadas nos discursos da comunidade escolar e reproduzidas em 

diferentes contextos, reforçando conceitos: 

 
Em outras palavras, as formas de conhecimento escolar (tanto aberto 
quanto oculto) encontradas nas escolas implicam noções de poder e de 
recursos e controle econômicos. A própria escolha do conhecimento 
escolar, o ato de designar os ambientes escolares, embora possam não 
ocorrer conscientemente, são com frequência baseados em pressuposições 
ideológicas e econômicas que oferecem regras do senso comum para o 
pensamento e a ação dos educadores. (APPLE, 2006, p. 84) 

 
Conforme consta no cenário desta pesquisa, a escola localiza-se numa área 

periférica da cidade e alguns relatos podem evidenciar uma tendência de 

segregação social em relação às pessoas que se encontram em situação de 

vulnerabilidade e risco social, dada sua situação econômica e que, por acessar 

benefícios via políticas assistenciais, migraram para o bairro: 

 
O perfil econômico é de classe baixa. Entre 2010 e 2011 devido à 
construção do Rodoanel

11
, com a deslocação das pessoas pelo governo, 

saíram as pessoas que já eram antigas do bairro, isso deixou uma 
defasagem muito grande também, como entraram outras pessoas [...] houve 
muito desmatamento, entrou pessoas que não eram do bairro e isso acabou 
atrapalhando um pouco, esse Rodoanel acabou atrapalhando, ao invés de 
ajudar. O acesso que tem é só lá em Mauá... Mas a gente não tem acesso 
nenhum ao Rodoanel, nenhum, não tem facilidade alguma para o bairro [...] 
misturou muito a população com aquele pessoal que perdeu tudo, pessoal 
que morava na [comunidade/favela] Dominicanos e vieram todos pra cá e 
escolheram aqui porque na época era o local que tinha o aluguel mais 
barato, daí acabaram vindo pra cá. (Conselheiro 8) 
 
Na comunidade, existem as pessoas que vivem numa situação bem mais 
humilde, as casas são bem mais pobres e têm aqueles que tem condições 
de uma vida melhor, então, o bairro fica dividido entre aqueles que 

                                                
11 “Em 2008, foi construído o Rodoanel provocando diversas mudanças na paisagem, e também na 

rotina dos moradores e trabalhadores do bairro. Na construção do Rodoanel não foi pensado nas 
necessidades do bairro, pois existe apenas uma via de acesso e saída do bairro, e não foi projetado 
uma via de acesso que viabilize a utilização da própria rodovia.” (PPP, 2014, p. 9) 



104 

 

possuem, têm as suas posses e aqueles que quase não têm nada. 
(Conselheiro 14) 
 
Tem os extremos: têm pessoas que têm uma boa condição financeira, 
pessoas de extrema pobreza, muitas mudanças, muitas pessoas foram 
embora, chegaram novas pessoas... (Conselheiro 15) 
 

 

Nos depoimentos, fica evidente a divisão da comunidade em classes 

econômicas, e é possível identificar alguns fatores que acentuam as diferenças 

sociais: a chegada do pobre e ex-morador da favela – que, por circunstâncias 

diversas, foi contemplado em algum programa de assistência social – produzindo 

reflexos no modo de vida da população mais antiga da região. 

 
À medida que aprendemos a entender a maneira pela qual a educação atua 
no setor econômico de uma sociedade, reproduzindo aspectos importantes 
de sua desigualdade, também aprendemos a desvendar uma segunda 
esfera em que a escolarização opera. Não há apenas a propriedade 
econômica; há também a propriedade simbólica – capital cultural – que as 
escolas preservam e distribuem. (APPLE, 2006, p. 37) 

  

 

4.2.4 Violência na sociedade 

 

  

Então, a realidade é essa, a população está aumentando, os bairros estão 
crescendo e os serviços não crescem na mesma proporção que a 
população e aí é que acaba acontecendo um atendimento pobre. 

(Conselheiro 6) 

  

 

Observam-se algumas mudanças de cenário, que acompanham o percurso 

histórico da constituição da comunidade onde a escola municipal pesquisada está 

inserida, tanto no aspecto paisagístico quanto demográfico, e acentuaram as 

diferenças nos perfis social, econômico e cultural da população local. A inexistência 

de política pública atenta a essas questões compromete a convivência pacífica e a 

qualidade de vida dos cidadãos.  
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Torna-se evidente que a lógica do mercado afeta a capacidade de o Estado 
investir nas áreas sociais, tais como saúde, educação, justiça e segurança 
pública. Reduz-se a capacidade do Estado de garantir, à população como 
um todo, um mínimo de qualidade de vida. Observa-se uma pauperização 
dos serviços públicos, decorrente da desvalorização do público em 
benefício do privado. Temos, assim, cada vez mais, uma sociedade 
marcada pela desigualdade social. (CANDAU; LUCINDA; NASCIMENTO, 
2001, p.37) 

 

De acordo com os depoentes 12 e 5, tais mudanças são visíveis, pois a 

comunidade, que tinha um aspecto rural, constituída por pessoas que vinham para 

trabalhar nas chácaras, em meio ao contato com a Mata Atlântica, até então 

preservada, já mudou bastante e contribuiu para a corporificação da violência. 

 
Ele já mudou bastante. Ele é um bairro afastado e a maioria das pessoas de 
lá, antigamente, vinham do interior então não era uma comunidade muito 
violenta, era bem interior mesmo, a maioria dos pais analfabetos, vinham da 
roça e tinham várias mães que trabalhavam na chácara dos vizinhos, ou 
trabalhavam como caseiras. Era bem assim, a comunidade, bem humilde, 
mas com valores do interior, do certo, sabe? (Conselheiro 12) 
 
Eu vejo que parece cidade de interior. As pessoas se deslocam de lugares, 
cidades e vêm morar aqui pelo ambiente, porque  aqui tem um ar mais 
“pacifista”, vamos dizer assim, de muita mata, lugar mais tranquilo, sem 
muita agitação, embora agora está ficando um pouco mais agitado, mas não 
era. (Conselheiro 5) 
 

Mudou. Antigamente era bem mais tranquilo bem mais calmo. Não era o 
barulho que é hoje, não era a bagunça que é hoje, o medo que é hoje. Hoje 
em dia, muitos não estudam a noite com medo na hora de voltar para casa. 
(Conselheiro 16) 

 

 

A história da comunidade mostra que o desenvolvimento da região atraiu 

pessoas de diferentes localidades e os problemas sociais, como a drogadição, 

começaram a tornar-se perceptíveis:  

 
Hoje em dia tem muita gente e você não sabe com quem está lidando. 
Antigamente, era difícil, não tinha comércio, tinha que ir até o centro, mas 
era menos violento, antes, quando via pessoa estranha, já sabia que não 
era do bairro, já ficava esperto, um avisava o outro, hoje perdeu esse 
controle. (Conselheiro 3) 
 
Aqui é um bairro gostoso de morar, mas hoje está meio perdido. A gente vê 
muitos adolescentes, criança que estudou aqui na Emeief na rua, drogado. 
Acho que o bairro ideal para eu morar seria esse de 20 anos atrás, que hoje 
simplesmente se perdeu. (Conselheiro 8) 

 
Hoje, pra mim, não tem bairro ideal, porque até nos bairros nobres tem 
violência, no geral, pra mim, seria bairro ideal um bairro que tem segurança, 
porque gente que tem filho, no meu caso, meu filho trabalha à noite, então, 
fica preocupada, ligando para ver se está tudo bem, quando chega ao 
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trabalho, porque ele faz trajeto a pé à noite, fico apreensiva, estão 
ocorrendo roubos até mesmo por causa de celular. Também tentaram 
roubar o carro do vizinho, por isso que eu falo esta questão da violência. 
(Conselheiro 3) 
 

O relato dos Conselheiros 13 e 16 oferecem indícios de que, mesmo com os 

episódios de violência acontecendo no bairro, o local ainda não mudou as raízes de 

comunidade do campo – um lugar „tranquilo‟, „calmo‟, „gostoso‟ de se morar – que é 

uma de suas principais características na cidade. 

 
É lógico que em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim, tem mau-
caráter em todo lugar, mas ali as pessoas conhecem umas às outras. É que 
nem interior, sabem quem é filho de quem, então eu não sinto medo, lá é 
tranquilo. (Conselheiro 13) 
 
Eu gosto daqui e não tenho vontade de sair daqui e mesmo com tudo isso 
que tem aqui, com essas mudanças, eu não tenho vontade de sair daqui, 
em vista de outros lugares, aqui é calmo. Eu fecho a minha porta com 
prego. Ainda me sinto segura, é gostoso. (Conselheiro 16) 
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CAPÍTULO V 

TENTATIVA DE SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A ESCOLA 
 
 

E dizer que „se fizer isso vai acabar‟, é ilusão, e é tolice a gente pensar 
dessa forma [....]. Nunca vai acabar e não existe uma fórmula. O que existe 

é um jeitinho de diminuir.  
(Conselheiro 13) 

 

 

Iniciamos esta seção retomando o pensamento freireano: mudar é difícil, mas 

é possível. Inauguramos o exercício complexo de vislumbrar possibilidades de 

superação da violência à escola por meio da prática educativa. É o anúncio da 

liberdade, dos nossos sonhos. Segundo Freire (1998, p. 87-88): 

 
É preciso, porém, que tenhamos na resistência que nos preserva vivos, na 
compreensão do futuro como problema e na vocação para o ser mais como 
expressão da natureza humana em processo de estar sendo, fundamentos 
para a nossa rebeldia e não para nossa resignação em face das ofensas 
que nos destroem o ser. Não é na resignação, mas na rebeldia em face as 
injustiças que nos afirmamos. Uma das questões centrais com que temos 
que lidar é a promoção de posturas rebeldes em posturas revolucionárias 
que nos engajam no processo radical de transformação do mundo. A 
rebeldia é ponto de partida indispensável, é deflagração da justa ira, mas 
não é suficiente. A rebeldia enquanto denúncia precisa se alongar até uma 
posição mais radical e crítica, a revolucionária fundamentalmente 
anunciadora. A mudança do mundo implica a dialetização entre a denúncia 
da situação desumanizante e o anúncio de sua superação, no fundo, o 
nosso sonho. (Destaques do autor) 

 

Na tentativa de agregar, por proximidade de estratégias, as sugestões 

propostas pelos 17 conselheiros entrevistados – e minimizar os efeitos da violência, 

em suas múltiplas manifestações, no contexto escolar, mas com ênfase nas 

violências empregadas contra o patrimônio – encontramos elementos (Quadro 5) 

que revelam, além das concepções dos sujeitos, a diversidade de ações que 

convergem para a mesma finalidade: apontar medidas eficientes para o 

enfrentamento da violência. 

Na perspectiva democrática, as pessoas reconhecem sua autoria na 

construção dessa narrativa, apontando a responsabilização de diferentes autores na 

condução de ações consideradas prioritárias, descentralizando as ações das mãos 

dos gestores da educação. Ao tratar das escolas democráticas, Apple e Beane 

(2001, p. 18) colocam que: 
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As escolas democráticas pretendem ser espaços democráticos, de modo 
que a ideia de democracia também se estenda aos muitos papéis que os 
adultos desempenham nas escolas. Isso significa que os educadores 
profissionais, assim como os pais, os ativistas comunitários e outros 
cidadãos têm o direito de estar bem informados e de ter uma participação 
crítica na criação das políticas e programas escolares para si e para os 
jovens.  

 

Nesse universo, entendendo que, quando indicam a “escola” como principal 

responsável pelo desenvolvimento de determinadas estratégias, igualmente 

responsabilizam toda a comunidade escolar (Quadro 5). No entanto, quando 

apontam o poder público, colocam a escola como coadjuvante e apontam a 

administração pública como ator principal, dissociando a unidade escolar da 

prefeitura. Em alguns casos, atribuem responsabilidades distintas para a escola e 

prefeitura. Para muitas ações, apontam o envolvimento e a sensibilização das 

famílias usuárias e da comunidade local para o sucesso dos projetos, num 

movimento de conscientização dos papeis para o convívio pacífico. 

 
É um trabalho longo, mas acho que se a escola resolvesse, com alguma 
ONG aí, trabalhar esse ponto aí, acho que daria certo. Até eu viria ajudar, 
daria uma aula de artesanato, uma aula de pintura, alguma coisa para 
chamar mais as mães para dentro da escola. Se ela vir que a escola está 
trabalhando, está arrumada, está bonitinha ela vai falar para o filho “olha, 
filho, você vai lá estragar, se está tudo certo lá?”. Ela vai passar para o filho, 
dizendo: “olha, vamos lá, a mãe está direto lá, eu uso aquele espaço lá, tem 
que preservar aquele lugar”. Eu acho que trabalhando as mães também 
elas passam para os filhos (...). É difícil. É difícil, mas é possível. 
(Conselheiro 2) 
 
Eu sinceramente acho que a escola tem que discutir mais sobre a violência, 
pedir mais o apoio da comunidade, aproveitar que tem as mães que são de 
conselho, que são tão gente boa... É uma coisa que não vai se resolver tão 
fácil e tão simples, mas que isso tem que melhorar. (Conselheiro 11) 

 
Há um entendimento de que, sem o envolvimento da comunidade nas ações 

que a escola se propõe a desenvolver, as possibilidades de sucesso ficam limitadas. 

Indicam a necessidade de um trabalho que, além de envolver a comunidade, 

proponha atividades para a participação de todos, ou seja, um trabalho para e com a 

comunidade, valorizando os saberes já disponíveis na comunidade. 

Incluindo os depoimentos que colocam a questão da violência contra a escola 

como um problema de segurança pública, encontram-se elementos que indicam a 

importância de um trabalho conjunto com a comunidade: 
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Tem muita gente que vê só que cabe denúncia, cabe falar, só que as 
pessoas têm medo, a comunidade poderia até ajudar, mas ficam naquela 
„eu sei quem é, eu sei quem faz, mas eu não vou falar”. Eu acho que 
quando as pessoas têm medo, andam junto. (...) Eu acho que todo 
ambiente escolar deveria ter segurança. Se acontecer alguma coisa vai 
sobrar pra quem? Diretor não é polícia, pode até ter peito, mas não é 
polícia. Hoje a gente chama a policia depois da desgraça feita. [...] Mas a 
escola não é dona de tudo, ela é da comunidade, então, a comunidade 
também tem que ajudar. (Conselheiro 5) 
 
Como enfrentar essa situação com ações educativas, conhecimento da 
comunidade, trazer comunidade para escola. É um trabalho de formiguinha, 
falar e insistir tem que ter muita paciência, as pessoas não têm paciência de 
esperar, já querem tudo pronto. Também um trabalho de conscientização, 
ronda escolar ou guarda municipal, com mais frequência na escola, pra 
minimizar a violência no bairro. (Conselheiro 10) 
 
Com conversa, organização de escola de pais ajuda, porque conscientiza 
quem quase nunca vem para a escola e nem sabe o que acontece. E 
segurança para a escola à noite, aos finais de semana - passa guarda 
municipal, mas durante o dia dão uma passada e geralmente essas coisas 
acontecem quando eles não estão. Então, deveria ter um segurança 24 
horas, segurança para as professoras, para os alunos e para o patrimônio, 
porque é dinheiro público, dinheiro nosso mesmo. (Conselheiro 15) 
 

Partindo dessa premissa, encontramos também entre os depoentes a 

importância de uma relação mais próxima entre as secretarias públicas, inclusive ao 

estabelecer parcerias com Organizações Não Governamentais, no encadeamento 

de ações num projeto coletivo que se estenda a toda a comunidade local. 

 
[...] É um problema que está tão além, sozinha, a escola não tem forças, e 
isso acaba refletindo lá, a gente não tem força nem na própria educação. A 
gente tem essa autonomia toda? A gente não tem, a gente é restrita, porque 
a educação não está tão junto com a saúde, não tem um trabalho muito 
próximo um do outro mesmo atendendo a mesma população. Poderia estar 
muito mais próximo, fazendo um trabalho de conscientização, de área de 
manancial, mesmo, de educação e de saúde, de você acompanhar as 
crianças, a prevenção e a saúde já seria um ganho e não tem, na própria 
prefeitura não tem. (Conselheiro 12) 
 
Eles deveriam ter um lugar, já que é um lugar que tem pouca área de lazer, 
eles deveriam ter um olhar diferenciado e aí também se repensar: será que 
a ideia é essa, é o espaço? Mesmo que seja ONG é bom que tenha mais 
gente aqui na escola, nunca vai cuidar do mesmo jeito que a gente, mas vai 
conhecer o espaço e vai reconhecer que ele é útil e ele vai estar lá para 
atender à comunidade. É difícil falar dessa questão de violência. 
(Conselheiro 11) 
 
Eu acho que a escola sozinha não vai conseguir. A gente vai precisar de 
ajuda de outras entidades. Eu acho que a gente vai ter que partir para um 
trabalho de base mesmo, de formação com a comunidade, de trazer para 
dentro da escola, de explicar o que está acontecendo, mas a escola sozinha 
eu acho muito difícil e só o Conselho de Escola a gente vê também que não 
dá conta. Eu acho que de repente trazer alguém de fora mesmo e fazer 
esse tipo de parceria para a gente atingir o maior número de pessoas. 
(Conselheiro 4) 
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Com base nesses depoimentos é possível inferir que a educação, pensada 

num projeto amplo e democrático, não se dá no isolamento, no distanciamento das 

pessoas, que, de forma direta, ou indiretamente, possuem vínculos com o seu fazer 

e também denunciam a emergência no chamamento da comunidade e dos 

parceiros, governamentais ou não, mas aliados em potencial para atuarem nas 

brechas e nas franjas12 do sistema econômico, que acentua as diferenças e os 

mecanismos de exclusão. Freire (1991, p. 30) afirma que: 

 
A eficácia da educação está em seus limites. Se ela tudo pudesse ou se ela 
pudesse nada, não haveria por que falar de seus limites. Falamos deles 
precisamente porque, não podendo tudo, pode alguma coisa. A nós, 
educadores e educadoras (...) nos cabe ver o que podemos fazer para 
competentemente realizar.  
 

Ações que convergem para a construção de um projeto pedagógico coletivo, 

comprometido com a comunidade, com o fazer da escola, que realmente acolhe os 

problemas para serem debatidos e incorporados ao seu currículo, no enfrentamento 

da multiplicidade de faces em que a violência é manifestada na sociedade, num ato 

corajoso de anunciar um mundo de possibilidades de combate. 

 

Quadro 5 – Ações e sujeitos no enfrentamento da violência à escola 

Conselheiro Estratégias/Ações Responsáveis 

1 
Fóruns para elaborar um plano de ação para o bairro 
Construção de um Centro de Lazer 

Comunidade 
Poder publico 

2 
Diagnóstico e envolvimento da comunidade 
Desenvolver um trabalho com as famílias 
Buscar parcerias 

Escola 

3 
Conscientização 
Investimento na família 

Famílias 

4 
Formação com a comunidade 
Buscar parcerias 

Escola 

5 
Envolvimento e sensibilização da comunidade 
Segurança pública 

Poder público 

6 
Envolvimento e sensibilização da comunidade 
Oferecer atividades aos fins de semana 

Escola 
Poder público 

(continua) 

                                                
12

 Assertiva da professora Dr.ª Mere Abramowicz, corroborando com o pensamento do professor 

Paulo Freire, numa mensagem de esperança aos educadores. Memória da aula de Teoria do 
Currículo, registrada em 20/8/2013, pela autora, no curso de Pós-graduação em Educação: Currículo, 
na PUC-SP. 
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Quadro 5 – Ações e sujeitos no enfrentamento da violência à escola 

Conselheiro Estratégias/Ações Responsáveis 

7 
Envolvimento e sensibilização da comunidade 
Oferecer atividades aos fins de semana 

Escola 
Poder público 

8 
Conscientização 
Segurança pública 

Comunidade  
Poder Público 

9 Envolvimento e sensibilização da comunidade. Escola 

10 
Envolvimento e sensibilização da comunidade 
Segurança pública 

Escola 
Poder público 

11 
Envolvimento e sensibilização da comunidade 
Projeto Pedagógico com a comunidade 
Buscar parcerias 

Escola  
Poder público 

12 
Conscientização 
Buscar parcerias 

Escola 
Poder público 

13 
Facilitar o acesso à quadra da UE 
Construção de espaços de Lazer 

Escola 
Poder público 

14 
Construção de espaços de Lazer 
Segurança pública 

Poder público 

15 
Conscientização através de projeto pedagógico 
Segurança pública 

Escola 
Poder público 

16 
Segurança pública 
Investimento no parque local 

Poder público 

17 
Segurança pública 
Política de valorização do magistério e da educação 

Poder público 

Fonte: Elaboração própria.          

 

 

5.1 Pela Via das Políticas Públicas Sociais 

 

 

Mudaria tudo [...]. Se você contar qualquer um ri. Quem não conhece o 
bairro diz que isso não existe, então é um absurdo. Já que tem posto de 
saúde, que tem escola, que tem creche, não é um lugar pra bicho morar.  

(Conselheiro 13) 

 

 

O aumento populacional exige mais investimento público nas áreas sociais, 

para minimizar as diferenças e diminuir a distância entre sociedade e governo. 

Iniciamos nossa análise pela exaltação dos direitos sociais e individuais 

assegurados pelo Estado Democrático, expresso por meio do artigo 6o da 

Constituição Federal, que define: 

 



112 

 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. (BRASIL, 1988) 
 

Para desenvolver esta pesquisa, nos pautamos na referência aos principais 

serviços reclamados pela população, ao poder público: saneamento básico, 

iluminação pública, saúde, educação, assistência social, moradia, e deixamos 

espaço aberto para que os depoentes pudessem complementar a relação com 

outros serviços que julgassem prioritários para a promoção da qualidade de vida 

(Anexo A) 

Iniciamos nossa análise pela avaliação dos entrevistados sobre a educação 

oferecida no bairro e encontramos que há várias escolas públicas no bairro. 

 
No bairro não tem como dizer que a educação é precária. (Conselheiro 8) 
 
No bairro tem três escolas: tem a “Escola Estadual” I, a “Escola Estadual” II, 
que atende do 6

o
 ao 9

o
 ano e Ensino Médio, e tem a “Escola Municipal”, que 

é para os menores, mas até o 5
o
 ano. E tem a creche, que é para os 

pequenininhos. (Conselheiro 5) 
 

Apesar da boa avaliação dos equipamentos feita pelos depoentes, relatos 

apontam para a necessidade de criação de vagas: 

 
O público da Educação Infantil, que são as crianças entre 4 e 5 anos aí tem 
bastante reclamação e acabam tendo que recorrer a liminares e tudo mais 
para poder matricular a criança na escola. (Conselheiro 1) 
 
Tanto as estaduais como a municipal são escolas boas. A escola municipal 
eu acho que não dá conta. Têm crianças de 4 e de 5 anos que não 
conseguiram vaga e não estudam. (Conselheiro 13)  
 

Destacam a necessidade da oferta de vagas para a Educação Infantil para 

atendimento na escola municipal e também na creche do bairro: 

 
Também precisaria de mais uma escola porque a demanda para a 
Educação Infantil está grande, tem lista de espera e nem sempre 
conseguem atender, tanto a Emeief quanto a creche. (Conselheiro 15) 
 
Eu sinto que no bairro vai a necessidade de se pensar numa escola, numa 
creche, porque é muito grande e a gente sentiu muito isso, ainda vai ser 
mais forte. Então, a lista de espera de crianças menores... Realmente, hoje, 
a comunidade não era como os outros anos atrás em que os pais ficavam 
em casa, hoje eles estão precisando muito desse serviço. (Conselheiro 11)  

 

Ao abordar o tema do combate à violência contra a escola, acreditamos que 

incentivar a implementação de políticas públicas que viabilizem a expansão da rede 
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física escolar para atendimento da demanda, pode contribuir para minimizar os 

problemas sentidos pela comunidade, mas que, paralelamente, a conversa com a 

comunidade favorece para que, juntos, efetivem um trabalho de enfrentamento da 

violência. 

É evidente que as soluções para o enfrentamento de um problema tão 
complexo e abrangente afetam não somente as bases do funcionamento 
escolar como também relações entre a educação e a sociedade. Neste 
sentido, torna-se necessário que o Estado, a sociedade e os educadores se 
voltem para medidas que tenham por finalidade valorizar a educação e o 
magistério, e reforçar a papel da escola. (CANDAU; LUCINDA; 
NASCIMENTO, 2001, p. 47) 
 

Quanto ao serviço voltado à saúde no bairro, os depoimentos deixam claro 

que a unidade de saúde desenvolve o trabalho de acordo com a sua finalidade, no 

entanto, esse tipo de serviço não atende aos anseios da população local. 

 
A saúde do bairro, eu vou dizer assim, que é boa porque aqui está 
precisando de muita coisa para ser uma saúde excelente. (Conselheiro 2) 
 
A saúde publica é bem precária. Se você precisa ortopedista apenas 
encaminha, mas demora até ano pra ser atendido, os serviços do posto: 
apenas clínico geral, coleta de sangue e pré-natal, apenas serviço básico, 
mais os encaminhamentos mesmo. (Conselheiro 3)  
 
Falta, falta muita coisa aqui. Nossa, tem muito que melhorar. Um posto de 
saúde só, para numa área que cresceu tanto, aqui, na verdade, se nós 
fôssemos ver, tinha que ter um hospital pra cá e esperar uma ambulância 
chegar até aqui é muito difícil demora muito. (Conselheiro 14) 
 

Quanto à moradia, relevando a força da legislação devido a questões 

ambientais, por ocuparem área de proteção de mananciais, há situação irregular de 

parcela da população local, que vive em áreas de risco de deslizamento de 

encostas. 

 
Há crescimento desordenado das moradias e eu acho que, às vezes, nem 
as pessoas sabem do risco que correm, então, eu acho que falta uma 
preocupação com esse crescimento e, principalmente, de instruir as 
pessoas que aquele local pode não ser apropriado para ela construir a 
moradia dela, que, às vezes, ela está correndo risco de vida. (Conselheiro 
6) 
 

A falha está aí, é não ter um olhar que aqui não é só uma área de 
manancial. Aqui é uma área de população. A gente não tem aqui no bairro 
uma farmácia onde você pode chegar lá e comprar uma medicação, você 
não tem um açougue, tem que sair do bairro e ir para outro lugar comprar, 
porque não tem e também o poder público não dá essa abertura. Disseram 
que podia construir, abriram para vender e não dão a estrutura para que o 
bairro cresça devidamente, corretamente porque o bairro está crescendo 
muito, mas não da maneira correta. (Conselheiro 8) 
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É tudo por conta da Lei de Ocupação do Solo, não pode. Devia deixar 
arrumar a sua casa, é bom para o bairro, valoriza o bairro, fazer uma 
calçada, pintar sua casa, quer fazer uma garagem, faça! Mas não deixa e o 
povo do jeito que está se acomoda. Toda vez que vai fazer, recebe multa, o 
povo vai se acomodando, não estão nem aí. Tem muita casa aí, a maioria é 
de alvenaria, deveriam deixar arrumar a casa. (Conselheiro 2) 

 

Quanto ao lazer, apontado por muitos depoentes no campo aberto para que 

se manifestassem sobre os demais serviços não indicados pelo entrevistador, 

constata-se multiplicidade de discursos, que versam em ampla defesa para aquela 

comunidade: 

 
De repente, se conseguisse um centro de lazer para eles ficarem, talvez 
eles se dirigissem pra lá e não atingissem a escola. (Conselheiro 1) 
 
Eu acho que a prioridade seria um olhar diferenciado para o bairro. Isso 
inclui saneamento básico, inclui área de lazer para que possa desfocar o 
que acontece nas escolas e acho que é isso. É esse olhar diferenciado do 
poder público para o bairro. (Conselheiro 8) 
 

Quanto à segurança, é possível deduzir, a partir dos relatos, que há uma 

inclinação em apontar a política oferecida pelo poder público, como medida eficaz no 

enfrentamento da violência contra o patrimônio escolar, atuando de forma 

preventiva.   

 
Se o poder público, que seria responsável por isso, pela segurança não faz 
a parte dele, aí fica difícil. (Conselheiro 5) 
 
E uma ação do poder público que eu acho que deveria ter é “vamos 
primeiro preservar para não ter que depois consertar. Vamos ter segurança 
na escola”. O que não tem... É precário porque se tivesse segurança na 
escola, como devidamente deveria ter, isso não aconteceria. (Conselheiro 
8) 
 
Eu acho que a direção tinha que pedir para o Estado para reforçar essa 
segurança pelo menos para evitar, você já pensou se entra numa sala 
dessas – de Informática – cabe até dentro de sacolinha e levam tudo 
embora, sossegado. (Conselheiro 17) 
 

Também há relatos que colocam ações integradas entre poder público e 

comunidade local na busca de caminhos alternativos que diminuam as depredações 

à escola. 

 
Tem que ter mais segurança, porque não tem segurança nenhuma aqui à 
noite e trazer algo de novo, principalmente para essa comunidade, precisa 
porque, tudo bem que vão falar “nas outras escolas também tem isso”, mas 
de trazer algo que chame mais a atenção, para que não façam mais esses 
atos de vandalismo, que esclareçam a comunidade. (Conselheiro 14)  
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Quanto à assistência social, são muitas as avaliações positivas em relação ao 

trabalho desenvolvido pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do 

bairro.  

A assistência social, política pública não contributiva, é dever do Estado e 
direto de todo cidadão que dela necessitar. Entre os principais pilares da 
assistência social no Brasil estão a Constituição Federal de 1988, que dá as 
diretrizes para a gestão das políticas públicas, e a Lei Orgânica da 
Assistência Social (Loas), de 1993, que estabelece os objetivos, princípios e 
diretrizes das ações. (BRASIL, 2015) 
 

De acordo com os relatos, a instituição presta serviços de orientação às 

famílias, por meio de um conjunto de ações no bairro, e, de fato, é uma referência 

para a comunidade. 

 
Tem o Cras também, que é um centro de assistência social, e às vezes eles 
dão orientações para algumas famílias, principalmente as que recebem o 
Bolsa Família, mas não tive a oportunidade de conhecer fisicamente o local. 
Sei de indicações de famílias, às vezes indicam para aquela família que 
está precisando passar com o psicólogo, ou família que está tendo algum 
problema de agressão, eles também orientam, então, é um lugar em que as 
famílias podem recorrer em casa do dúvidas, de ajuda de um modo geral e 
de benefícios, como a família deverá proceder. (Conselheiro 6) 
 
No Cras, também, sempre que eu precisei, sempre fui muito bem atendida e 
tem a Bolsa Família também, que eu nunca recebi, mas vou começar a 
receber, então o Cras ainda é um lugar que se a gente precisar eles ajudam 
sim. (Conselheiro 13) 
 

Nos depoimentos, há menção aos serviços do Cras, orientações quanto à 

inserção em programas oficiais de proteção às famílias, crianças, aos adolescentes, 

jovens, idosos, às pessoas com deficiência, ou seja, para qualquer pessoa que 

necessite de auxílio. De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome: 

 
Os Benefícios Assistenciais integram a política de assistência social e se 
configuram como direito do cidadão e dever do Estado. São prestados de 
forma articulada às seguranças afiançadas pela Política de Assistência 
Social, por meio da inclusão dos beneficiários e de suas famílias nos 
serviços socioassistenciais e de outras políticas setoriais, ampliando a 
proteção social e promovendo a superação das situações de vulnerabilidade 
e risco social. (BRASIL, 2015) 
 

Outros problemas relacionados a essa questão e apontados pelos 

conselheiros faziam referência a serviços como: saneamento básico – destacado 

como prioridade pela maioria dos depoentes –; iluminação pública; saúde 



116 

 

comprometida com Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses; transporte público; 

sinalização de trânsito; e pavimentação. 

Nesse aspecto, devido à Luops e  discussão com a população local, há muita 

divergência: 

 
Então, tem duas vertentes: se você pensar que ali é uma área de 
manancial, você não pode transformar num bairro normal, se você for 
pensar que é uma área de manancial, só que a população está lá e está 
refém, a farmácia chegou lá há um ano, não tinha farmácia, eles não têm 
um posto de saúde decente, não tem um banco, não tem um mercado, não 
tem nada ali. E você tem a outra vertente, porque, se você transformar 
aquele bairro lá e der a infraestrutura, ele vai aumentar cada vez mais e isso 
vai prejudicar a Represa, o que acaba prejudicando a cidade. Eles pedem o 
asfalto, mas o asfalto vai totalmente contra porque lá é uma área de 
manancial, impermeabiliza. É difícil, se você for pensar e se você for dar 
condições, aumentar comércio, asfaltar, é aquilo... (Conselheiro 12) 
 

Diante do contexto analisado, dada a multiplicidade de fatores que tornam o 

lugar especialmente diferenciado, dadas suas peculiaridades, muitas possibilidades 

de intervenção se apresentam. Ao poder público, fica o dever, o complexo dever de 

fazer um chamamento à população, para que, com um diálogo corajoso13, 

implemente políticas públicas efetivas no combate à desigualdade social, 

comprometido com a melhoria das condições de vida daqueles cidadãos. 

Retomamos a premissa inicial: onde há falta,  um problema e um direito não 

realizado, é potencialmente um problema. 

 

 

5.2 Pela Via da Educação  
 

 

O que precisa é melhorar as coisas que ainda precisam ser feitas, 
dá pra consertar. 
 (Conselheiro 16) 

 

 

Fundamos o tema encorajados pela epígrafe que se revela uma mensagem 

de esperança, se abre para as possibilidades de atuação numa realidade escolar, 

que, segundo os relatos, “choca” e “entristece”, e se firma na “necessidade de se dar 

sentido e significado à escola, buscando fazê-la retornar à centralidade social, 

                                                
13

 In: FREIRE, 2013, p. 172; FREIRE, 1991, p. 44. 
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posição essa que os episódios violentos teimam em desestabilizar”. (CHRISPINO; 

GONÇALVES, 2013, p. 833) 

 
A comunidade é acolhedora e participativa, principalmente quando tem as 
festas na escola, o pessoal participa e fica na escola o dia inteiro, até 
mesmo quando não tem festa. A escola é referência do bairro, eles 
idolatram a escola em certos momentos. A escola é o centro de tudo no 
bairro. (Conselheiro 10) 
 
A escola é uma referência e a gente acaba abraçando um monte de coisas, 
então, acaba vendo coisas que acabam surgindo lá. A escola acaba sendo 
um reflexo da comunidade, não tem como uma coisa estar separada da 
outra. (Conselheiro 12) 

 

Quando abordada a questão das possibilidades e dos limites da educação, 

Freire e Shor (1987, p. 157-158) alertam para a atenção necessária em não incorrer 

no pessimismo imobilizador ou otimismo ingênuo, ao indicar que: 

 
Devemos saber que é possível conseguirmos algumas coisas importantes 
no espaço institucional de uma escola, ou faculdade, para ajudar a 
transformação da sociedade. Se compreendermos a natureza limitada e 
vinculada da educação, se compreendermos como a educação formal se 
relaciona com a sociedade global, sem ser, apenas, a reprodutora da 
ideologia dominante, e sem ser, também, a principal alavanca da 
transformação; se compreendermos desse modo nossa prática educacional, 
evitaremos então, um certo otimismo ingênuo que pode levar-nos, no futuro, 
a um terrível pessimismo. Ao evitar o otimismo ingênuo no início, estaremos 
evitando cair no desespero e no ceticismo. 
  

A escola, que se abre para o diálogo, que faz o uso da palavra para discutir 

coletivamente seu currículo, seu processo de avaliação e debater temas polêmicos e 

relevantes para a comunidade escolar, com a proposição de ações efetivas em 

busca de soluções, acaba deflagrando as disputas de poder e conflitos que tomam 

forma na escola.  

O diálogo sobre a violência manifestada nas relações que os sujeitos mantém 

entre si, na forma como lidam com o outro que pensa diferente, com as diferenças 

(pessoais, sociais, econômicas, culturais, que para ali confluem), com a própria 

instituição escolar e suas representações, precisa insurgir. 

Encontramos duas linhas distintas de pensamento, defendidas nos relatos 

dos conselheiros de escola entrevistados, que versam sobre a participação dos pais 

ou da comunidade na escola.  

a) A comunidade pouco se envolve na escola para participação: 
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Os pais também ir atrás, conversar, ir à prefeitura, quando a gente convoca, 
ou o conselho aparece, quando vai o prefeito ou vereador na escola, ir 
atrás, dar a sua opinião, falar, pedir, intervir e se apresentar. (Conselheiro 7) 
 
A comunidade é muito omissa, às vezes. Reunião de conselho, que é 
aberta ao público, que seria importante estar junto, não aparece ninguém, 
só que, na hora de ir lá reclamar e vir algumas vezes aqui falar sobre aquele 
assunto que já foi tratado no conselho, aí não adianta vir reclamar depois. 
Eu acho que deveriam participar mais, tem que vir reclamar na reunião do 
conselho, junto ali... Pode ter trezentas mães, isso seria excelente, apesar 
de ser a maior galera, mas seria muito bom, todo mundo ouviria, estaria por 
dentro do que está acontecendo na escola. (Conselheiro 5) 
 
 

b) A escola pouco envolve a comunidade para participação: 

 
A escola oferecer alguma coisa e não só esperar que venha alguma coisa 
para eles, seja ele material... (Conselheiro 11) 
 
Acho que fortalecer, tentar buscar quem não está respeitando, quem está 
fazendo e tentar ver meios, realmente, para, de repente, abrir a escola para 
que esse pessoal possa entrar, por mais trabalhoso que seja, por mais difícil 
que seja, mas tentar organizar isso. (Conselheiro 4) 
 
Tem a questão de que a comunidade é colaborativa se você conseguir 
trazê-la para a escola. A gente já conseguiu fazer atividades aos fins de 
semana e tem o Lian Gong, que tem um público considerável. Então eu 
acho que, o que falta também, é ter algo na escola que chame essa 
comunidade para ela, o problema está nessa ligação porque, as vezes que 
a comunidade participou dessas atividades, ou dessas aulas, a gente não 
teve problema, porque são pessoas calmas, são pessoas que se 
propuseram a estar ali, elas querem estar ali, não tem enfrentamento nem 
com relação aos funcionários. Há casos esporádicos, mas eles não têm 
esse perfil de irem à escola e querer discutir... (Conselheiro 6) 
 

Numa perspectiva democrática, o desafio que se apresenta nessas duas 

vertentes é o envolvimento e o desejo das famílias em participar da escola 

(comunidade) e a busca de estratégias aliadas ao desejo de transformar a realidade 

(gestão escolar).  

 
Precisaria de mais diversão para a comunidade, pois acabam invadindo a 
escola para usar a quadra, mas não concordo em utilizar a escola para 
lazer, pois nem todos têm consciência de utilizar corretamente, escola, para 
mim, apenas para as crianças estudarem, acho que precisaria de espaço 
para isso não a escola, isso na minha opinião. (Conselheiro 3) 
 
Acho que eliminaria um pouco, eles iam poder entrar na escola com os 
portões abertos e não precisariam invadir e quebrar algo, já estaria aberto e 
ia ter alguma coisa para eles fazerem, como algum curso, alguma dança, 
algum jogo para eles aproveitarem a escola para isso. Eu acho que eles 
invadem para utilizar o espaço e como não tem espaço, não tem parque e 
não tem lugar para sair, o único meio que eles têm é a escola, então, eles 
usam a escola para se divertir. (Conselheiro 7) 
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Esses depoimentos antagônicos indicam que o caminho não será fácil, mas 

possível de concretizar, tendo como base a própria História vivida pela comunidade 

escolar para atuar no presente.  

 
A primeira forma é tentando trazer cada vez mais a confiança das famílias 
na escola para que as famílias passem isso para os outros membros da 
comunidade. Porque é difícil fazer com que a comunidade perceba que 
aquilo é um bem, que ela tem que cuidar, se nem as famílias pensam isso. 
Se a gente conseguir fazer com que os alunos, os pais, defendam aquilo 
com unhas e dentes, automaticamente, um parente dele que mora ali, o 
irmão, um vizinho vai entender que isso é algo que eles também têm que 
preservar, mas tentando trazer para a escola, com oficinas, com atividades, 
talvez oferecidas aos fins de semana para a comunidade, talvez eles 
entendessem que aquele espaço é deles, que é um espaço público, que é 
de todos que moram ali naquela região, não é „da‟ prefeitura, é um espaço 
de todos. (Conselheiro 6) 
 

Apostamos no diálogo comprometido com todos os segmentos como o 

caminho possível para a elaboração de um plano de ação. Sobre o uso da palvra, 

empregada para transformar o mundo, que encontra na dialogicidade a essência da 

educação enquanto prática de liberdade, para que os homens possam pronunciar o 

mundo, numa denúncia verdadeira, portanto, compromissada com a transformação 

da realidade, Freire (2013, p. 172) aponta que: 

 
A verdadeira revolução, cedo ou tarde, tem de inaugurar o diálogo corajoso 
com as massas. Sua legitimidade está no diálogo com elas, não no engodo, 
na mentira. Não pode temer as massas, a sua expressividade, a sua 
participação efetiva no poder. Não pode negá-las. Não pode deixar de 
prestar-lhes conta. De falar de seus acertos, de seus erros, de seus 
equívocos, de suas dificuldades. 
  

Como afirma Freire, “não se muda „cara‟ da escola por portaria” (FREIRE, 

1991, p. 25). Para a construção de uma escola democrática, não basta abrir os 

portões para que a comunidade entre e ocupe o espaço físico; a participação 

comprometida com a mudança da situação de violência, se intencional, planejada, 

organizada, avaliada em processo, articulada pela comunidade escolar, orientada 

por um PPP também concebido a partir de diversos olhares que se voltam para um 

projeto coletivo de escola – e de sociedade –, poderá produzir resultados eficientes.  
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Tem pouca participação, atualmente, mas eu acho que é um conjunto de 
fatores, aí, não acho que é só a comunidade que não quer participar, eu 
acho que, às vezes, a comunidade também não sabe como participar, não 
sabe como que ela pode estar perto da escola, como que ela pode fazer 
com que a escola seja preservada e acho que faltam programas em que a 
comunidade possa estar mesmo dentro da escola e, para isso, acho que a 
gente precisa de uma ajuda maior; não acho que é só a equipe da unidade 
que vai conseguir dar conta disso. (Conselheiro 6) 
 

Nesse processo de transformação, 

 
tudo o que for possível fazer de forma competente, para introduzir 
mudanças democráticas no aparato escolar, deve ser feito. Formação 
permanente dos educadores [...] reformulação do currículo, participação 
popular na vida da escola, associações de pais, conselhos de escola etc. 
(FREIRE, 1991, p. 53) 

  

 

5.3 Por Outros Caminhos... 

 

 

É muita responsabilidade. Para mudar não é só o que a gente quer. Tem 
que pensar também no próximo.  

(Conselheiro 16) 
 

 

Iniciamos este tema apontando outros caminhos que necessariamente 

passam pela escola, como poderíamos anunciar tantos outros como: pelo lazer, pela 

cultura, parceria, por projetos da política pública relacionados ao tema; e tantos 

outros que passam pela vontade de mudar e melhorar a vida das pessoas das 

comunidades escolar e local. 

No entanto, justificamos nossa escolha por caminhos que passam pelo 

currículo, pela comunidade, pelo acesso e diálogo – sem a intenção de ordenação 

ou classificação dos percursos – mas possibilidades escolhidas pela relevância que 

ocupam, inclusive no entendimento e discurso do Conselho de Escola entrevistado.  
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5.3.1 Pelo currículo 

 

 

A base para o início deste trabalho é o diálogo, através da escuta das 

necessidades da comunidade escolar, da elaboração de um diagnóstico da 

comunidade escolar e contrução de um plano pedagógico firmado na realidade. Sem 

esse perfil definido, é inviável traçar qualquer plano de ação e incorre-se no risco de 

promover a incompatibilidade entre objetivos e estratégias para alcançá-los.  

 
O currículo, numa dimensão política da educação, pode ser visto “como um 
instrumento que reflete quer as relações sempre existentes entre escola e 
sociedade, quer os interesses individuais e os de grupo, quer ainda os 
interesses individuais e os interesses políticos e os ideológicos, etc.”. Por 
isso, e numa primeira síntese do que efetivamente representa, o currículo é 
uma construção permanente de práticas, com um significado marcadamente 
cultural e social, e um instrumento obrigatório para análise e melhoria das 
decisões educativas. (PACHECO, 1996, p. 19) 

 

Nesse processo, é importante que comunidade escolar perceba, também com 

base nas experiências de outras escolas, a necessidade de promover discussões 

sobre o currículo, para que entenda “que as ações das escolas não são neutras, 

mas políticas e intencionais”. (REBELO, 2011, p. 96) 

 
Minha relação com essa escola é boa, graças a Deus, nunca tive problema, 
nem de mim para a escola e nem da escola para mim, graças a Deus, eu 
não tenho o que dizer. Ela representa muita coisa pra mim, é onde eu 
aprendi a escrever meu nome, é onde eu aprendi muita coisa boa, muita 
coisa boa... (Conselheiro 17)  
 
Em relação aos professores, observamos que os familiares e responsáveis 
esperam aulas mais dinâmicas, conteúdos bem administrados; que 
apliquem atividades que motivem os alunos a virem para a escola; sejam 
comprometidos com o trabalho e consigam atingir seus objetivos, 
reforçando as atividades pedagógicas, deixando assim os alunos mais 
preparados para o futuro, e enviem lições de casa diariamente. (PPP, 2014, 
p.13) 
 

A escola precisa atribuir um sentido nos conteúdos que ensina, partindo do 

princípio de que “um currículo não se elabora no vazio nem tão-pouco se organiza 

arbitrariamente (...) é, antes de mais, um projecto de escolarização que reflecte a 

concepção de conhecimento e a função cultural da escola” (PACHECO, 1996, p.53).  
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Neste sentido, salientamos a importância de buscar alternativas para 
organização escolar que permitam maior aproximação com pais e mães e, 
com a comunidade na qual se insere a escola [...] evitam, inclusive que os 
espaços ociosos do prédio escolar sejam ocupados de forma caótica, o que 
contribui, muitas vezes, para um aumento das manifestações de violência. 
(CANDAU; LUCINDA; NASCIMENTO, 2001, p. 49) 
 

O currículo que defendemos para  anunciar o fim da violência é compreendido 

como um artefato cultural que organiza saberes, conteúdos (universais e locais), 

experiências, expectativas, metodologias, avaliação, valores, crenças, processos, e 

seu debate é constituinte de uma área vasta de estudos e pesquisas; tem finalidades 

e intenções, portanto, não é instrumento politicamente neutro e se aplica a um 

determinado projeto de sociedade, num dado contexto histórico.  

 
A escola acaba tendo outra questão pedagógica e realmente falhou nisso, 
foi quando a escola apresentou o projeto de drogas foi aí que eu percebi 
que a gente não estava cuidando da violência da escola. A gente deveria ter 
discutido mas isso entre nós equipe e também com as crianças, porque se 
está tendo problema é para todos saberem. E na escola foi pouco falado 
disso a gente reclamava, ficavam bravos de ver depredação, de tirar os 
alimentos das crianças e tudo e deixarem aquela confusão toda, mas não 
tomou uma atitude a mais que poderia ter sido feito. (Conselheiro 11) 
 

Os obstáculos, como discutido no Capítulo II, são de naturezas diversas, mas 

sabemos das possibilidades. Há esperança, possibilidades avistadas pela escola, no 

seu fazer cotidiano, ao longo de um processo comprometido com a comunidade na 

construção de uma cultura de paz. 

 
Mudar a cara da escola que, no nosso caso, é nos darmos ao esforço de 
fazer uma escola popular, necessariamente pela mudança curricular. 
Ninguém, contudo, numa perspectiva democrática, muda o currículo das 
escolas de uma segunda para terça-feira.(FREIRE, 1991, p. 36) 

 

 

5.3.2 Pela comunidade escolar 
 

 

Defendemos que a mudança começa quando cada um muda a atitude 

perante o mundo. Pela multiplicidade de ações envolvidas num projeto amplo de 

enfrentamento da violência praticada contra a escola, a participação da família é 

estruturante na multiplicação das ações para além do universo doméstico, 

envolvendo vizinhos e moradores da comunidade local.  
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A justificativa para a construção desse caminho é encontrada na contribuição 

de Candau, Lucinda e Nascimento (2001, p. 98) ao afirmarem que: 

 
Para enfrentarmos uma cultura da violência, é necessário promover, em 
todos os âmbitos da vida individual, familiar, grupal e social, uma cultura dos 
direitos humanos. Somente assim acreditamos ser possível construir uma 
sociabilidade que tenha seu fundamento na afirmação cotidiana da 
dignidade de toda pessoa humana. 
  

Para tanto, é necessário  desenvolver um trabalho de diálogo e envolvimento 

das famílias com as ações da escola, para além da participação compulsória em 

reuniões de pais ou palestras esporádicas, num continuum da violência de diálogo, 

de escuta atenta, para reverter a situação de descrença que se instaurou na 

comunidade: 

 
O ponto negativo seria pouca participação dos pais na escola seria ponto 
chave para melhorar. Coloco que a violência contra a escola é 
responsabilidade das famílias. Neste aspecto, o poder público tem pouco a 
fazer [...] Não vejo mudança, só se tiver milagre muito grande. (Conselheiro 
3) 
 
Tudo gira em torno da escola, é um porto seguro, eles acham que tudo vai 
ser legal e tudo vai dar certo; quando acontece algo errado com a escola, aí 
vai atrás procurar saber o que aconteceu; alunos que já estudaram tem 
respeito pela escola, confiam na escola. (Conselheiro 10) 
 

Na tentativa de desenvolver esse diálogo, precisamos acreditar que esse 

trabalho é possível, pela educação, em parceria com as famílias e comunidade 

como um todo; precisamos resgatar a confiança no trabalho alegre e viável; 

“precisamos de uma educação que valorize a organização coletiva, que contribua 

para a construção da autonomia e para o desenvolvimento intelectual, para que se 

conquiste uma sociedade democrática”. (REBELO, 2011, p.115) 

 
A união, lá dentro da escola, quando quer fazer alguma coisa ali dentro, que 
se reúne, aí a coisa acontece, com todo mundo, com a união dos pais. Teve 
várias coisas ali, que foi a força do grupo, como aquela quadra, a creche, a 
reforma do telhado. (Conselheiro 16) 
 
Já que não tem do Poder Público, acho que quem está nos arredores 
deveria, sei lá, dar uma força, porque tem mesmo reclamação de 
vandalismo na escola, e é uma pena. A escola é tão boa, cuidam bem do 
interior da escola, a gente vê tudo organizado, o pessoal do Conselho tenta 
arrumar e o pessoal dos arredores deveria dar uma força. Se ver, 
denunciar, chamar a Guarda [...] Ou, sei lá, vim também, viu que estão 
detonando a escola, vamos lá, vamos juntar a força da comunidade. A 
gente também pode fazer, não com violência, mas vir aqui e pedir para a 
pessoa parar de fazer e dar uma orientação nesse sentido. (Conselheiro 9) 
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A comunidade e, em especial, a família, nesse contexto social em que a 

violência se apresenta com diferentes couraças, é afetada e também precisa ser 

trabalhada para  superar as situações que as oprimem, que causam a exclusão. Os 

reflexos são sentidos na relação que essas pessoas estabelecem consigo, com o 

outro e com o mundo. Uma dessas couraças é a exclusão escolar.  

 
Um dos fatores apontados como a causa da exclusão escolar é a situação 
socioeconômica das famílias que obriga, desde cedo, adolescentes e jovens 
a ingressarem no mundo de trabalho para completar a renda familiar. Outro 
é a incapacidade da escola em manter estes alunos, no seu interior, até que 
completem pelo menos, o Ensino Fundamental. Há um processo de seleção 
e discriminação que exclui aqueles que não estão em condições de 
competir com os demais, pois os padrões estabelecidos para esta 
competição não levam em consideração as diferenças socioeconômico-
culturais dos alunos. (POSSANI, 2007, p.36) 
 

Evidencia-se a importância da atuação do Poder Público para que medidas 

sociais de proteção à família sejam implantadas, no intuito de fortalecer o grupo 

familiar e, pautados nesse princípio, ampliar o envolvimento da comunidade, com 

ações no binômio escola-família, num trabalho conjunto e colaborativo, pelo fim da 

violência contra a escola: 

Há também famílias que dependem do Bolsa Família [...]. A maior parte das 
famílias não tem aquele formato antigo de família mantida por pai, mãe... 
Isso você percebe que está cada vez menor, esse tipo de família, lá. Você 
percebe famílias formadas por avó, às vezes, uma tia, ou tio, mora junto; às 
vezes, a mãe tem um filho de um relacionamento, mas entra em outro 
relacionamento e tem outros filhos e há casos de famílias que são de filhos 
de vários pais diferentes, então, o bairro mudou, mudou muito e o que se 
percebe é que as mães têm ido trabalhar porque elas rompem o 
relacionamento, o marido não sustenta mais a casa; ela tem que sair para 
trabalhar, os filhos ficam sozinhos, ou com um vizinho, ou, então, ficam com 
a avó, então, se vê uma família totalmente diferente do que se via 
antigamente e elas vão se virando como podem. (Conselheiro 6) 
 
Já os meninos da mesma idade [do meu filho] foram criados sem estudar. 
Hoje em dia, não conseguem empregos, vivem sem regras, largados, isso 
na minha maneira de pensar. Muitos entram no mundo das drogas e eu 
conheço muita gente que entra nesse mundo porque os pais não 
aconselham seus filhos. Para enfrentar esses problemas sociais, a raiz é a 
família e não é conselho tutelar que vai resolver problemas, quando filho 
começa a dar trabalho. Se não corrigir desde cedo... é sim a família. A 
família é a base e é preciso começar tudo de novo. (Conselheiro 3) 
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5.3.3 Pelo acesso 

 

 

Encontramos na legislação que trata do Conselho de Escola, no artigo 7o, 

dentre as competências do colegiado:  

 
XIII - garantir a ocupação ou cessão do prédio escolar, inclusive para outras 
atividades além das do ensino, de acordo com as normas de convivência da 
escola e da Secretaria de Educação e Formação Profissional – SEFP 
(PREFEITURA, 1999) 
 

Intencionalmente, selecionamos dois depoimentos antagônicos, contudo 

igualmente fortes na transmissão de mensagens – implícitas, inclusive – sobre os 

desafios que se colocam para a escola no enfrentamento da violência pelo acesso 

das pessoas da comunidade à escola.  

 
Isso poderia ser evitado se tivesse um espaço pra eles ou se liberasse 
esse portão com acesso para quadra, porque é o único lugar que eles 
têm para brincar. Não tem outro, mesmo porque nem tem espaço assim, 
para fazer. Então eles destroem, às vezes é até de raiva mesmo por não 
deixar: "não deixa é, então eu vou lá e quebro." E quebram, entram, 
destroem. É mais raiva. (Conselheiro 13. Destaques nossos) 
 
Naquela reunião em que perguntaram se deveria abrir ou não o portão da 
quadra aos fins de semana, eu acho que não. Sabe por quê? Tem o 
Parque do Pedroso e lá tem quadra. Não tem necessidade, analisa bem, 
tem o Parque do Pedroso, se ficar abrindo a quadra da escola, uma hora vai 
pintar a curiosidade para saber o que tem dentro e vão pular para dentro do 
prédio também. Acho que escola é escola e final de semana é descanso. Eu 
garanto que se acontecer alguma coisa lá dentro no final de semana, você 
acha que aquela pessoa vai ser responsável? Não vai ser e as pessoas que 
autorizaram é que vão ser responsáveis. (Conselheiro 16. Destaques 
nossos) 
 
Há tentativas de abertura desta estrutura que tentam minimizar ou erradicar 
da escola os ranços de autoritarismo e de fechamento para a comunidade. 
A cultura escolar, porém, calcada num modelo autoritário e centralizador de 
poder, está presente na “ossatura” e se reflete nas pequenas ações e 
decisões tomadas no cotidiano. (POSSANI, 2007, p. 83, destaques nossos) 
 

A descentralização do poder, na perspectiva da gestão democrática, nos 

deixou esta tarefa: encontrar mecanismos, meios, estratégias e ações que não 

visem ao consenso, em termos de unanimidade ou de pensamento único sobre as 

coisas, mas praticar a escuta atenta da pluralidade de ideias e trazê-las para a sala 

de reuniões, para o debate maduro. Esta tarefa não é fácil e não acontecerá “numa 
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certa terça-feira às quatro horas da tarde” como bem disse Freire (1991) em outro 

contexto, mas que nos parece próprio para o momento. 

 

 

5.3.4 Pelo diálogo 

 

 

A escola democrática pressupõe o diálogo. O diálogo compromissado com as 

pessoas. O diálogo que busca esclarecer, ouvir diferentes opiniões, compartilhar 

experiências, analisar a situação sob diferentes pontos de vista e praticarmos o 

altruísmo, humanizando-nos. 

Candau, Lucinda e Nascimento (2001, p. 74) citam a importância do diálogo, 

como caminho necessário de enfrentamento da violência na escola, em suas 

diferentes manifestações. 

 
Entre as estratégias locais para lidar com as situações de violência, o 
diálogo é também considerado pelos teóricos que têm realizado pesquisas 
sobre o assunto com um importante instrumento de trabalho. Construir um 
ser social dotado da capacidade de falar, de expressar seus sentimentos 
através da palavra, e não de atos violentos, dotar esse ser de “eloquência”, 
dar voz ao aluno constituem, certamente, papel da escola na difícil tarefa de 
enfrentar as situações de violência no cotidiano escolar.  
 

Como já defendemos ao longo deste trabalho, o diálogo sob a perspectiva 

freireana é a base para toda e qualquer ação compromissada em desvelar a 

realidade e para projetarmos planos e com eles nossos sonhos, para resolver os 

problemas e promover a transformação. Freire (2013, p. 110-111) defende o diálogo, 

como defende a esperança, a alegria, a vida e o amor:  

 
Não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos 
homens. Não é possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e 
recriação, se não há amor que a infunda. Sendo fundamentado do diálogo, 
amor é, também, diálogo. Daí que seja essencialmente tarefa de sujeitos e 
que não possa verificar-se relação de denominação. Neste, o que há é 
patologia de amor: sadismo em que domina; masoquismo nos dominados. 
Amor, não. Porque é um ato de coragem, nunca de medo, o amor é 
compromisso com os homens. Onde quer que estejam estes oprimidos, o 
ato de amor está em comprometer-se com a sua causa. A causa de sua 
libertação. Mas, este compromisso, porque é amoroso, é dialógico.  
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CAPÍTULO VI 

“CONCLUSÕES INCONCLUSIVAS” E RECOMENDAÇÕES FINAIS 
 

 

Nesta pesquisa, tratamos da escola pública como um legítimo espaço público 

que deve ser aproveitado para o bem comum; espaço público de usufruto coletivo, 

utilizado de forma organizada, planejada e com a definição de objetivos claros aos 

usuários. A ociosidade desses espaços pode atrair atividades de naturezas diversas, 

que atendam a interesses de pequenos grupos que não necessariamente farão o 

uso socialmente adequado, tampouco correspondam aos anseios da comunidade 

local. Assim, sem finalidade definida para os momentos „não letivos‟, torna-se 

território livre. Território abandonado por uns e apropriado por outros, que fazem uso 

conforme sua própria vontade, suas próprias leis. É comum o uso de drogas, a 

prática de vandalismo e depredação pelo simples fato de não haver regulação do 

Estado.  

Dada a complexidade do contexto, esta pesquisa se propôs a investigar os 

elementos constitutivos da violência na esfera da vida social, com ênfase na 

violência à escola a partir do problema central desta pesquisa: como a violência é 

manifestada no cotidiano e abordada no currículo escolar, a partir do olhar dos 

membros do Conselho de Escola? 

Para o desenvolvimento da pesquisa, selecionamos uma escola municipal, na 

intenção de dialogar com a comunidade escolar, representada pelo Conselho de 

Escola; para mapear as impressões; e apontar possibilidades de enfrentamento da 

violência praticada contra o patrimônio público. Neste aspecto, não houve 

dificuldades em acessar os representantes dos segmentos e de contato com os 

PPPs selecionados. A dificuldade deu-se na impossibilidade de realizar a análise 

documental a partir dos boletins e relatórios de ocorrência,  por falta de resposta da 

Secretaria da Educação, autorizando o acesso a esses documentos. Por haver troca 

de gestores, no final de 2014, optamos por entrevistar duas gestoras – uma da área 

administrativa e outra da área pedagógica, com mais tempo de trabalho na escola – 

para captar a maior diversidade possível de olhares sobre a questão. 
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Para a compreensão do fenômeno, na investigação científica estudamos o 

estado da área e localizamos possíveis conexões entre violência, sociedade, Poder 

Público, comunidades escolar e local, e a influência desses elementos no currículo 

escolar. 

Além do aumento substancial nas taxas de matrículas nas diferentes 

modalidades do ensino público – portanto, sua dimensão quantitativa – faz-se 

necessária ampla discussão sobre o modo de oferta – compreendida a dimensão 

qualitativa – e a definição de indicadores educativos que auxiliem a repensar os 

critérios hoje adotados no sistema de avaliação nacional, que considera os fatores 

de rendimento e fluxo escolar para avaliar a qualidade da educação brasileira. 

Não se faz educação de qualidade apenas com giz e lousa – embora 

reconheçamos o valor dessas tecnologias que acompanham as práticas educativas 

ao longo da nossa história pelo Brasil afora. A educação não pode se dar no 

isolamento. A comunicação com os demais setores públicos e da sociedade civil é 

condição para o cumprimento do dispositivo constitucional de responsabilização 

(educação é dever do Estado) e da mobilização social (educação é dever da 

família). 

Encontramos, no percurso de pesquisa, alguns posicionamentos que apontam 

a responsabilidade pelo enfrentamento do problema no outro, que não “o eu”, como 

parte integrante de um coletivo, de uma comunidade escolar e, atribuir a outrem – 

nos aspectos de segurança, lazer, cultura, assistência social –, também, o poder de 

intervir sobre a realidade que se manifesta violenta na escola. 

O currículo reproduzido automaticamente nas escolas, com ausência de 

análise crítica e seleção de dados relevantes para a compreensão da realidade a 

que se aplica, atende aos interesses de determinados grupos hegemônicos e 

embute na comunidade escolar o papel de passivos expectadores. 

Os episódios de violência praticados contra a escola e o patrimônio público 

podem ser traduzidos como manifestação destrutiva em relação a um Estado que 

constitucionalmente se institui como democrático, mas que nas práticas não 

concentra forças para qualificar a vida daqueles habitantes. Dentro das 

possibilidades legais previstas para a região investigada, cabe ao Poder Público 
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assegurar-lhes a liberdade, segurança, o bem-estar, a possibilidade de 

desenvolvimento e de igualdade – como ocorreria em outras comunidades com 

características semelhantes –, se de fato estiver comprometido com a harmonia 

social, elevando os indivíduos ao patamar de cidadão de direitos individuais e 

sociais, como previsto no preâmbulo da Constituição Federal. 

A elaboração de um projeto coletivo de escola, na perspectiva da gestão 

democrática, é uma possibilidade de encaminhamento para o enfrentar a violência 

contra a escola, a partir de um planejamento articulado com outras esferas do Poder 

Público e da sociedade civil, com a proposição de ações que envolvam a 

comunidade e dialogue constante e abertamente com a população sobre os 

problemas que obstaculizam a concretização desse projeto.  

As medidas implementadas por iniciativas oficiais – como o programa Escola 

Aberta, por exemplo – apontam um dos caminhos possíveis, mas não o único. 

Tampouco é autossuficiente no enfrentamento do problema. O Poder Público 

precisa se apresentar para a comunidade e, muitas vezes, apenas abrir as portas 

das escolas para atividades programadas não basta. É necessário ampliar a rede de 

serviços oferecidos na comunidade, em especial nas periferias, onde as atividades 

esportivas, de lazer e culturais ainda não são eventos permanentes na vida e na 

formação das pessoas.  

A construção de uma escola que se faz na “busca de uma educação 

denunciante da opressão e anunciante da liberdade” (FREIRE, 1991, p. 73), por 

pessoas comprometidas com a transformação da realidade, do anúncio de práticas 

educativas com diversas formas de articulação e de ação, mostra um jeito diferente 

de fazer a escola e do fazer da escola, anúncio, portanto, de esperança. As 

possibilidades de enfrentamento da violência contra a escola, apresentadas nesta 

pesquisa, exigem uma posição positiva frente à vida. A discussão sobre o tema não 

se esgota neste trabalho, e está alicerçada no sonho de que esta escola se tornará 

realidade. 

Sonhamos com uma escola que, sendo séria, jamais vire sisuda. A 
seriedade não precisa de ser pesada. Quanto mais leve é a seriedade, mais 
eficaz e convincente é ela. Sonhamos com uma escola que, porque séria, 
se dedique ao ensino de forma competente, mas, dedicada, séria e 
competente ao ensino, seja uma escola geradora de alegria. (FREIRE, 
1991, p. 37)  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A – Roteiro para Entrevista semiestruturada 

Nome: __________________________________  Segmento (   ) Poder público 

(   ) Comunidade local       ( ) População 

Usuária 

(   ) Funcionários 

(   ) Gestor 

(   ) Magistério 

(   ) Pais/usuários          

  

Data: _____/_____/_____ às __________ 

(campo a ser preenchido pelo entrevistador/pesquisador)  

 

EIXO I - Caracterização dos participantes 

 Há quanto tempo você mora/trabalha neste bairro? 

 O que você acha do bairro? Descreva-o. 

 

EIXO II - Caracterização da comunidade local sob a ótica dos seus 

representantes 

 Como é a comunidade local? Quais as características? 

 Qual é o perfil das pessoas que moram no bairro? 

 Relembrando desde sua instalação/chegada no bairro, você percebe 

mudanças? Quais? 

 Nas reuniões do colegiado, quais são os assuntos tratados com maior 

frequência? Por que os episódios de violência acontecem? 

 

EIXO III - Identificação dos serviços 

 Quais são os principais serviços e as instituições existentes no bairro hoje? 

Como você usa esses serviços e instituições? 
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 Qual é a sua relação com essas instituições e serviços? 

 Como você julga/avalia esses serviços e instituições? 

 

EIXO IV - Emeief – Comunidade local 

 Como é a sua relação com a escola municipal do bairro? 

 Como é a relação das pessoas com a escola municipal do bairro?  

 Que pontos positivos você destaca na relação entre a escola-comunidade 

local? 

 Que pontos negativos você destaca na relação entre a escola-comunidade 

local? 

 O que você acha mais urgente fazer em relação à comunidade – 

escola/escola-comunidade? 

 Os principais problemas da comunidade são tratados na escola? Como 

acontece? De que forma podemos sentir os efeitos desse trabalho? 

 Esses problemas podem interferir de alguma maneira no andamento do 

trabalho da escola? Como? 

 

EIXO V - Comunidade – Serviço público 

 Qual é a relação das pessoas do bairro com o serviço público oferecido à 

população:  

Saneamento básico; 

Iluminação pública; 

Saúde; 

Educação; 

Assistência social; 

Habitação;  

Outros? 

 Em sua visão, diante das necessidades da população local, qual desses 

serviços é prioritário? Onde há necessidade de maiores investimentos 

públicos? 

 Se você pudesse mudar algo no bairro, o que seria? 

 Qual é o bairro ideal para você? 
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EIXO VI - Violência contra a escola 

 Você já presenciou algum episódio de violência contra a escola? Como foi? 

Quando? 

 Como você acha que poderiam ser enfrentados esses episódios? 
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ANEXO B – Violência e fatores agravantes, na percepção dos conselheiros de 
escola (2015) 

 

 

Agravantes Problema Percebido 

Falta de professor, falta 
infraestrutura, falta moradia digna  
 
 
 
 
 
 
Falta envolvimento da família 
 
 
 
 
 
Falta controle de zoonoses e 
política de saúde pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faltam vagas na Educação Infantil 
 
 
 
Falta participação da família 
 
 
Falta de atividades na escola para 
a comunidade  
 
 
Falta participação da família 
 
 
 
Falta ação efetiva do estado  
 
 
 
 
Falta médico; falta policiamento  
 
 
 
 

Dificuldades é que, às vezes, tem falta de professor, mas, 
mesmo assim, e não só a falta de professor, também, mas por 
problemas estruturais que estão fazendo a reforma agora, mas 
elas entendem porque elas têm um tempo maior de convívio 
aqui na escola mesmo [...] A Defesa Civil já chegou a vir, a 
intervir em algumas casas que correm mais perigo, mas a 
moradia é um problema também. (Conselheiro 1) 
 
Tenho filhos das minhas amigas que têm 19 anos, já estão no 
terceiro filho, aí não trabalha, que você espera de tudo isso: 
crianças revoltadas falta de coisas, falta de atenção, está tudo 
errado. A família é a base, é preciso começar tudo de novo. 
(Conselheiro 2) 
 
Primeiro problema: muito animal na rua, o problema do 
carrapato, cachorro com sarna. A maioria do povo vem desovar 
os bichinhos aqui, judiação! Se você olhar por aí tudo,, tem 
muito cachorro, muito, muito! E, além das pessoas, que têm 
cavalo... Qualquer lugar com mato, estão deixando os bichinhos 
ali e o que acontece? O carrapato. E aqui é o carrapato da 
febre maculosa. Já teve quatro casos aqui e parece que três 
mortes, de carrapato-estrela, da febre maculosa, e uma de 
dengue, fora as pessoas que foram contaminadas, mas 
conseguiram se salvar da febre maculosa. (Conselheiro 3) 
 
[A educação] é precária, falta. Tem muita criança e falta vaga. A 
deficiência é maior no Infantil, porque tem uma lista de espera 
imensa. (Conselheiro 4) 
 
Então, eu acho que um ponto negativo, na relação da 
comunidade, é  a falta de participação. (Conselheiro 5) 
 
Então, eu acho que o que falta também é ter algo na escola que 
chame essa comunidade para ela, o problema está nessa 
ligação. (Conselheiro 6) 
 
A comunidade, eu sinto a falta dos pais na escola perceberem 
os trabalhos que os professores, a equipe diretiva, os outros 
funcionários fazem, da limpeza também. (Conselheiro 7) 
 
Tem algo em defasagem, aqui no bairro, por isso que há essa 
violência na escola. Está faltando alguma coisa para que as 
pessoas se foquem nisso e isso depende do poder público que 
não faz nada. (Conselheiro 8) 
 
Estou afastada desses serviços, não os utilizo. Quando eu 
tenho problema de saúde, eu vou lá ao posto de saúde do 
Parque das Nações, porque lá não falta médico como aqui. [...]. 
O problema de policiamento porque policiais aqui no bairro é só 
quando tem alguma fuga, daí eles vêm para cá. (Conselheiro 9) 
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Agravantes Problema Percebido 

 
Falta segurança 
 
 
 
 
 
 
Faltam saneamento básico e 
iluminação 
 
 
 
 
 
Falta cultura 
 
 
 
 
Falta saneamento básico e falta 
transporte público 
 
 
 
 
 
Falta ocupação - emprego 
 
 
 
 
 
Falta lazer  
 
 
 
Falta envolvimento da família 
 
 
 
Falta participação da comunidade; 
falta diagnóstico para as 
necessidades locais; falta médico 
 

 
Isso ainda não está acontecendo, mas pessoal está ficando 
desanimado, os professores querem sair e mudar de escola, 
devido à violência do local, interfere negativamente no trabalho, 
porque os professores estão com medo de trabalhar lá [...] 
acaba faltando professores que vão para outras escolas. 
(Conselheiro 10) 
 
Eu tenho visto que houve uma mudança, na rede de esgoto, 
está sendo feito, atendeu a uma pequena área, então, ainda, 
infelizmente... Foi incrível ter ido passear de ônibus no bairro 
que a escola proporcionou e ver que ainda está em falta, 
infelizmente, falta muito para eles terem direito [...] Falta 
iluminação! (Conselheiro 11) 
 
Acho que falta, no bairro, um investimento em cultura, quando 
tiraram a nossa biblioteca de lá, aquilo doeu demais e até hoje 
a gente não conseguiu refazê-la do jeito que funcionasse. 
(Conselheiro 12) 
 
Aquele bairro é bom para morar, em relação ao ambiente, o ar 
puro, é bem sossegado, mas, em relação à falta de água, falta 
de esgoto, difícil acesso - da minha casa mesmo, para chegar 
ao ponto de ônibus, leva uns vinte minutos e são três ladeiras 
bem difíceis e não passam ônibus na minha rua. (Conselheiro 
13) 
 
Essa violência não acontecia há algum tempo atrás, começou 
acontecer agora, de um tempo para cá [...]. Essas pessoas que 
ficam ociosas, não têm o que fazer e vêm justamente 
vandalizar o lugar, que, muitas vezes, os filhos frequentam ou 
vão frequentar um dia. (Conselheiro 14) 
 
Construir áreas de lazer, parquinhos para as crianças, eu sinto 
falta, porque o parque da escola não dá conta e no final de 
semana eles acabam nem usando. (Conselheiro 15) 
 
O que falta é interesse de estar ali, de acompanhar, de evoluir 
junto. Não é estar ali só. É bacana, igual em reuniões que você 
olha e vê a sala cheia de gente. (Conselheiro 16) 
 
Em geral, na comunidade, a gente precisaria ter mais 
conhecimento com as pessoas, mais reuniões para participar, 
dizer o que precisa, o que eu não preciso, o que eu preciso e a 
área de saúde, a gente precisa ver, entre eles, porque que tem 
pouco médico e muito morador, muito paciente para cuidar. 
(Conselheiro 17) 
 

Fonte:  Elaboração própria (2015) 
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Quadro 1 – Composição do Conselho de escola, por segmento, segundo critérios legais 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
o
 de Alunos 

Matriculados 
Pai ou 

Responsável 
Alunos 

Comunidade 
Local 

Membros 
do 

Magistério 

Outros 
Funcionários 

Direção 
da 

Escola 
Total 

Até 300 3 2 1 4 1 1 12 

De 301 a 600 4 3 1 5 2 1 16 

De 601 a 900 5 3 1 6 2 1 18 

Acima de 901 6 3 1 7 2 1 20 
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Quadro 2 – A violência retratada nos PPP de 2010 a 2014 

PPP Manifestações da Violência  Ações de Combate à Violência 

2010 

Não há relatos de vandalismo ou 
depredação 
A escola é respeitada por todos 
A escola é tida como referência pela 
comunidade 
ONG oferece atendimento médico mensal 
e aulas de capoeira aos sábados e 
domingos no espaço da quadra da escola 

Não há relatos 

2011 

Há registro de depredações e invasões em 
fins de semana 
Há registro de que a escola foi referência 
para os moradores 

Trabalho conjunto para que a comunidade ajude 
a preservar a escola  
Escola é utilizada aos fins de semana pela 
mesma ONG do ano anterior 
Em parceria com os órgãos competentes  
Reparos e manutenção do prédio 

2012 

Há depredação aos fins de semana e 
problemas com a manutenção 
Relatado o aumento das invasões à escola 
e danos contra o patrimônio 
Comunidade não zelando do patrimônio 
escolar 
Brinquedos e espaços externos são 
encontrados deteriorados nos últimos anos 

Projeto Pedagógico, em parceria com a Guarda 
Municipal abrangendo todos os alunos, com a 
temática Prevenção ao Uso de Drogas e à 
Violência durante um bimestre 
ONG mantém o atendimento médico mensal e 
aulas de capoeira aos sábados e domingos no 
espaço da quadra da escola 

2013 

Preocupação com as invasões 
Depredação na quadra da escola 
Invasões ao recinto escolar, aos fins de 
semana 
Destruição de grades, alambrados, telhas, 
janelas e portas 
Relatados arrombamentos na escola 

Manutenção escolar  
Reparos na quadra, preservando os outros 
espaços físicos da escola 
Solicitação de renovação da parceria com ONG 
para desenvolvimento das atividades em fins de 
semana 
Conselho de escola mais funcional 
Mais segurança na escola para cuidar do 
patrimônio público (Guarda Municipal) 
Facilitar o acesso à quadra aos fins de semana 
Investimento em escola de pais 
Supervisão para utilização da quadra momentos 
fora do período de aula 
Ampliação das opções de atividades físicas e 
esportes 

2014 

Invasões do espaço escolar 
Relatada restrição aos espaços de lazer 
no entorno da escola e invasões para o 
uso da quadra da Emeief para a prática de 
atividades esportivas 

Oferecer o espaço escolar para utilização da 
comunidade em fins de semana 
Mais segurança na escola para cuidar do 
patrimônio público 
Guarda municipal com posto fixo na escola 
Ampliar a participação das famílias nas reuniões 
Oferecer atividades físicas à comunidade local 
em parceria com a SE, entre outros 
Continuidade das aulas de Lian Gong 
Parcerias com ONGs que propõem aulas de 
capoeira 

Fonte: Elaboração própria                
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Quadro 3 – Metas e estratégias para a comunidade escolar 

PPP Metas Ações/Propostas Responsáveis e Prazos 

2011 
Orientações pontuais com 
mães voluntárias 

 
Reuniões conforme necessidade 
elaborando as regras e 
combinados da escola 
 

Equipe diretiva no 1
o
 

semestre 

2012 

 
Reuniões sistemáticas com 
mães voluntárias 
Estabelecer parceria com a 
família, aproximando-a da 
escola 
 

Reuniões conforme necessidade 
elaborando as regras e 
combinados da escola 

Equipe diretiva e 
Conselho Escolar no 1

o
 

semestre 

2013 

 
Transportar os alunos da 
residência à escola pelo 
critério de difícil acesso à 
escola 
Tratar cordialmente os alunos 
dentro e fora do ambiente 
escolar 
Melhorar o fluxo de 
informações entre escola e 
pais de alunos que usufruem 
do TEG 
Mais participação dos pais 
 

Acompanhamento das atividades 
dos Agentes de Atividades 
Escolares 
 
Investir em escola de pais 

Equipe diretiva 
e segmentos da equipe 
escolar, no decorrer do 
ano letivo 

2014 

Incentivar as famílias a 
demonstrar interesse pelas 
atividades e participar de tudo 
o que for proposto 
Ampliar a participação das 
famílias nas reuniões 

 
Projetos que sensibilizem e 
envolvam a participação das 
famílias em atividades 
diversificadas 
Viabilizar o acesso das famílias à 
escola com a utilização do TEG 
Sensibilizar os AAE para auxiliar 
na divulgação das ações 
educativas nas linhas do TEG 
 

Ações distribuídas entre 
os segmentos, no 
decorrer do ano letivo 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 4 – Manutenção preventiva 

Manutenções Corretivas 
Responsáveis/ 
Fonte de Recurso 

Manutenção caixa d’água PSA 

Troca de fechaduras PSA/Conselho de Escola 

Manutenção de equipamentos eletroeletrônicos Conselho de Escola 

Troca de luminárias e lâmpadas PSA/Conselho de Escola 

Pintura PSA 

Reparos em vidraçaria PSA/Conselho de Escola 

Reparos em marcenaria PSA/Conselho de Escola 

Manutenções Preventivas 
Responsáveis/ 
Fonte de Recurso 

Troca dos filtros de água Conselho de Escola 

Manutenção da caixa d’água  PSA 

Manutenção de brinquedos do parque PSA 

Instalação de um novo quadro de força PSA 

Construção de canaletas de água pluvial PSA 

Reformas e Construções 
Responsáveis/ 
Fonte de Recurso 

Telhado PSA 

Construção de duas salas multiuso  PSA 

Reforma da rede elétrica PSA 

Construção de parque adequado PSA 

Ampliação do refeitório/ mudança do guichê de atendimento PSA 

Construção de vestiário cozinheiras PSA 

Revitalização da quadra PSA 

Trocar ou consertar porta da cozinha PSA 

Instalação de portão de acesso da comunidade à quadra coberta PSA 

Fonte: PPP 2014, p.119 
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Quadro 5 – Ações e sujeitos no enfrentamento da violência à escola 

Conselheiro Estratégias/Ações Responsáveis 

1 
Fóruns para elaborar um plano de ação para o bairro 
Construção de um Centro de Lazer 

Comunidade 
Poder publico 

2 
Diagnóstico e envolvimento da comunidade 
Desenvolver um trabalho com as famílias 
Buscar parcerias 

Escola 

3 
Conscientização 
Investimento na família 

Famílias 

4 
Formação com a comunidade 
Buscar parcerias 

Escola 

5 
Envolvimento e sensibilização da comunidade 
Segurança pública 

Poder público 

6 
Envolvimento e sensibilização da comunidade 
Oferecer atividades aos fins de semana 

Escola 
Poder público 

7 
Envolvimento e sensibilização da comunidade 
Oferecer atividades aos fins de semana 

Escola 
Poder público 

8 
Conscientização 
Segurança pública 

Comunidade  
Poder Público 

9 Envolvimento e sensibilização da comunidade. Escola 

10 
Envolvimento e sensibilização da comunidade 
Segurança pública 

Escola 
Poder público 

11 
Envolvimento e sensibilização da comunidade 
Projeto Pedagógico com a comunidade 
Buscar parcerias 

Escola  
Poder público 

12 
Conscientização 
Buscar parcerias 

Escola 
Poder público 

13 
Facilitar o acesso à quadra da UE 
Construção de espaços de Lazer 

Escola 
Poder público 

14 
Construção de espaços de Lazer 
Segurança pública 

Poder público 

15 
Conscientização através de projeto pedagógico 
Segurança pública 

Escola 
Poder público 

16 
Segurança pública 
Investimento no parque local 

Poder público 

17 
Segurança pública 
Política de valorização do magistério e da educação 

Poder público 

Fonte: Elaboração própria.      
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